
 

DIY: MAAK EEN  
INSECTENHOTEL

Een insectenhotel, de naam zegt  
het al, trekt allerlei kleine beestjes 
aan en dat is goed voor je tuin en  
de wereld! Goed nieuws: het is  
helemaal niet zo moeilijk om  
zo’n hotel te maken!

Je hebt nodig:
Een houten kistje
Lege blikjes 
Riet (ligt vaak langs de waterkant) Bamboe
Takjes
Goed gedroogde blaadjes en takjesMos
Steentjes
Fijn gaas
Touw (niet te dik, maar wel stevig)  Een blok hout of dikke takken (zo  lang je er maar gaten in kunt boren) (Figuur)zaag  

Boor (3-9mm)  
Snoeischaar

Stap1
  Zaag de bamboestokjes, zodat 
ze allemaal even lang zijn. 

   Vul een blikje met de  
bamboestokjes. Deze mogen 
verschillende diktes hebben, 
maar er moeten ook dikke  
tussen zitten. De stokjes  
moeten goed klem zitten. 

  Plaats dit blikje in het kistje. 
Deze kamer is voor de  
metselbij, de wilde bij en  
graafwesp. 

Stap2
  Vul een blikje met gedroogd riet en knip  
het riet af wanneer het in het blik zit. 

  Blijf net zo lang riet toevoegen totdat het  
er goed stevig in zit. 

  Plaats het blikje in het kistje. 

Stap3
  Vul een blikje met schors en 
steentjes en dek af met gaas.

  Bind het gaas vast met touw. 

  Plaats deze kamer ook in het 
kistje. Deze hotelkamer is voor 
pissebedden. 

Stap4
    V ul een blikje met droge blaadjes, houtsnippers,

houtwol, schors en/of dennenappels en dek het 
af met gaas. 

  Bind er weer een touw omheen

  Plaats de kamer in het kistje. Deze kamer is  
voor gaasvliegjes en lieveheersbeestjes.

Stap5
  Boor gaten die kleiner zijn dan 
een centimeter in je houtblok 
of dikke tak en plaats naast de 
andere kamers in het kistje.  
De solitaire bij en de metselbij 
zijn blij met deze kamer.

Stap6
Je kunt natuurlijk zoveel kamers maken als jij wil. 
Is je kistje vol? Dan moet je alle kamers vastzetten. 
Vul de overgebleven kleine ruimtes op met droge 
takken. Zo zit elke hotelkamer stevig in het hotel. 

Vraag een  
volwassene  

om hulp bij het  maken van dit 
 insectenhotel.

DAT WORDT EEN  
DRUKTE VAN  
JEWELSTE IN  
DE TUIN OF OP  

JE BALKON  
DEZE ZOMER!
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