INSECTENHOTEL GEBRUIKSAANWIJZING
Wie had ooit gedacht dat jij nog eens hoteleigenaar zou worden. En niet zomaar een
louche achteraf - hotelletje of zo, maar een spiksplinternieuw hotel met zeker 15 kamers!

Zoals je hebt gemerkt is zo’n hotelletje heel gemakkelijk zelf te maken.
We zetten nog even op een rijtje wat je nodig hebt:
- een stam/stuk hout met een doorsnede van minimaal 14 tot 15 cm en een dikte
van 10 cm.
- een paar houtboortjes van 4, 5, 6 en 7 mm doorsnede
- een stukje dakleer of iets dergelijks
- een grote kram om je hotel aan op te hangen
- een spijker waaraan het hotel kan hangen.
Doe het zo:
1. Boor een aantal gangetjes (ongeveer 6-8 cm diep) met de boortjes van verschillende
doorsneden. De gangetjes mogen niet rafelig zijn omdat de insecten dan hun vleugels
beschadigen. Nieuwe boortjes en beuken/eikenhout geven weinig rafels, populier en wilg
veel meer). Boor de gangetjes iets omhoog zodat er geen water (regen!) in kan lopen
(slim om de bovenkant van de schijf te markeren met een stip of zoiets).
2. Spijker aan de bovenkant een stukje dakleer of iets dergelijks. Laat het wat oversteken
aan de voorkant zodat de kans op inregenen kleiner wordt. Zet het dakleer vast met een
paar kopspijkers.
3. Sla de grote kram (een schroefoog is ook prima) aan de bovenkant, tegen de achterkant
aan zodat je het hotel op kunt hangen aan een schroef of spijker op een plekje in de zon.
Bezoekers
In de lente zijn er allerlei insecten op zoek naar een plekje waar ze hun eitje(s) kunnen
afzetten. Zo’n zonnig insectenhotelletje is vaak een gewilde plek. In het gangetjes worden
één of meer eitjes gelegd. Als dat gebeurd is wordt de ingang meestal afgesloten met wat
kleikorrels.
Uit de eitjes komen larven, een soort kleine rupsjes. Die rupsen worden een pop en uit die
pop komt weer een volwassen insect die het hotel verlaat om daarna de wijde wereld te
gaan verkennen.
Prachtig, zo’n stukje natuur bij huis!

