
 

 

 

 

Er komt een insectenhotel in de Graswinkel. 
 

 De Buurtvereniging “de Graashoppers”heeft in haar laatste Algemene 

Ledenvergadering, besloten een blijvende herinnering in de wijk Graswinkel, aan te 

brengen. 

 Leden en bestuur hebben uiteindelijk gekozen voor een insectenhotel. 

  

 Het hotel is inmiddels geplaatst, op de Graswinkellaan, tegenover de flat de 

Mantelmeeuw, bij de ingang naar de vijver. 

  

 Kinderen van OBS Graswinkel, groep 6b in samenwerking met het 

Natuur en Milieucentrum “De IJzerenman” zijn nu hard aan het werk met de inrichting 

van dit hotel.  Het hotel gaat plaats  bieden aan honderden gasten. 

 

 Op donderdag 21 april 2016, om 14.00 uur wordt het insectenhotel, door 

de kinderen van groep 6b onthuld. 
                                                     U bent  van harte welkom. 

 
In Limburg verrijzen komende tijd meer soortgelijke hotels. Kinderen van zo’n 140 basisscholen gaan dit 

jaar aan de slag met het bouwen van een heus insectenhotel. Obs Graswinkel is een van die scholen. 
De provincie Limburg wil dat komend jaar 140 basisscholen een insectenhotel plaatsen. De provincie kan dat 

niet alleen en heeft hulp gevraagd aan onder andere het Natuur- en Milieucentrum in Weert. Een 

medewerkster van het NMC zorgt voor informatie over de bouw, maar belangrijker nog, zorgt ook voor 

informatie over wilde insecten en zorgt voor een lesprogramma. 
Komend voorjaar gaan we aan de slag. Voor iedere bouw is uiteraard materiaal nodig. Insecten stellen niet 

zo’n hoge eisen: een warme plek en een dak boven hun hoofd vinden ze het belangrijkste. Verder mogen de 

kamers gevuld worden met boomstammen voorzien van gaten, stenen met gaatjes, dennenappels, riet, 

bamboe, boomschors, … Je ziet wel, er kan van alles gebruikt worden. Als je wat hebt, kun je het alvast 

bewaren? 
 

Hieronder staat alvast wat informatie over insectenhotels. 

Waarom een insectenhotel plaatsen 
Insecten spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van planten. Dat is belangrijk voor de natuur en in de 

landbouw: Een groot deel van ons voedsel is afkomstig van planten die insecten nodig hebben voor de 

bestuiving. Zonder insecten geen (of veel minder) verse groenten en fruit. Insecten zijn dus heel erg nuttig. 

Helaas gaat o.a.de bijenstand wereldwijd al jaren achteruit. De uitspraak “als de bij uitsterft, volgt de 

mensheid twee jaar later” is gelukkig niet in die mate waar, maar dat er momenteel een flink probleem is, dat 

is zeker. Wij kunnen ze daar bij helpen, door veel bloemen in onze tuin, en het plaatsen van insectenhotels. 

Bijenhotels  
Veel mensen kennen de honingbij, en hebben gehoord dat die wel wat hulp van ons kan gebruiken, door 



bijvoorbeeld meer bloemen te zaaien en minder gif te gebruiken. Maar niet alle bijen wonen met een heel 

volkje bij elkaar. De zogenoemde ‘solitaire of wilde bijen’ (bijen die alleen wonen) gaan hun eigen weg. Ook 

zij hebben bloeiende planten nodig om aan eten te komen. Daarnaast zoeken ze een geschikte plek om eitjes 

te leggen. Dat zijn dan zo’n vijf eitjes per bij. Door bijennestkasten of zogenoemde bijenhotels te maken en 

op te hangen helpen we deze bijen aan een goede nestplaats die in versteende omgevingen steeds moeilijker 

te vinden is. Bovendien kun je het werk van de bijen dan eenvoudig en dichtbij bekijken. 

Wilde bijen steken niet.  
Solitaire bijen zijn niet gevaarlijk. De vrouwtjes hebben wel een angel, maar bij de meeste solitaire bijen is 

die angel niet sterk genoeg om door onze huid te kunnen prikken. Ze hebben ook weinig reden om te 

prikken, omdat ze geen bijenvolk te verdedigen hebben. Solitaire bijen kunnen dus wel steken, maar doen 

dat alleen in uiterste nood. In de praktijk bijna nooit. Daarom is er geen veiligheidsrisico om bijenhotels 

dicht bij huis, of school te plaatsen. 
Als je nu al iets meer wilt weten over (wilde) bijen,of andere insecten, kom eens kijken bij het Natuur en 

Milieucentrum “De IJzeren Man. 

 

 

 

 
 


