
 
 

HANDLEIDING  
   INSECTENHUISJES 
Duokast bij/ vlinder Bijenkast 

DUOKAST VLINDER & BIJ (foto links) 
De duokast is gemaakt voor de vlinder, sluipwesp en solitaire bij. Vlinder en bij helpen u 

graag bij de bestuiving van uw tuinplanten. Sluipwespen bestrijden veel insecten die 
schadelijk kunnen zijn voor uw planten. De duokast kunt u het beste op ongeveer 150 cm 
hoogte ophangen. Bij voorkeur in de buurt van bloemen. Hang de duokast op een zonnige 

plek. Het is wel belangrijk dat de duokast beschermd van de wind opgehangen wordt. 
Vlinders en lieveheersbeestjes gebruiken het bovenste deel van de kast om te overwinteren 
terwijl het onderste deel juist in het voorjaar en de zomer benut wordt door solitaire bijen 

om zich voort te planten. Spinrag regelmatig verwijderen.  

BIJENHUIS (voorbeeld foto rechts) 
Het Bijenhuis is ideaal als u nestgelegenheid wilt bieden aan wilde solitaire bijen 

(metselbijen). Deze bedreigde en zeer nuttige bijen zullen graag gebruik maken van deze 
kast om hun eieren te leggen. Hang het insectenhuis op een zonnig plekje neer en verwijder 
regelmatig spinrag zodat bijen ongehinderd in en uit kunnen vliegen. U weet dat een gang is 
gebruik is als deze is dichtgemetseld met een cementachtige substantie. Indien de gaten van 

het insectenhotel door de insecten zijn gebruikt, kunnen deze ook beter met rust worden 
gelaten. Bij sommige soorten duurt het bijna een jaar totdat de larven uitkomen, en door het 
schoonmaken zou het proces worden verstoord. Bovendien regelen de bijen en wespen het 

opruimen van de boorgangen gewoon zelf. 

Spinnen leven van insecten. Omdat zij in de buurt van een ‘insectenhotel’ makkelijk aan hun 
kostje kunnen komen, bouwen vooral kruisspinnen graag hun spinnenweb precies in de 

aanvliegroute van het insectenhotel. Daarom worden sommige wespen en bijen al op hun 
eerste vlucht gevangen in het web van een hongerige spin. Het onderhoud van een 

insectenhotel beperkt zich dan ook hoofdzakelijk tot het regelmatig verwijderen van 
spinnenwebben in de buurt van het hotel. 

 

 

Voedsel 
Zorg voor voldoende bloemen in de tuin om zowel vlinders als bijen aan te trekken en te 

voeden. In de winkel van Vogelbescherming zijn in het voorjaar zadenmengsels voor vlinder- 
en bijenbloemen verkrijgbaar. 

 
Meer informatie over tuininsecten: 

www.vlinderstichting.nl 
 

http://www.vlinderstichting.nl/

