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De aarde viert feest  

The Empire State Building for Bees and Hedgehogs 

Deze woontoren voor insecten en andere dieren staat in de Limburgse gemeente Leudal, 
meerbepaald in het Bezoekerscentrum Leudal in  

Op de site vind je ook de werking van de VELT-vrijwilligers. Die hebben deze woontoren in elkaar 
geknutseld. Bovendien staat er een heel precieze uitleg hoe je het moet maken, met een 
bouwtekening en de beschrijving van het “insectenhotel”. En je vindt enkele afbeeldingen van 
insecten die van je “hotel” wel gebruik willen maken. 

Rond een centrale paal komen in verschillende verdiepingen onderkomens. We geven hier enkele 
voorbeelden (niet volledig). 

Het egelonderkomen 
Egels overwinteren op een droge beschutte plek onder wat takjes, bladeren en ander organisch 
materiaal dat in de tuin te vinden is.  Leg dit in voldoende mate in het onder- 
komen. Het  onderkomen moet een hoogte hebben  van ca. 20 cm en  bij voorkeur de L-vormig zijn. 
De  opening van  het egelonderkomen mag niet op het noorden gericht zijn. 
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De zandheuvel voor graafbijen 
Tegen de paal brengen we aarde aan. Losse zand is niet goed omdat de kans dan groot is dat gangen 
na het graven instorten. Op de zandheuvel maakt u een rond stapelmuurtje van bakstenen. Tussen 
de gestapelde stenen of tegels laten we wat ruimte want in dit gedeelte van de toren vinden we 
hommels terug. 

Een houten schijf met mergelblokken 
Sommige insecten nestelen in holletjes. Op de eerste houtschijf leggen we daar- om een aantal 
mergelblokken. In deze zachte steen boren we een groot aantal gaten met een diameter die varieert 
van 4 mm tot 8 mm.In de geboorde gaten zullen binnen korte tijd metselbijen zich vestigen. Als alles 
goed verloopt zult u zien dat voor en na de gaatjes aan de voorkant dichtgemetseld worden. 

Rietbundels 
We snijden nu éénjarig riet dat in de tuin staat of dat we halen uit een oude rietmat af op een lengte 
van 15 cm. We maken er bossen van met een diameter van 10 tot  
20 cm (Het merg in het riet of andere stengels hoeft u niet te verwijderen, dat doen de met-selbijen 
zelf wel. 

De voederplank 
De bovenkant van de laatste schijf doet dienst als voederplank.  De afstand-paaltjes tot de volgende 
houtschijf moet daarom wat groter zijn omdat de vogels een kleine afstand niet vertrouwen. 

Rieten mand 
Voor het verblijf van vleermuizen in onze toren gebruiken we een gevlochten tenen mand. De 
vleermuizen, die altijd ondersteboven hangen, kunnen zich dan met hun scherpe nagels vasthouden 
aan de tenen. Vleermuizen zijn nachtdieren. Overdag zult u ze niet zien rondfladderen, ze houden 
zich dan verscholen in een nestkast of in andere ruimte. 

Het insectenhotel krijgt tot slot nog een dak. 

http://www.leudal.info/velt/velttuin.htm  -  Zie onderaan bij 'De Beestentoren' 
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