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Een overzicht van de insectenhotels projecten tussen 2014 en 2016 gemaakt zijn.  Bij elk hotel is een uitgebreide 
diapresentatie over insecten, solitaire bijen en uitleg met aandachtspunten bij het maken van een ontwerp en 
uitvoering voorafgegaan aan zowel de kinderen als docenten.  
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2014 Jenaplanschool IJsselstein 
 
 

-Eerst een diapresentatie met  hoe en waarom 
van insectenhotel, solitaire bijen, metselbij, 
overige nuttige insecten en wat voor huisje ze 
nodig hebben,  
- Interesse wekken voor het maken van een 
ontwerp, dat ook echt uitgevoerd kan gaan 
worden.   
-Een datum stellen bijv 2 weken waarin het 
ontwerp af moet zijn.  
-Ontwerpen bekijken en technisch gaan invullen 
hoe het daadwerkelijk te kunnen maken. Met 
welk materiaal, hoe groot etc.  
 

 
 
-Materialen gaan verzamelen zoals hout, 
bamboe, stro, blokjes, houtstronkjes om gaatjes 
in te kunnen boren, bindmateriaal, lege blikjes, 
dennenappels etc.. 
-Gereedschap inventariseren. 
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Ontwerpen zoveel mogelijk namaken zoals op 
tekening.   
Een bij , beer, hartje, ster of vlinder komt vaak 
terug en is elke keer op een andere manier te 
maken. 
Door verschillend materiaal gebruik en vorm 
toepassing creëer je ruimtes voor diverse 
soorten insecten. 
 
Afhankelijk van grootte groep kinderen en groep 
helpende volwassenen en beschikbare tijd kan 
een project  technisch meer of minder succesvol 
uitpakken.  
Gemiddeld 2 a 3 kinderen op 1 volwassene om 
het veilig en technisch betrouwbaar te maken. 
Je hebt namelijk gereedschap nodig waarbij de 
veiligheid moet worden gewaarborgd.  
 
 
  

Bij een groep van 30 kinderen  tegelijk met 10 
hulpouders en 2 technische overview helpers.  
Na 1 dag hard werken 10 losse deelprojecten af.  
Echter sommige hotels zijn technisch gezien niet 
even goed afgewerkt of uitgevoerd.  
In volgende projecten andere opzet toegepast. 
Geschikt voor kinderen uit midden en 
bovenbouw. 
 

 
 

Voor onderbouw hadden we hier een eigen 
projectje; 
Een gitaar werd helemaal opgevuld en 
opgepimpt als insectenhotel. Daardoor minder 
zwaar gereedschap nodig en  met kortere 
spanningsboog geschikt. 
Ps het vogelhuisje ernaast ziet er leuk uit, maar is 
enorm opletten, verf is niet geschikt voor 
toepassing voor insecten. 
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Eindresultaat een serie unieke insectenhotels 
waar de kinderen trots op zijn, 
de schoolmuur van opfleurt, 
die weerbestendig blijken te zijn  
en bewoond worden.  
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2016 Wijktuin Achterveld in IJsselstein.  
Gemaakt in samenwerking met groep 8 van basisschool ‘de Opstap’. 
 

 
 

 
 

 
 
Eerst diapresentatie. 
Kinderen maken ontwerpen, die beoordeeld worden op 
haalbaarheid, en hoe deze te realiseren, keuze materiaal. 
Twee grote basishotels die al waren onderverdeeld in vakken. 
De kinderen hadden al een concrete maat en vorm van hun 
vak bij maken van hun ontwerp. 
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Kinderen van groep 8 gaan onder begeleiding in groepjes van 
2 a 3 aan de slag met hun ontwerp.  
2 technische begeleiders, 2 hulpouders en 1 overview 
begeleider waren hierbij aanwezig. 
 
 
Kinderen werden per twee of drietal uit de klas gehaald en 
eenn volgend groepje van 3 ging weer terug naar de klas. Zo 
bleef het technieklokaal veilig en overzichtelijk 
 
 

 
 

  
 

 

 

 
 
Diverse technieken worden toegepast afhankelijk van de 
mogelijkheden op lokatie. 
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Na voltooiing zijn beide hotels met steekkarretje naar wijktuin 
gebracht.   
 
 
De opening met groep 8 op de wijktuin Achterveld  
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2016  Groente- en beleeftuin ‘De Hooghe Camp’ van Eetbaar IJsselstein 
 in samenwerking met BSO Ark van Noach 
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De kinderen van de BSO Ark van Noach in IJsselstein hebben diapresentatie gehad en uitleg voor het maken van een 
ontwerp. 

 

 

 
Aangezien de Hooghe camp tuin op 10 
minuten loopafstand van de BSO ligt, 
besloten we om van te voren het frame te 
maken met 4 losse bakken,  
Het frame zou dan al op zijn plaats gezet 
kunnen worden en de bakken zouden er 
later in geschoven kunnen worden. 
Op die manier zou een stuk vervoer een 
stuk makkelijk gaan als de kinderen het 
zelf naar de tuin zouden willen brengen. 
Ook zouden de losse bakken makkelijker 
zijn als kinderen in groepjes aan hun 
eigen bak werken en minder dicht met z’n 
allen rond 1 hotel moeten werken. 
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Bij het maken waren kinderen opde BSO 
van groep 4, 5 en 6 betrokken. 
2 technische begeleiders, 2 bso 
begeleider en 1 overview begeleider die 
hielp waar nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen prepareerden samen met de 
begeleiders de bamboestengels, gaten 
boren etc. 
 
Voor het eerst klei gebruikt, dit zag er erg 
leuk uit en vinden de kinderen ook erg 
leuk materiaal. De praktijk  is dat het 
Nederlandse klimaat niet geschikt is voor 
klei wat niet specifiek voor gebruik buiten 
gebakken is. 
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Ondanks de vele voorbereidingen om de 
hoeveelheid werk op de BSO zo 
behapbaar mogelijk te houden, was een 
middag toch aan de korte kant om het 
goed en netjes af te krijgen met de 
kinderen erbij. 
 

 
 

 
 
 
Feestelijke opening van de tuin en het 
insectenhotel door kinderen van de BSO 
en de burgermeester. 
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Na twee jaar hebben waarschijnlijk grotere 
vogels zoals eksters bamboestokjes eruit 
gewerkt.  
Deze zouden weer teruggeschoven kunnen 
worden.  
Insectenhotels zijn niet alleen interessant voor 
insecten maar ook voor vogels die hier insecten 
zoeken. 
 
Tot nu toe hebben we op geen enkele lokatie 
met vandalisme te maken gehad. 
 

 
Bewoond insectenhotel.  
Zie het grijze opgevulde bamboestokje. 
 

 

 
 

Achterkant van het insectenhotel.  De tuin biedt door het hele seizoen een overvloed aan insectenminnende bloemen.
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Extra technische informatie 
 

• Let op het gebruik van natuurlijke materialen 
• Geen giftige materiaalgebruik (zoals verf of geïmpregneerd hout) 
• Het maken van de gaten luistert nauwkeurig, let erop dat er geen haakjes of splinters in de gaten zitten 

aangezien dan de vleugels van de bijen beschadigen. Liever goede kwaliteit dan meer gaten en inferieur 
waardoor insecten het niet redden. 

•  Bamboestokjes, ook hier let op gespleten uiteinden.  
De ‘knopen’ van een bamboestengel gebruik je als ‘achterwand’. Zodat er geen tocht door de stengels komt. 
Van daaruit loopt de stengel verder naar voren en is de opening zo lang en ruim mogelijk. Een knoop vlak bij de 
ingang is niet handig. 

• Let op veiligheid bij kinderen. In kleine groepjes werken, afwisselen en voldoende volwassen begeleiding, goede 
voorbereiding qua materiaal vergroot de veiligheid. 

• Een goede voorbereiding qua materiaal vergroot ook het succes van het project. Kinderen hebben een minder 
grote spanningsboog en het is een intensieve klus. Door efficiënte en adequate voorbereiding houden ze de 
concentratie en motivatie. 

• Een diapresentatie ter voorbereiding is essentieel onderdeel. Door plaatjes en uitleg van solitaire bijen, 
metselbij en het belang van een insectenhotel, ontstaat de betrokkenheid en motivatie bij kinderen. 
Indien u een project gaat ondernemen, kunt u contact opnemen voor de diapresentatie die we voor 
bovenstaande projecten gemaakt hebben.  Ivon Vrolijk : zonmaan@hetnet.nl  

• Richting kinderen werkt het facultatief maken van een ontwerp ook goed. Hiermee heb je de echt betrokken 
kinderen en als het eenmaal in de bouwfase is zijn de meeste overige kinderen ook wel erg benieuwd.  

• Als je als vrijwilliger op een school of BSO een project wilt doen, besef dan dat je de school iets wilt brengen ipv 
iets halen. De meeste leerkrachten zullen blij zijn ontlast te worden ipv nog meer werk erbij te krijgen. ontneem 
waar mogelijk en gewenst de leerkrachten werk, door zelf de diapresentaties te geven, uitprinten van 
ontwerpuitleg voor kinderen en ouders, materiaalvoorbereiding etc. 

• Kinderen kunnen goed betrokken worden bij het verzamelen van materiaal; stro, dennenappel, lege blikjes, 
blokjes hout, touw etc… 

Extra informatie lokaties  
 
Lokatie Jenaplanschool de Overkant aan de Televisiebaan in IJsselstein 
Een jaar voordat we de insectenhotels gemaakt hebben, zijn er moestuintjes aangelegd op het schoolplein, waarbij 
zowel eenjarige groente als meerjarige eetbare bloemen en kruiden zijn geplant en gezaaid.  Hierdoor hebben de 
insecten in combinatie met het groen rondom de school mogelijkheden om voeding te vinden. 
De locatie op een school waar dagelijks kinderen spelen en betrokken zijn geweest bij het creëren heeft een positief 
effect. 
 

Locatie Wijktuin Achterveld aan de Achtersloot in IJsselstein 
De insectenhotels staan in een royaal aangelegde tuin met een zeer grote biodiversiteit aan eetbare planten, bloemen, 
struiken en bomen voor voeding. 
Kinderen zijn betrokken bij het creëren en daardoor ontstaat meer betrokkenheid bij het behoud van de natuur en de 
kringloop van onze voeding. 
Enige nadeel op deze plek is dat ze niet goed in de zon staan, waardoor het gebruik van de hotels minder intensief is als 
verwacht indien ze op een meer zonnige plek zouden staan. 

mailto:zonmaan@hetnet.nl
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Lokatie Groente- en beleeftuin De Hooghe Camp bij service-appartementen van een zorgcentrum van AxionContinu, 
locatie Mariënstein in IJsselstein 
Hier is een prachtige siertuin aangelegd met een grote eetbare biodiversiteit, waarbij  ook het visuele en 
belevingsaspect voor ouderen die hier wonen als bezoekers en dieren is meegenomen. 
Het hotel staat op een mooie plaats goed in de zon en de insecten hebben hier vanwege de grote diversiteit aan 
bloemen het hele jaar door voeding. 

Meer informatie 
 

Dit is een overzicht van de gemaakte projecten. 
Voor meer informatie, neem contact op met Ivon Vrolijk zonmaan@hetnet.nl  

 

 

Meer leuke groenprojecten en initiatieven in IJsselstein: 
www.klimaatneutraalijsselstein.nl  

 

mailto:zonmaan@hetnet.nl
http://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/
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