EEN SCHUILPLAATS BOUWEN VOOR NUTTIGE
ORGANISMEN
Tuinieren is een gezonde activiteit! Om zowel de natuur als uzelf ten goede te komen, is het
best om bestrijdingsmiddelen uit uw tuin te laten. Op deze manier ondersteunt u de processen
en cycli waarmee uw planten gezond kunnen groeien. Wees daarvoor leergierig, opmerkzaam,
en waarom niet beginnen met het bouwen van een huis voor insecten.

1. EEN SCHUILPLAATS VOOR OORWORMEN
De oorworm is een insect die zich voor de zon verstopt. Hij wordt beschouwd als een vriend van
de tuinman omdat hij een grote consument is van pesten zoals bladluizen, en hij eet ook
rottende planten op.
1.1. MATERIAAL
•
•
•
•
•
•
•

Een oude pot met een diameter van 12 cm in terracotta of plastic
Een spijker van 8 cm lang
Een stuk ligatuurdraad 40 cm (type rafia)
Een fijnmazig metalen net 20x20 cm (zie foto hieronder)
Een handvol stro, of grasbladeren
Een tang
Een draagbare schroevendraaier met een boor van 5 mm voor metalen en een boor van 6 mm voor
beton.

1.2. MODEL

1.3. METHODE
•
•
•
•
•
•

Maak een gat in het midden van de bodem van de pot als er geen is.
Bind de spijker in het midden aan de ligatuurdraad.
Leid de spijker door het gat in de bodem van de pot en plaats deze loodrecht op de bodem om hem
vast te zetten.
Vul de pot met stro.
Omring de pot met het fijnmazig metalen net.
Fixeer de pot in de takken van een boom of struik met de ligatuurdraad (het moet in contact komen
met takken en / of bladeren).
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2. NESTKAST VOOR SOLITAIRE BIJEN
Bijen zijn essentieel voor de moestuin. Door hun zoektocht naar het nectar en de stuifmeel van
de planten worden de bloemen bevrucht, om later vruchten en zaden te geven. Dit fenomeen
staat bekend als bestuiving. Maak je geen zorgen, ze zullen je niet steken.
2.1. MATERIAAL
•
•
•
•
•
•

Een leeg blikje met een diameter van 7 cm en een diepte van 10 cm of een lege plastic fles van 1,5
liter of een stuk PVC-buis.
Holle bamboestengels, miscanthus, fruit, frambozen, vlierbessen ...
Klei.
1 m ligatuurdraad.
Een handzaag of snoeier.
Een draagbare schroevendraaier met een 6 mm boor voor metalen.

Metselbijen of behangersbijen zullen met plezier hun nakomelingen in uw nestkast groot
brengen.
2.2. MODEL

2.3. METHODE
•
•
•
•
•

Snijd de fles om een diepte van 12 cm vanaf de bodem te behouden. (Als u een blik heeft, is deze
bewerking niet nodig). Een van de twee kanten moet gesloten zijn.
Zaag / snij stukken holle takken met verschillende diameters (van 4 mm tot 14 mm) en 10 cm lang.
Het einde moet zo glad en gelijk mogelijk zijn.
Plaats 1 cm klei op de bodem van de fles of blik.
Plant een maximum aan holle stelen met verschillende diameters in de doos of de bodem van de
fles. Door de diameters te variëren, kunt u verschillende insecten aantrekken.
Zoek naar een locatie met als richting het zuiden, zuidoosten of zuidwesten, beschermd tegen de
regen. Zet het vast met uw ligatuurdraad of wig het tussen 2 stenen.

2.4. EN VOOR LATER
Je zult zien dat je nestkast bewoond is als de uiteinden van de gaten zijn afgesloten met een
modderkap. Het volgende seizoen zal je de opkomst van bijen en hun onophoudelijke ballet om
hun eieren in de stelen van je nestkast te installeren kunnen bekijken. Raak niet in paniek als je
nestkast het eerste jaar niet bewoond is, het duurt soms even voordat het adres gekend is van
de waardevolle bestuivende insecten.
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