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KEN UW BOS

Door Rogier Veldhuisen en Leo van Os

Je ziet het staan in het noordelijke deel van wandelbos Groe-
nendaal, niet ver van het parkeerterrein bij de ingang aan de 
Herenweg tegenover het pannenkoekenrestaurant: het bos-
beestjeshotel. Rustig gelegen, net even tien meter van het 
wandelpad af, dus weinig last van langskomend ‘verkeer’. 

Drie jaar geleden waren de boswachters met de toenmalige stagiair Chris bezig met dunning 
in het bos, toen ze o.a. enkele beuken moesten omleggen. Maar, anders dan met de meeste 
gerooide bomen, bedachten ze iets anders te gaan doen met dat beukenhout. “We maken er 
een hotel voor bosbeestjes van,” besloten ze. Ze zaagden de stammen in stukken van 80 cm, sta-
pelden ze en bonden ze vast; want het was niet de bedoeling dat mensen ze zouden meenemen 
voor de open haard. Gaatjes boren in de kopse kant van de stammetjes en klaar is Kees en klaar 
is Rogier - en ook Chris natuurlijk. Zo ontstond het bosbeestjeshotel - in feite een comfortabele 
woontoren voor pissebedden, lieveheersbeestjes, larven, spinnen, enz. Honderd meter verder 
naar het oosten staat er nog een, een kleinere dependance. 
De woontorens faciliteren het overwinteren van bosbeestjes en die zijn heel belangrijk voor het 
ecologisch beheer van het bos. Maar een woontoren voor bosbeestjes kan in iedere tuin worden 
gebouwd door het op elkaar stapelen van wat stammetjes en het boren van wat gaten.

Bosbeestjeshotels zijn dus geen insectenhotels. Die zijn veel luxueuzer uitgevoerd – 5 sterren 
hotels dus. Wel gemaakt van hout, maar met allemaal buisjes van pvc of van bamboestammetjes 
met verschillende doorsnee. Anders gaan de insecten er niet in slapen. Ze worden altijd zo ge- 
plaatst dat de openingen van de buisjes op het zuiden gericht zijn, richting de zon. En in de 
buurt van bloemen. Een fraai en !ink formaat insectenhotel staat op het weiland naast de Vrij-
heidsdreef. Het is gemaakt door Adrie van stichting Meergroen.

Kleinere insectenhotels kunnen overal worden gekocht en in uw tuin geplaatst. En de insecten 
komen, als daar maar bloemen zijn. Ze zijn in alle natuurgebieden te vinden. In een dode boom 
of afgezaagde boomstam kun je nette gaatjes boren en zo heb je eenvoudig een eigen insecten-
hotel. Leuk toch?

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos 
Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl, www.wandelbosGroenendaal.nl. 

Logeren in het bosbeestjeshotel?
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