
Een
bijenhotelletje

bouwen



Dit is het bouwmateriaal:
2 zijkanten met schuine zijde
in dikke multiplex.
Een voorkant en een langere 
achterkant.
2 dunne triplexplankjes.
Eentje ervan is langer en breder. 
Dat is het dakje.
Het ander is de bodem van het 
huisje.
8 rietjes van 8 mm. en rietjes 
van 4,5 mm.
Eerst met de vlinderboor de 
gaatjes  in het voorstuk boren 
en een gaatje voor het 
ophangen aan de achterkant.
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 Zorg dat de gaatjes netjes 
zijn en er geen vezels aan de 
achterkant  van het plankje 
zitten die beletten dat de rietjes 
er door kunnen schuiven. 
Probeer of de rietjes erdoor 
gaan. Eventueel die vezels weg-
schuren.
Plaats nu  de achterkant en 
twee zijkanten en hou ze mooi 
op hun plaats met het hulp-
balkje en de lijmklem die  je 
aandrukt. Als alles heel precies 
op zijn plaats zit nagel je de 
delen aan elkaar.  
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Nu de voorkant.
Gebruik als hulp opnieuw het 
balkje en de lijmklem om alles 
heel precies op zijn plaats te 
houden.
Nagel vast.
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Plaats nu de bodem.
Leg het dakje voorlopig op zijn 
plaats zodat je precies kunt zien  
waar het balkje moet zitten.
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Schuif nu de doorzichtige de 
rietjes naar binnen maar stijk 
eerst wat witte lijm aan het 
uiteinde dat tegen de achter-
wand zal stoten. Het is niet erg 
dat die rietjes soms wat schuin 
zitten, bijtjes hebben daar geen 
erg in.
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Nu het dakje erop vastzetten.
Dat doen wij  op een hoek on-
deraan zodat je het dakje kan 
wegdraaien. 
Dat zie je op tekening 7
Natuurlijk moeten de rietjes die 
te lang zijn wat bijgesneden 
worden met een scherp stanley-
mesje.
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De rietjes zitten nu in het 
donker.
Als je wil zien wat er deze lente 
gebeurt schuif je het dakje 
eventjes opzij.
Misschgien hebben wilde soli-
taire bijtjes hier wel hun nest 
gemaakt.
Hang het hotelletje aan een 
zonnige droge kant van bvb. 
een boomstam.
De oostkant is daarvoor het 
meest geschikt.
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