KNUTSELHOEK
We gaan een hommelhuis maken.
Benodigdheden:
- terracotta bloempot Ø 21 cm
- terracotta onderschotel Ø 24cm en Ø 8cm
- stukje plastic elektriciteits buis
- blokje hout, bv. een restje tuinpaal
- wat kiezelstenen, mos, hooi en schapenwol
- 2 componenten lijm en evt. wat houtbeits
Hoe gaan we het doen.
Boor een gat Ø 20 mm in de bloempot.
Als je geen steenboor hebt gaat het ook
met een oude houtboor. Wel voorzichtig aan
want de pot heeft een dunne wand. Als het
gat niet helemaal mooi rond is geworden, kun
je het evt. met een klein slijpsteentje bijwerken.
Maak van het blokje hout een aanvliegbalkonnetje, dit
wordt straks op de pot gelijmd met 2 compontenten lijm.
Boor een gat van Ø 20 mm, dat straks moet aansluiten
op het gat in de pot. De achterkant moet een beetje
uitgehold en afgerond worden, bv. met een rasp,om
hem goed op de pot te laten aansluiten.
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Maak van elektriciteits buis 3 stukjes van 2,5 cm lang en snijdt ze
in de lengte door. Deze komen op de bovenrand van de pot om
ventilatie te krijgen als de onderschotel op de pot wordt geplaatst.
Leg onderin de kleine onderschotel over het gat en
leg daarop een laag kiezelstenen. Vul de pot deels
op met mos en druk dit stevig tegen de wand, waarbij
je het invlieg-gat een paar cm vrij laat. Vul verder aan
met mos, hooi en wol zodat het er een beetje als
een vogelnestje uitziet. Het hout evt. nog beitsen.

Het eindresultaat.
Een hommelhuis zet je dicht bij,
maar wel iets boven de grond,
op een droge plaats met wat
schaduw, in de buurt van
bloemen en fruit die als
voedselbron kunnen dienen.
Het invlieg-gat liever niet op het
noorden richten, het zuidoosten
is de beste richting, maar niet
noodzakelijk als dat onmogelijk is.

1,2 cm

