
 

 

Tips plaatsing Insectenhotel Palazzo 

 

Gefeliciteerd! Jij bent de trotse bezitter van een 

insectenhotel. Niet zomaar een insectenhotel, maar een 

Insecten Palazzo. Een kwalitatief hoogstaand  paleiswaardig 

insectenhotel. Niet alleen gefeliciteerd, maar ook bedankt! 

Bedankt dat je insecten hiermee helpt, zij kunnen dit zeker 

gebruiken. 

 

 

Het nut 

In het kort nog even over het nut van een insectenhotel. 

Door de verstedelijking krijgen insecten het steeds moeilijker om goede schuil- 

en nestplaatsen te vinden.  

Met een insectenhotel ondersteun je -en dat is een 

belangrijk gegeven- nuttige insecten. Deze nuttige 

insecten bestrijden ongedierte zoals bladluis, huisvliegen, 

en rupsen. Ze bestuiven bomen, gewassen,  planten en 

bloemen.  

Daarbij brengt het ook levendigheid in je tuin en is het 

een genot om deze beestje zo druk bezig te zien zijn. Het is interessant om het 

gedrag van insecten te bestuderen en ook is het daarbij leerzaam én leuk voor 

kinderen. 

 

 

 



Plaatsing 

Plaats het Insecten Palazzo: 

- Op een zonnige plek. Als dat niet mogelijk is, plaats hem dan zoveel 

mogelijk op een plekje uit de wind; 

- Minimaal een meter van de grond; 

- Niet hoger dan 2 meter 

- Zoveel mogelijk op een plek uit de regen en wind; 

- Het hele jaar door. 

Het Palazzo is eenvoudig aan een spijker of schroef op te hangen:

 

Denk goed na over de plek waar je het Palazzo wilt ophangen, want het is niet 

goed om deze later te verplaatsen. Ook in de winter is het belangrijk het 

Palazzo niet te verplaatsen; dit kan de insecten dusdanig verstoren dat ze dit 

niet overleven.  

Het kan een tijdje duren voordat bewoners zich aandienen, dus hierbij is geduld 

een schone zaak.  

 

Onderhoud 

Daar kunnen we kort over zijn. Onderhoud is niet nodig.  

Met name kruisspinnen willen nog wel eens de hotelgasten graag in hun web 

hebben. Dus je zou spinnenwebben kunnen verwijderen. Echter, je kan er ook 

voor kiezen om de natuur zijn gang te laten gaan en de spinnenwebben niet te 

verwijderen. Dat is voor iedere hotelier een eigen keuze. 

 

Veel plezier met het Insectenhotel Palazzo. 



 

 


