Vlinders houden
van bloemen

Een rustplek

Eigenlijk houden ze van de
nectar van bloemen. De
meeste soorten toch, sommige soorten hebben liever
een rottende appel. Plant
krokussen, heide, hemelsleutel, wilg, koninginnenkruid,
munt, lavendel en vooral
vlinderstruik.

voor vlinders

Heerlijk toch, die kleurige fladderaars in de tuin!
Wil je er zo veel mogelijk? Zorg dan voor bloemen met veel
nectar en een schuilplekje tegen weer en wind.
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Onderdelen op maat

Gebruik gerust restjes van hout dat niet perfect is. Je
past de maten en de vorm van het huisje aan volgens
de kleinste plank die je hebt. Om enig idee te hebben
van afmetingen, hier een suggestie.
• Bodem: 16 × 16 cm
• Voorwand/achterwand: 20 cm breed, 34 cm hoog en
punt 10 cm
• Zijwand (2×): 16 × 24 cm
• Dak (2x): teken je eigen vorm binnen een plank
van 30 x 25 cm, met zeker een basis van 20 cm
voor de nok.
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Maak de openingen in de voorwand

Besteed zorg aan de ingang voor de vlinders.
Het is belangrijk dat vogels niet in het huisje
kunnen. Het patroon voor de verticale openingen kies je zelf volgens de grootte van het
huisje en je inspiratie. De minimale maat voor
de invliegopening is 1 cm breed op 10 cm lang.
Bedenk een mooi patroon met voldoende
openingen op het voorpaneel. Boor een gaatje
op elk uiteinde van de opening en gebruik dan
een decoupeerzaagje om de vorm verder uit te
werken. Hier ben je wel even zoet mee.

Richt de binnenkant knus in
Zet de bodem, de achterwand en
een zijkant aan elkaar. Bevestig op
de achterwand een dikke tak als
houvast voor de vlinders. Leg op de
bodem een laagje mos en vul de
ruimte met wat fijne takjes. Geef de
vlinders plaats om zich te nestelen.
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Hang je huisje op

Afwerken

Het huis is nu klaar om af te
werken. Sluit alle wanden en
plaats het dak. Controleer of
alles goed vast zit en of er geen
puntige nagels of schroeven
door de wand steken. Vlinders
zouden zich hieraan kunnen
kwetsen.
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De beste plaats om je huisje op te
hangen is zo dicht mogelijk bij de
plek waar de vlinders graag zitten.
Zet het waar bloemen zijn met
lekkere nectar. Je kunt het huisje
hangen in een boom, tegen een
wand of bevestigen op een paal.
Hang het niet hoger dan 2 meter, op
een beschutte plek met een beetje
zon en een beetje schaduw.

