
Bijenhotel met Lingewaard Doet-cheques     

De gemeente Lingewaard stuurt een cheque voor Lingewaard Doet aan alle inwoners van Huissen. 

Voor Huissen is een initiatief ingediend:      

Een hotel voor solitaire bijen. 
Waar honingbijen een sociale levenswijze hebben, doet de solitaire of wilde bij, alles alleen: het maken 

van een nest, het zoeken van voedsel en het leggen van eitjes. In tegenstelling tot de honingbij maakt 

de solitaire bij geen honing aan en vooral van belang in de omgeving van kinderen: ze steken niet! 

De overeenkomst tussen beide bijen is dat zij nectar verzamelen en bloemen en planten bestuiven. 

Ga naar www.lingewaarddoet.nl en steun dit initiatief. Of doe de waarde cheque bij één van de 

vrijwilligers in de brievenbus.  Vragen: bel 06-30092145 

 

Wendy Scheperkamp, Keizersallee 116 

Monique Buurman, Eversstraat 2A 

Willem Langendoen, Batua 37 

Jan Bisseling, Molensteen 15 

Frank Arbouw, Rietbaan 71 

Jac Lamerichs, Hofmeesterij 99 

 

 

   
Aan de Hoeve in Huissen is door Lingewaard Natuurlijk een moestuinencomplex aangelegd voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd. Inmiddels bestaan de moestuintjes enkele seizoenen en het aantal 

jonge tuinders neemt jaarlijks toe. Naast de individuele tuintjes voor de kinderen, is er ook ruimte 

voor fruitbomen, bessenstruiken, een kruidentuin, diverse graansoorten en meer. Het doel is om 

kinderen op een verantwoorde manier met de natuur om te laten gaan. Educatie staat voorop. 

Tenslotte zijn de kinderen van nu, de bestuurders van morgen. 

Hier sluit het burgerinitiatief voor een insectenhotel t.b.v. de solitaire bijen goed bij aan. Deze bijen 

zorgen voor de bestuiving van de gewassen en daarmee staan ze aan de oorsprong van ons eten. Het 

wordt een fantastisch “logement” omgeven door bloemen waar de solitaire bijen zich thuis zullen 

voelen.  

 

Het hotel wordt opgebouwd uit 

duurzaam hout (Douglas) en 

voorzien van blokken met 

gaatjes waarin de bij haar 

eitjes legt. Het dak wordt 

bedekt met sedum. Sedum is 

geliefd bij o.a. bijen en kan 

goed tegen droogte.  
 

http://www.lingewaarddoet.nl/

