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INSECTENHUIS IN DE OOSTERPOORT  

Het insectenhuis
Tegenover de Bekenkampschool aan het einde van de 

Oosterweg staat sinds oktober 2021 een groot insectenhuis. 

Dit hebben we in samenwerking met de gemeente gebouwd 

van (mede) zelf verzameld natuurlijk materiaal.

Waarom doen we dit?
Insecten zijn heel belangrijk voor planten, bomen, het 

bodemleven, het opruimen van plantenresten én voor onze 

voedselvoorziening. Het gaat helaas slecht met de insecten, 

o.a. door het gebrek aan voedsel en een goede leefomgeving. 

Het insectenhuis in onze wijk biedt hen een goed plekje om 

te wonen en eten te vinden. 

Op www.oosterpoortduurzaam.nl kun je lezen wat Oosterpoort Duurzaam 

verder doet. Je kunt ons ook volgen op Facebook of je inschrijven voor de 

nieuwsbrief: info@oosterpoortduurzaam.nl.

Ontwerp: Anne Koers

Biodiversiteit
We willen ook de biodiversiteit verbeteren, ondermeer door 

te zorgen voor meer bloemenpracht bij het talud(grasveldje) 

aan de Kwintlaan. We leggen het gemaaide gras van het 

talud rondom het insectenhuis om zo de bodem te verrijken 

en er zijn bloemen geplant. Het houtwalletje beschermt de 

insecten tegen de kou en zorgt voor een beetje variatie in 

hun leefomgeving. Via het houtsnipperpaadje in dit kleine 

stukje groen kan je het insectenhuis voorzichtig bekijken. 

Lesmateriaal
We hebben de samenwerking gezocht met de docenten 

en leerlingen van de Bekenkampschool. Door de nieuwe 

bewoners van het insectenhuis te bestuderen kunnen we 

samen meer over hen leren.

Heb je vragen of ideeën?
Team Groen beheert deze plek samen met de gemeente. 

Wil je meedoen, meedenken, even komen kijken of heb je 

na het lezen van deze flyer vragen? Neem dan contact op 

met Anne Koers (06 3451 0912), Paulien Ex of Guda Faber 

(teamgroen@oosterpoortduurzaam.nl) van team Groen.

Meer informatie over het insectenhuis staat op de website 

van Oosterpoort Duurzaam: www.oosterpoortduurzaam.nl.

Even voorstellen:
Wij zijn team Groen van Oosterpoort Duurzaam. Misschien ken je ons van de Oosterpoorter.


