
  

 

Eenzame bijen?  

 
Bruikleen: Let op; dit materiaal halen we in de week van 13 juli op!  

• Transporttas 
• Handboor 

  
Verbruiksmateriaal:  
 

Materialen bijenhotel 
• Bamboestokken 
• Houtblok met gaten van 

verschillende grootte 
• Plastic zichtbuisje (in 

houtblok) 
• Stukje tomatentouw 
• Zakje hooi 
• Zakje stro 

Kruidenplanten 
• Salie 
• Tijm 
• Lavendel 

Blije Bij Bom - zelf maken 
• Instructieblad 
• Compost 
• Zaden 
• Kleipoeder

 
 

  



Tips voor gebruik 'Eenzame bijen?'  
 
Maak samen een bijenhotel nadat er uitvoerig kennis gemaakt is met de materialen. 
Enkele tips: https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/wp-
content/uploads/sites/5/2019/02/Instructieblad-Maak-je-eigen-Bijenhotel.pdf  
 
Maak samen bloembommen met de Blije Bij Bom materialen: 
https://guerrillagardeners.nl/bloembommen/ 

EIS Kenniscentrum insecten: Zoekkaart wilde bijen. 
https://www.tuintelling.nl/downloads/bijenzoekkaart_herkenning.pdf 

  
Onderbouw  

• Geblinddoekt ontdekken met verschillende zintuigen 
• Onderzoek het bamboe, stro en hooi en ontdek de verschillen  
• Ruik aan de verschillende planten 

• Probeer het tomatentouw door het gaatje in het houtblok te krijgen 
 

Middenbouw  
• Tips van de onderbouw plus…. 
• Wie weet wat het is?   
• Hoe zoek ik het op als ik het niet weet? 
• Waarvoor zouden de planten zijn? 
• Wat kun je van de materialen maken? 
 

Bovenbouw  
• Tips van de onder- en middenbouw plus… 
• Gebruik de zoekkaart en ga op zoek naar wilde bijen 
• Welke bijen zouden in een bijenhotel gaan wonen? 
• Wat hebben de planten met bijen te maken? 
 
   

Groep 1 t/m 8  
• Boor met de handboor extra gaten in het houtblok 
• Maak een bijenhotel en hang deze op. ga na een aantal weken kijken of er al 

een bewoner is (zijn de gaatjes dicht?). 
• Plant de kruiden bij de school en kijk af en toe of er bijen te zien zijn 
• Ga op zoek naar wilde bijen rondom de school.  
• Zet thee van lavendel, salie of tijm. 
• Maak zaadbommen en gooi deze op een braakliggend stukje grond. 

 

  



Tips op internet:  
 
Onderbouw 
SchoolTV: blokken. Een bij houdt van bloemen (video 1:25) 
https://schooltv.nl/video/bijtje-van-blokken-een-lijfje-2-vleugels-en-1-angel/ 
 
 
Middenbouw 
SchoolTV: uitleg over wilde bijen en wat er gebeurt in een bijenhotel (video 2:42) 
https://schooltv.nl/video/wilde-bijen-wilde-bijen-leven-solitair-in-hun-eentje-dus/  

IVN Natuureducatie: Het verschil tussen bijen, wespen en zweefvliegen (video 3:17) 
https://www.youtube.com/watch?v=UXlCvPiGGW0 

 
Bovenbouw 
De kennis van nu in de klas: De wilde bij in Nederland (video 3:36) 
https://schooltv.nl/video/de-wilde-bij-is-in-gevaar-andere-soort-dan-de-honingbij/ 
 
Naturalis Nederland Zoemt: Wat zijn wilde bijen en waarom zijn ze belangrijk? (video 2:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=W1srkfKCC-4 

NatureToday: informatie over goede en slechte bijenhotels en waar deze geplaatst kunnen 
worden. 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-
reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-
mailing&msg=24150 
 
EIS Kenniscentrum insecten: informatie over verschillende wilde bijensoorten. 
https://www.bestuivers.nl/bijenportretten 

 

Alle groepen 
Biologielessen.nl: Een kijkje in een bijenhotel (video 3:35). 
https://www.youtube.com/watch?v=wvRXFeir0M8 

Naturalis: verwonderwereld bijen, een interactieve website. 
https://www.verwonderpaspoort.nl/verwonderwereld/bijen 

 

 


