
 
 

Bouw een bijenhotel (1) 

Je kan bijen een handje helpen door ervoor te zorgen dat 
ze een goed plekje hebben om te nestelen. Maak een 
bijenhotel van riet  en hang dit op een mooi plekje in je 
tuin. 

 

 
AAN DE SLAG 

 Neem een oud kistje of blik en verzamel flink wat droge 

 holle stengels van bijvoorbeeld riet of bamboe. 

 Neem stengels van verschillende dikten, zodat 

verschillende soorten bijen in je hotel kunnen wonen. 

 Knip het riet of zaag de bamboe af op 15 centimeter. 

Let op: de randjes mogen niet scherp zijn, anders 

beschadigen de vleugels. Scherpe randjes kun je 

gladschuren. 

 Bind de stengels bij elkaar. 

 Maak de achterkant dicht, door de bundel in een blikje te 

steken of de achterkant dicht te stoppen met een watje of 

klei. 

 Je hotel is klaar! Hang het kistje op een droge en zonnige plek. 

Wist je dat... 
Niet alle bijen maken hun nesten graag 
boven de grond. De zandbij bijvoorbeeld 
bouwt haar nest in het zand. Ze graaft 

in het zand allemaal gangen met 
verschillende kamers. Zie je hoopjes zand 
tussen stoeptegels? Dat is misschien wel 

het werk van de witbaardzandbij! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Holle stengels van riet, 

braam, vlier of bamboe 
- Klei of watten 
- Aardewerk potje, 

oud kistje of blik 
- Touw 
- Schaar 
- Zaag 

Maak de achterkant 
dicht  

 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  

tips op www.scharrelkids.nl 

 

Bind stengels bij 
elkaar 
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Bouw een bijenhotel (2) 

Maak een bijenhotel met een blok hout in plaats van met 

riet. Ook hierin nestelen de bijen graag!  

 

AAN DE SLAG 

 Neem een boomschijf of blok hout van enkele tientallen 

centimeters dik. Kies voor hardhout zoals eik, kastanje, es of 

beuk. De boorgangen van zacht hout worden rafelig en 

kunnen de vleugels van bijen beschadigen.  

 Boor gaten van verschillende diameters (3-8 mm). 

 Maak de gaten tussen de 6 en 15 cm lang. 

 Zorg dat de boorgangen zo glad mogelijk zijn, de vleugels van 

bijen beschadigen makkelijk. 

 Hang de schijf op een droge en zonnige plek. 

 

Wist je dat... 
Er zijn wel 60 soorten bijen die in een 

bijenhotel kunnen nestelen. Eén van de soorten 
die graag een bijenhotel bezoekt is de rosse 

metselbij. Kijk af en toe eens of jouw hotel al 
bewoond is. Een bewoond holletje kan je 
herkennen aan het dichtgemaakte gaatje. 

 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Boomschijf of blok 

hardhout van tientallen 
centimeters dik  

- Boormachine met boren van 
verschillende diktes 
(tussen 3 en 10 mm) 

- Schuurpapier  
 

Een bijenhotel van hout 

 

 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  

tips op www.scharrelkids.nl 
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Zaadbommen maken  

Zaadbommen zijn kleine kleibolletjes met bloemzaadjes 
erin. Als je deze op braakliggende stukken grond gooit dan 
groeien daar bloemen uit met veel voedsel voor bijen. Op 
deze manier kan je op een leuke en makkelijke manier de 
natuur een handje helpen. 
 

AAN DE SLAG 

 Maak gaten in de klei en laat de gaten vollopen met water. Voor 6 

zaadbommen heb je een pakje klei van 10 x 10 x 3 cm dik nodig.  

 Meng ongeveer twee keer zoveel potgrond door de klei. Voeg ook 

een snufje chilipoeder toe. Dit doe je om te voorkomen dat vogels 

en andere dieren er vandoor gaan met je zaadjes. 

 Kneed het mengsel tot een plakkerig deegachtig goedje. Is het te 

droog voeg wat water toe,  lukt het niet om een bal te vormen, 

doe er dan wat klei bij.  

 Neem nu kleine beetjes van de plakkerige massa en rol dit tot 

kleine balletjes. Voeg er dan de bloemzaadjes aan toe. Je kunt ze 

erin drukken of tegenaan plakken.  

 Ga op zoek naar een leeg, kaal stukje land bij jou in de buurt en 

gooi je zaadbommetje(s) er in. Zo, jouw taak zit erop. Het is nu 

wachten op een regenbui die de zaadjes zal verspreiden.   

 
Wist je dat... 

Elke bestuiver kiest de bloem die het beste 
bij hem past. Wil je verschillende beestjes 
naar je bloemen lokken, zorg dan voor 

verschillende soorten bloemen. Er zijn zelfs 
speciale bloemenmixen voor bijen of vlinders 
te krijgen! Herken jij op wat voor bloemen 

de beestjes afkomen? 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Bakjes  
- Potgrond  
- Schoolklei (zonder 

toevoegingen of kleurstof) 
- Bloemzaadjes (bijen- of 

vlindermix bijvoorbeeld) 
- Water 
- Chilipoeder 

 

Bewaar de zaadbommen 
in een eierdoos 

 

Paradijs voor de 
bestuiver! 

 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  

tips op www.scharrelkids.nl 
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Geurzakjes 

In de zomer bloeien de mooiste bloemen, planten en 

kruiden. Met deze zomerse geurzakjes ruikt het altijd 

lekker! 

 

 

AAN DE SLAG 

 Verzamel kruiden, bloemen, bladeren en andere lekker 

geurende materialen  

 Stop de spulletjes in een lapje stof en bindt het dicht met een 

lintje of touwtje  

 Laat jouw geurzakje eens ruiken aan andere kinderen en 

bedenk een leuke naam voor je geur. Welk zakje ruikt het 

lekkerst?  

 

Wist je dat... 
Veel bloemen hebben insecten nodig om 

zich voort te planten en nieuwe vruchten 
en zaden te maken. Om insecten, als bijen, 
te lokken hebben de bloemen opvallende 
kleuren en geuren. Kun jij ontdekken 

welke insecten op welke geuren afkomen? 
Welke bloem vind jij het lekkerst 

ruiken? 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Lapjes stof 
- Lintjes / touwtjes 
- Genoeg geurige bloemen en 

planten om je heen 
 

 

 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  

tips op www.scharrelkids.nl 
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Doe de bijendans! 

Bijen kunnen niet praten, maar wel bewegen. Om de 

andere bijen te vertellen waar ze lekker eten hebben 

gevonden, doen ze een bijendans. Dans je mee?   

 
AAN DE SLAG 

 Doe je mee met de bijendans? Maak van je handen vleugels en 

zoem als een bij door de ruimte. Of bedenk je eigen dans. Kan 

jij met je dans ook een verhaal vertellen? Of de weg wijzen?  

 Ben je met een grotere groep? Verdeel de groep in tweeën. 

Het ene groepje krijgt een verhaal te horen en moet dit 

verhaal dansen voor het andere groepje. Lukt het om te raden 

wat de dansers proberen te vertellen?  

  

 

Wist je dat... 
Als bijen willen vertellen waar voedsel 
verstopt ligt dansen ze met hun lijf in 

een achtvorm. De bij die dit doet 
kwispelt tijdens het dansen met zijn 
achterlijf, daarom heet het dansje de 

waggeldans. Heb jij de bijen wel eens zo 
zien dansen? Let maar eens goed op! 

 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Optioneel: filmpje waarop de 

bijendans te zien is:  
www.bit.ly/debijendans 

 

 

 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  

tips op www.scharrelkids.nl 
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Hommels aaien  

Een hommel is groter dan een honingbij en zijn lichaam is 

bedekt met zwarte, gele of oranje haren. Hommels doen 

eigenlijk geen kwaad. Durf jij er eentje voorzichtig te 

aaien?  

 AAN DE SLAG 

 Hommels die bezig zijn in een bloem kun je voorzichtig over de 

rug aaien. Als ze hard gaan zoemen of met een pootje naar 

achteren wijzen, moet je stoppen! Ze steken bijna nooit, 

alleen als je ze in het nauw drijft. Wat voel je, is de hommel 

zacht? Welke kleur heeft de hommel en hoor je hem zoemen?  

 Vind je het spannend? Je kunt ook met je hand een kommetje 

maken onder een bezette bloem, net tegen de onderkant van 

de kelk. Wanneer de hommel weg vliegt, strijkt de lucht van de 

vleugelslag langs je handpalm. 

 

Wist je dat... 
Er zijn verschillende soorten hommels, je kunt ze 
goed herkennen aan hun kontje. De aardhommel 
heeft bijvoorbeeld een witte punt aan zijn 
achterlijf, terwijl dat van de steenhommel 

helderrood is. Wil je weten welke hommel je ziet? 
Zoek ‘m op de zoekkaart Beestjes op bloemen of 

kijk op Dierenzoeker.nl 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Geen materiaal nodig 

 

De Aardhommel 

 

De Akkerhommel 

 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  
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Ontdekkingstocht 

Ga op ontdekkingstocht tussen de bloemen en beestjes. 

Wat kom je allemaal tegen? Kijk, luister, ruik en voel maar 

goed! 

 AAN DE SLAG 

 Ben je er klaar voor om overal om je heen te speuren?  

Ga op zoek naar:  

o Een bij, wesp, vlinder of hommel 

o Een bloem 

o Stuifmeel  

 Bekijk de bloem of het beestje eens goed. Welke kleur heeft 

de bloem of het beestje en welke vind je het mooist? Kan je de 

insecten horen vliegen en ruik je de bloemen? Voel ook eens 

aan de verschillende bloemen, voelen ze allemaal hetzelfde?  

 Wil je weten hoe het beestje heet wat je gevonden hebt? 

Gebruik de zoekkaart Beestjes op bloemen. Staat jouw 

bloemenbeestje er niet tussen? Zoek ‘m dan op 

Dierenzoeker.nl!  

 

Wist je dat... 
Veel mensen vinden bijen eng, omdat ze 
denken dat bijen steken. Maar bijen 

steken bijna nooit. Ze steken alleen als 
ze denken dat ze in gevaar zijn. Zolang 

je ze met rust laat zal er niks 
gebeuren! 

 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Geen materiaal nodig 

 

Dagpauwoog 

 

Vingerhoedskruid 

 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  

tips op www.scharrelkids.nl 
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Stuifmeel onderzoek 

Stuifmeel komt van het mannelijk bloemdeel van de plant. 

De meelachtige korreltjes worden door de wind of door 

insecten, vooral bijen en hommels, naar het vrouwelijk deel 

van de bloem gebracht: de stamper. Dit noemen we 

bestuiving. Niet al het stuifmeel is precies hetzelfde. Kijk 

maar eens goed!   

 
AAN DE SLAG 

 Ga eens naar een plekje met veel verschillende soorten 

bloemen.  

 Met een penseeltje of borsteltje kun je uit verschillende 

bloemen wat stuifmeel halen. 

  Bekijk dat eens met een loep. Hebben alle bloemen dezelfde 

kleur stuifmeel? Of zijn er verschillen? Welke? Zijn alle 

stuifmeelkorrels even groot? 

 

Wist je dat... 
Bijen vervoeren stuifmeel op allerlei 
manieren. De een vervoert het op z’n 
buik, de ander aan zijn achterpootjes. 
Kun jij ontdekken hoe elk beestje het 

stuifmeel vervoert? 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Loep(je) 
- Penseeltje of borsteltje 

 

Stuifmeel in de bloem 

 

Stuifmeel aan de 
achterpootjes 

 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  
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Vlindervoedertafel 

Maak een vlindervoederplaats en nodig de vlinders uit om 

van jouw zelfgemaakte nectar te komen proeven! 

 
AAN DE SLAG 

 Versier je kartonnen doos met gekleurd papier. Verf, teken of 

plak hier allemaal bloemen op. Gebruik felle kleuren. Zo lok je 

de vlinders sneller!  

 Prik met een satéprikker of prikpen in het midden van elke 

bloem een paar gaten. Maak de gaten erna met een potlood 

groter, zodat de gaten ongeveer even groot zijn als de dopjes 

van de viltstiften. 

 Duw nu in elk rondje een dopje van de viltstift. Laat de dopjes 

nog een klein beetje uitsteken. 

 De dopjes vul je met suikerwater. Veel vlinders zijn hier dol op! 

Suikerwater maken is heel simpel: Neem 9 delen water en 1 

deel suiker en roer dit goed door elkaar.  

 Zet de tafel in de zon, in een windstil hoekje in de tuin. 

Vlinders houden niet van veel wind. Nu moet je wachten tot 

de vlinders aan tafel schuiven. Welke vlinders zie je allemaal? 

 

Wist je dat... 
Suikerwater is bijna hetzelfde als nectar. Maar 

sommige vlinders hebben een andere smaak, zij houden 
van rottend fruit of drinken vocht uit mest. Er zijn 
ook vlinders die helemaal niets drinken. Leg ook eens 
wat stukjes rottend fruit op een schoteltje bij je 

tafeltje. Welke vlinders komen op suikerwater af, en 
welke op rottend fruit? 

 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Kartonnen doos 
- Gekleurd papier of karton 
- Potlood / verf / lijm 
- Oude dopjes van 

viltstiften 
- Water & Suiker 
- Optioneel: rottend fruit 

 

De vlindertafel 

 

 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  
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Voetenvoelsprieten 

Insecten hebben vooraan op hun kop twee voelsprieten. 

Hiermee kunnen ze soms voelen, proeven, ruiken en horen. 

Wij kunnen voelen met onze voeten. Laten we dat eens 

proberen.  

 AAN DE SLAG 

 Maak een pad met steeds een ander stukje ondergrond, zoals 

gras, zand, mos of steentjes.  

 Doe een blinddoek om en loop voorzichtig de route over het 

pad.  

 Voel goed met je voeten waar je je volgende stap op zet. Is het 

gras of toch iets anders?  

 Verdeel de groep in tweeën en maak ieder een eigen pad. Laat 

daarna iedereen van de andere groep geblinddoekt over dit 

pad lopen. Weten ze waarop ze allemaal lopen?  

 Wie heeft de beste voelsprieten? 

. 

Wist je dat... 
Insecten gebruiken hun voelsprieten ook om 

voedsel te zoeken. Dat is soms best lastig, in 
de stad zijn bijvoorbeeld veel minder bloemen 
om van te snoepen. Heb je een tuin? Dan kun 
jij helpen! Zet planten in je tuin waar bijen en 
andere bestuivers van houden. Wilde marjolein, 
lavendel en de vlinderstruik bijvoorbeeld. 

 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Verschillende soorten 

materiaal uit de natuur, 
zoals kiezelstenen, 
grind, zand, takken en 
mos of een plek met 
verschillende 
ondergronden 

- Blinddoek 

 

Lange voelsprieten! 

Deze voelsprieten zijn 
een stuk kleiner 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  

tips op www.scharrelkids.nl 
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Bouw een hommelnest 

Hommels maken hun nest meestal in de grond, waarvoor 

ze verlaten muizen- of mollengangen gebruiken. Het is niet 

makkelijk om een goede plek voor een nest te vinden, 

zeker niet in de stad. Je kunt hommelkoninginnen daarom 

heel makkelijk helpen door zelf een nest te maken! 

 AAN DE SLAG 

 Zoek een goede beschutte plek uit onder een struik of heg.  

 Graaf een gat zo breed als de houten plank en zo diep dat de 

bloempot er helemaal in past.  

 Leg de houten plank in het gat. Daarboven op leg je plastic om 

het vocht uit de grond tegen te houden. Strooi wat zaagsel of 

stro op het plastic.  

 Zet de bloempot nu ondersteboven in het gat. Schep aarde 

rondom de bloempot, maar zorg dat het gaatje bovenin vrij blijft. 

 Tenslotte leg je op de aarde een dakpan. Laat de dakpan iets 

boven de grond zweven door er een tak of steen onder te leggen. 

Het is belangrijk dat de hommelkoningin nog wel door het gaatje 

van de bloempot naar binnen kan vliegen. 

 Nu moet je afwachten. Succes! 

 

Wist je dat... 
Aan het begin van de lente kruipt de hommelkoningin uit 

haar winterslaapplaats. Ze gaat dan op zoek naar 
nectar in de bloemen en een ideale plek voor het 

bouwen van een nest. Als de nestplaats klaar is en de 
koningin genoeg voedsel heeft verzameld legt ze eitjes. 
Al vroeg in de lente zie je de hommels vliegen, dankzij 

hun bontjas die ze beschermt tegen de kou. 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Schep 
- Bloempot (15 cm breed) 
- Houten plank (iets groter 

en breder dan de 
bloempot) 

- Plastic 
- Stro of zaagsel 
- Dakpan 

 

Zo ziet je nest er uit! 

 

 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  
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 Knip uit de vlieseline of het papier de vleugels van een bij, 

zoals op het voorbeeld hieronder.  

 

 

 

 Wikkel een stukje zwart garen een aantal keer om het midden 

van de vleugels en knoop daarna de vleugels vast aan de 

elzenprop.  

 Zorg dat de vleugels mooi in het midden zitten.  

 Wikkel daarna een gele draad een paar keer om de elzenprop 

heen en je hebt een vrolijk gekleurd bijtje.  

 Hang het bijtje met visdraad of ander draad op. Zo lijkt hij echt 

aan te komen vliegen!  

 

 

Bijtjes maken  

Ben je een bezig bijtje en wil je zelf aan de slag? Maak 

dan deze vliegende bij van een elzenprop.  

 AAN DE SLAG 

Wist je dat... 
Bijen bewegen tijdens het vliegen hun 

vleugels tot zo’n 250 keer per seconde 
op en neer. Deze bewegingen zorgen voor 
trillingen in de lucht, die wij horen als 

gezoem. Hoe sneller de vleugels bewegen, 
hoe hoger het geluid klinkt. Hoor jij 

verschillende zoemgeluiden?  
 

DIT HEB JE NODIG: 
 
- Stukje vlieseline / 

doorzichtig papier  
- Elzenprop  
- Gele wol of katoen 
- Zwart garen 
- Optioneel: visdraad 

 

Elzenpropjes 

Kijk ze vliegen! 
 

Kijk voor meer leuke buitenactiviteiten en  

tips op www.scharrelkids.nl 

 

Knip de vleugels 
netjes uit  
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