
speelse ontdekkingstocht over het leven van de honingbij

Zoem zoem… 
de geheime koffer
OMSCHRIJVING
De klas wordt onthaald door een imker die de kinderen 
meeneemt op een ontdekkingstocht over het leven van 
de honingbijen. Alle kinderen krijgen een bijenpakje en 
worden zo zelf even honingbij. De ontdekkingstocht bevat 
allerlei opdrachten, spelletjes, verhalen en heel wat leuke 
weetjes over de taken van de bijenkoningin, de darren en 
de werksters (bouwbijen, haalbijen, zorgbijen, poetsbijen 
en wachtbijen). Naarmate de tocht vordert ontdekken de 
kinderen welke taken er door welke bijen moeten uit-
gevoerd worden. Er wordt gelopen, gebouwd, gedanst, 
gepuzzeld en zelfs geprikt!  
De tocht wordt afgesloten met een bezoek aan de bijenkas-
ten, een proevertje en een heus inleefverhaal over bijen. 

DOELGROEP
2de (pas na de kerstvakantie) en 
3de kleuter – 1ste graad 
lager onderwijs   

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE april – juni en 
september – oktober

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Zoem zoem … de geheime koffer
Deze module start al in de klas met een brief van Floris. In 
de brief heeft de Floris het over zijn buur die ‘imker’ is en 
over zoemende diertjes die wonen in kasten. Het jongetje 
weet niet precies wat er allemaal gebeurt, maar hij weet 
wel dat de imker een probleem heeft.

De dag van het bezoek onthaalt een imker (begeleider 
in imkerpak) de groep kinderen. Hij vertelt dat hij in één 
bijenkast geen gezoem meer hoort en vraagt de kinderen 
om hulp. Aangezien zij geen bijen zijn krijgen zij een 
bijenpakje om aan te doen. Samen met de kinderen gaat de 
imker op zoek naar een nieuwe familie bijen.
De kinderen gaan op zoek naar bijenfiguren. Bij elke figuur 
maken ze kennis met een nieuw lid van de bijenfamilie. 
Onderweg krijgt elk bijtje een taak toegewezen.
Bijen hebben een koningin, maar koningin word je niet 
zomaar. Daarvoor zijn veel speciale zorgen nodig. De taak 
van een koningin wordt kort toegelicht. Aan de hand van 
een spel zoeken we uit wie de koningin wordt. Eén van de 
kinderen krijgt een kroontje op en wordt koningin van het 
bijenvolk.
Vóór de koningin eitjes kan leggen moet ze bevrucht wor-
den door een mannetje. Een memoryspel bepaalt welke 
kinderen darren of mannetjes worden. De imker vertelt 
over de bruidsdans en de dood van de darren.
Alle bijtjes die vanaf nu geboren worden zijn werksters. Ze 
hebben heel veel verschillende taken.

Een koningin kan slechts eitjes leggen als ze een huis 
heeft. De kinderen bouwen met klei een cel van een raat. 
De imker legt uit hoe de bouwbijtjes zo’n huis in bijenwas 
bouwen.
Met een huis alleen ben je niets, je hebt ook eten nodig. 
Een dansje en een estafettespel tonen hoe de haalbijen 
nectar en stuifmeel verzamelen.
De verzorgsters verzorgen en voeden de koningin, de 
larven en de darren. Een puzzel en een ‘goocheltruc’ geven 
de ontwikkeling van eitje tot larve en tot honingbij weer.
Zonder de bewakers kunnen indringers de honing van de 
bijen stelen. Een prikspel leert de kinderen waarom bijen 
na het steken soms sterven.
Net zoals thuis moet er gepoetst worden in het bijenhuis. 
Er wonen zeer veel bijen in een kast en af en toe gaan er 
ook bijen dood. Het is de taak van de poetsbijen om deze 
dode bijen naar buiten te brengen en  de bijenkast proper 
te houden. 

Tot slot brengen we een bezoek aan de bijenkasten, 
smullen we van honing en luisteren we naar een afsluitend 
verhaal van Geert De Kockere. Het verhaal is ook voor 
€ 10 te koop in de bezoekercentra van de provincie West-
Vlaanderen (boek + CD).

Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst Na-
tuur- en Milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen.


