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Het hommelproject is een praktische, educatieve uitvoering van het 
Groenstructuurplan en Biodiversiteitsplan vanuit de gemeente Noardeast-Fryslân. 

Ook zin om aan de slag te gaan met een eigen hommelvolk? 
Neem dan contact op met NME De Klyster.
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meer informatie?

Hommelproject



DOELGROEP
Bovenbouw basisonderwijs. Er is een lespakket voor groep 7-8.

START PROJECT
Mei.

   DUUR PROJECT
   4-5 weken.

   HOEVEEL TIJD KOST HET?
   Nog geen uur per week, 45 tot 50 minuten per keer. 

   WAT GAAN DE KINDEREN DOEN?
    De leerlingen starten met een gastles van een echte 

bijendeskundige. In de weken daarna mogen ze zelf 
buiten aan de slag met het maken van opdrachten 
over het hommelvolk en omgeving.

DOELEN VAN HET PROJECT
•  Leerlingen kennis laten maken met hommels en bijen, leren over biodiversiteit  

en het belang van bestuivers in de natuur en voedselkringloop.
•  Leerlingen zelf laten bedenken hoe het komt dat er afnamen van bijen is  

en wat er tegen die afname te doen valt. 
 
WAT KRIJGT DE SCHOOL?
•  4-5 weken lang een eigen hommelkast.
•  Een aftrap van het project in de vorm van een gastles.
•  Voor elke leerling een mooie hommelschoolkrant.
•  Informatie voor de leerkracht.
•  Een lespakket met werkbladen voor de leerlingen.

HOE WORDT HET THUISFRONT BETROKKEN?
•  De leerlingen krijgen een klein bijenhotel mee naar huis.
•   De leerlingen krijgen haringen, touw en een bij-vriendelijk zadenmengsel mee 

naar huis om zelf een vierkante meter te zaaien.  
Tegels eruit, bloemen en planten erin!

KOSTEN
Het project wordt gesponsord door Hogeschool Van Hall Larenstein en  
NME De Klyster en kost daarom slechts 1 euro per leerling.

  Krijg vier tot vijf weken lang een eigen  
hommelvolk uit logeren!

 Leerlingen leren onderzoek doen in de natuur. 

  Hommels zijn hele zachtaardige zoemers,  
daardoor zijn het uitstekende ambassadeurs 
voor bijen en biodiversiteit. 

Hommelproject

KORTE INHOUD
De school krijgt vier-vijf weken lang een eigen nestkast 
met hommels. De leerlingen krijgen een gastles van een 
echte bijendeskundige. 

Daarna doen ze één keer per week 45 tot 50 minuten 
onderzoek naar de hommels: 
•  Wat doen ze de hele dag? 
•  Wat eten ze nou eigenlijk? 
•  Waar vliegen hommels eigenlijk naartoe en waarom?

  Wat zou het mooi zijn als kinderen nu al bekend raken  

met de (meer)waarde van biodiversiteit en de meerwaarde  

daarvan voor natuur, cultuur en maatschappij. 


