
	

Educatieve ochtend bij Bosserhof 
voor de kinderen van basisschool Budschop 

 

Enkele maanden geleden werd door gemeente Nederweert contact gelegd 
tussen Basisschool Budschop, de Vogelwerkgroep Nederweert en Stichting 
Bij-zzzaak.  In de toekomst zal deze school gebruik kunnen maken van 
het nieuwe kanaalpark De Heerlijckheid voor natuureducatie. In dit kader 
verzorgde de Vogelwerkgroep Nederweert in november een les over 
vogels voor de bovenbouw. De leerlingen maakten met hulp van de 
gemeente Nederweert nestkastjes die tijdens boomplantdag in het park 
werden opgehangen. Op die dag werden er ook fruitbomen en 
bessenstruiken geplant.  

 

Nu was het tijd voor het 
thema bijen en daarom 
bracht woensdag-
ochtend 20 maart 2019 
de bovenbouw van 
Basisschool Budschop 
onder leiding van 
stichting Bij-ZZZaak 
een bezoek aan de tuin 
van Bosserhof.  

 
 
 

Deze tuin is op een natuurlijke manier ingericht met veel aandacht voor 
wilde bijen, vlinders en andere insecten, ideaal voor natuureducatie in de 
buitenlucht. Ook nu werd de activiteit weer in samenwerking met 
gemeente Nederweert georganiseerd. 

Na een kort woordje van wethouder Peter Koolen startte groep 5 en 6 in 
de activiteitenruimte waar de leerlingen een presentatie kregen over het 
leven van de wilde bij. Hierbij kwamen de verschillen tussen honingbijen, 
wilde bijen en wespen aan bod. We bespraken hoe de wilde bij zich 
voortplant en waar ze hun nest graag maken. Maar ook waarom bijen zo’n 
belangrijke plaats in de natuur innemen, waarom we ze echt niet kunnen 
missen en hoe wij ze een handje kunnen helpen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 en 8 gingen eerst de tuin in. Langs de wandelroute was het 
‘hommelpad’ uitgezet. Een educatief pad dat de leerlingen zelfstandig 
konden volgen. Daarnaast gingen ze samen met Lei en André de tuin in op 
zoek naar bijen en hommels. Ondanks de lage temperatuur was er toch al 
activiteit bij de grote insectenwand. Een aantal gaatjes waren open en de 
eerste bijen kwamen al uit hun holletje gekropen. Waarschijnlijk waren dit 
mannetjes die al zoemend voor het bijenhotel ongeduldig wachtten tot de 
bijen-dames naar buiten zouden komen. Bij wilde bijen komen immers 
altijd de mannen als eerste naar buiten. 

 

Na de pauze wisselden de 
groepen. De ochtend werd 
afgesloten met een bezoekje aan 
de deelnemers van Bosserhof. Er 
werd een mooi gedicht 
voorgedragen en de deelnemers 
van Bosserhof ontvingen 
allemaal een zelfgemaakte 
bloem van de leerlingen. Daarna 
vertrok de hele groep weer met 
de fiets terug naar school. 
 
Sven heeft onderstaand verslag 
gemaakt van het bezoek aan de 
Bosserhof: 

 



 


