
Werkblad 

Onderzoe
kje

Ga naar een blauwe regen

 in de buurt of kies een andere 

bloeiende plant.

 Blijf 10 minuten bij de plant zitten en kijk

 welke insecten op de bloemen 

af komen en hoeveel van elke soort. 

Vul in:

In de Hortus en op veel plaatsen in de stad komt 
nu de blauwe regen in bloei. Deze klimplanten groeien langs 

regenpijpen, rekken of andere bomen omhoog, naar het licht toe. 
 Ze hangen vol trossen lila bloemen die heerlijk geuren. 

Daar komen natuurlijk allerlei insecten op af. 

Insect
Aantal

Bij

Vlinder

Hommel

Zweefvlieg

Vlieg

Wesp

Kever

Als je de namen niet weet, kun je ze opzoeken. Bestel de zoekkaart op 
www.winkel.ivn.nl/ivn-zoekkaart-beestjes-op-bloemen.html of op de website www.dierenzoeker.nl. 

We gaan deze week aan de slag met 
klimmers, geuren en insecten. 

Doe je mee?

Blauwe regen



Zet een geurspeurtocht uit door

 de tuin of in de wijk. 

Neem stoepkrijt mee en zet pijlen op de

 grond om de route aan te geven.

 Bij elke plant of struik die lekker ruikt,

 schrijf je een opdracht op de grond, bijvoorbeeld:

 ‘ruik aan de witte bloemen’, of: ‘ruik aan de kleine

 paarse bloemetjes in het gras’. 

Klaar met je route?

Nodig kinderen uit de buurt uit

 om hem te lopen! 

Wie vond welke bloem het lekkerst ruiken?

Buiten s
pelen

1.



Plant een boom

5    Controleer elke dag hoe de 
boon eruit ziet en of het keuken-

papier nog vochtig is.

6    Na enkele dagen zul je wortels, een 
stengel en een blaadje zien groeien.

7    Als de plant groter is, zet deze dan in een pot 
met aarde op het balkon of in de tuin. Zet er een 

stok bij waar de plant tegenop kan klimmen. 
Verzorg de plant goed, dan kun je aan het 

einde van de zomer bonen oogsten.

* Glazen pot of plastic insteekhoes

 en plakband

* keukenrol (of watten)

* droge boon 

(bijvoorbeeld bruine boon, 

kidneyboon of kikkererwten. 

Je kunt deze bij een tuincentrum 

kopen, maar ook gewoon uit het 

bonenschap van de supermarkt halen.)

1     Stop een prop keukenroll onderin de 
glazen pot of onderin de insteekhoes.

2    Maak de keukenrol vochtig.

3    Stop een boon naast het papier, 
zodat je hem van de buitenkant kunt zien.

4     Zet de pot op een zonnige plek in de 
vensterbank of hang de insteekhoes 

met plakband tegen het raam.

1.

2.

Je hebt vast wel eens bonen gegeten, 

maar heb je ook wel eens gezien aan wat voor plant

 ze groeien? Bonenplanten zijn familie van de blauwe regen. 

Ze klimmen ook omhoog en hebben net zulke prachtige bloemen, alleen 

wat minder veel. Aan de blauwe regen groeien in het najaar ook bonen, 

maar die zijn hartstikke giftig. Wij planten een eetbare boon!


