
EEN BEESTJESBAK IN DE KLAS
Niets is leuker om te doen dan beestjes buiten te bestuderen, in hun 
natuurlijke omgeving. Waar wonen ze, wat doen ze, hoe komen ze aan eten? 
Buiten kan dat altijd maar kort: de beestjes zijn vaak zo weer verdwenen! 
Maar sommige beestjes zijn binnen ook goed te bekijken. Het is heel leuk 
om een beestjesbak in te richten en de beestjes tijdelijk als gast in de klas te 
hebben. Niet alle beestjes lenen zich hiervoor, maar hieronder geven we een 
aantal suggesties. 

Verzorging algemeen:
 ● Zorg voor een doorzichtige bak met gaatjesdeksel. Hij kan ook afgedekt worden met een stukje fi jne  
  vitrage met elastiek erom.
 ● Richt de bak in met natuurlijke materialen.
 ● Zet de bak op een koele plek en vooral niet in de zon.
 ● Maak de bak regelmatig schoon, haal bijv. poepjes van slakken weg.
 ● Geef altijd vers voedsel en haal oude resten eruit, die kunnen gaan schimmelen.
 ● Laat de beestjes niet meer dan een week in de bak en zet ze dan terug waar ze gevonden zijn.

De spinnenbak
Nodig: doorzichtige plastic bak met deksel   

  boomschors, takjes, bladeren 
  prop watten of stuk spons
  een kruisspin (of huisspin)
  verse vliegen of maden
  zand

Vul de bak met een laagje zand. Leg er een paar stenen en stukjes boomschors in. Zet een paar takjes rechtop 
neer. Leg de vochtige prop watten of de spons er ook in, zodat de spin kan drinken. Houd deze goed vochtig! 
Vang buiten een kruisspin en laat hem los in de bak. Zorg voor een levende vlieg of een paar maden. Dat 
worden vanzelf vliegen.
De kinderen kunnen goed bekijken wat de kruisspin doet: een web maken en eten!

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20021104_spinnen01
leuke site waarop te zien is hoe je een spinnenbak inricht

De slakkenbak
Nodig: plastic bak met deksel 

  boomschors, takjes, bladeren, stenen
  vers plantje zoals madeliefje 
  potgrond of tuinaarde, plantenspuit
  voedsel zoals: slablad, komkommer, 
  rauwe aardappel, groene bladeren

  aantal slakken

Vul de bak met een ongeveer 5 cm dikke laag potgrond of tuinaarde. Leg er wat stenen, takjes, bladeren en 
stukjes boomschors in. Zet de slakken in de bak. Geef elke dag wat verse sla, groene bladeren, groente of fruit. 
Verzorg de bak elke dag: resten eten eruit, poepjes verwijderen. Dagelijks sproeien met de plantenspuit, dat is 
het leukste, want dan komen de slakken tot leven en kun je ze goed bekijken. 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080206_slakkenbak01
fi lmpje over het inrichten van een slakkenbak 


