
Jaarverslag Stichting De Bijentuin over 2020

Twee omstandigheden hebben in het verslagjaar een belangrijke invloed gehad op de activiteiten van

de stichting: allereerst het uitbreken van de Covid 19 epidemie en vervolgens de oprichting van de

Coöperatie Kraaybeekerhof.

Door het Corona-beleid konden maar zeer beperkt groepen en schoolklassen de bijentuin bezoeken.

Dit geeft door het jaar heen veel leven in de tuin en vormt een belangrijke bron van inkomsten naast

de vriendenbijdragen. Ook onze interne vergaderingen werden er door gehinderd. Niettemin kwamen

wij in het verslagjaar 5 maal voor vergaderingen bijeen.

In 2020 had de oprichting van de Coöperatie Kraaybeekerhof plaats. Vertegenwoordigers van St. De

Bijentuin woonden de voorbereidende vergaderingen bij. Na de officiële oprichting in november van

2020 heeft St. De Bijentuin zich als gebruikerslid (Cat. A) van de Coöperatie aangemeld. In januari

2021 is dit geëffectueerd.

De komst van de Coöperatie Kraaybeekerhof geeft St. De Bijentuin de mogelijkheid een nieuwe

huurovereenkomst voor de bijentuin en het aangrenzende drachtbomenbos voor te bereiden. De

Coöperatie wordt namelijk de erfpachter voor het hele landgoed en houder van het opstalrecht. De

huurovereenkomst die wij met de vorige eigenaar Stichting Onroerend goed Kraaybeekerhof hadden,

liep in 2020 af. In afwachting van de oprichting van de coöperatie is de lopende huurovereenkomst

door de eigenaar BD Grondbeheer in het verslagjaar aangehouden. De activiteiten van St. De

Bijentuin konden in het verslagjaar ongehinderd door de veranderingen doorgang vinden.

Door de extreme droogte moest de bijentuin vaak gesproeid worden. De droogte had ook een

negatieve invloed op de bijen. Tijdens de bloei van de lindes bijv. konden de bijen hiervan nauwelijks

profiteren. Niettemin konden we verschillende zwermen scheppen en waren de bijenkasten in het

verloop van het verslagjaar allemaal bewoond. De oudste hangkorf is verplaatst en opgeknapt. Eind

april werd de leegstaande korf op natuurlijke wijze door een bijenzwerm betrokken. In het najaar

moesten verschillende volken flink worden bijgevoerd.

In maart 2020 werd onderhoud verricht aan het rieten dak van de bijenstal. In dezelfde maand gaf

Douwe Kappers van Boomkroon een snoeicursus om de bomen in de bijentuin goed te begeleiden.

Het experimenteren met voor de bijen gunstige huisvesting gaat onverminderd door. In het

verslagjaar werd door een nieuw toegetreden imker de zg. Warrékast ingevoerd. Ook is een nieuwe

natuurbouwkast aangeschaft die naast een bestaande huisvesting in de zelfoogsttuin is geplaatst.

De samenwerking met de academie Kraaybeekerhof voor bijen cursussen verliep goed. De bijentuin

en bijenstal bieden hiervoor gunstige mogelijkheden.

In het verslagjaar is de website www.debijentuin.nl vernieuwd. Veel mensen bezoeken de bijentuin

die zo langzamerhand een bekende plek geworden is in de omgeving.

Het aantal vrienden nam iets af door overlijden of verhuizing. Dankzij de vrienden en hun donaties

kan de stichting haar werk voor de bijen voortzetten. Mede hierdoor kunnen we ondanks de Corona

beperkingen terugzien op een goed jaar.

http://www.debijentuin

