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In het vorige verslagjaar is de oprichting van de Coöperatie Kraaybeekerhof vermeld en de deelname 
daaraan van Stichting De Bijentuin. In 2021 is veel aandacht besteed aan een beheerovereenkomst 
met de coöperatie, die in concept naar wederzijdse tevredenheid gereed kwam. De 
beheerovereenkomst is formeel getekend in februari 2022. De bijentuin wordt door velen gezien als 
een waardevol onderdeel van het landgoed. Het eigendom van gebouwen volgt het eigendom van de 
grond en zo is de bijenstal nu eigendom van de coöperatie. Die daarmee ook verantwoordelijk is voor 
groot onderhoud. Stichting De Bijentuin kan in de praktijk van de stal gebruik blijven maken ‘als ware 
het haar eigendom’. In september van het verslagjaar vond de feestelijke oprichting van de 
coöperatie plaats. Stichting De Bijentuin heeft daar actief aan bijgedragen. 
 
Het sociale leven van de bijen is een inspiratiebron. Bezoekers zijn zeer geïnteresseerd om daarvan 
kennis te nemen. Ook dit jaar waren er weer veel schoolklassen op bezoek en ook een groep 
dementerende ouderen ‘In het moment’, die genoten van de bloemen en van de verhalen over het 
bijenleven. De cursus biologisch dynamisch imkeren maakte weer gebruik van de bijentuin. 
Verschillende cursisten konden verblijd worden met een bijenzwerm.  
 
Het voorjaar was eerst warm en daarna koud en nat, wat geen goede start betekent voor de bijen. 
Toch hebben de volken het in 2021 over het algemeen goed gedaan. Twee volken waren niet door de 
winter gekomen. Maar de leeggekomen huisvestingen konden weer snel met eigen zwermen worden 
bevolkt. Het experimenteren met kasten kwam tot uitdrukking in de aanschaf van een Kugelbeute of 
Bienenkugel. Een massief houten kast, die van binnen een bolvormige ruimte heeft, die gunstig is 
voor de warmtehuishouding van het bijenvolk. Bij het inwinteren in het najaar van 2021 is extra 
aandacht besteed aan de isolatie van de andere kasten. 
 
Veel aandacht is in het verslagjaar besteed aan de verzorging van de bomen in de bijentuin en het 
drachtbomenbos. Veel bomen zijn gesnoeid en enkele dode bomen zijn door nieuwe vervangen. 
Vanuit het belang van drachtplanten in de wijdere omgeving heeft de stichting geïnvesteerd in 
drachtplanten elders op het landgoed. Waarbij ook het esthetische aspect aandacht kreeg. Zo zijn 
rozen geplant op een markant heuveltje en veel bollen van stinseplanten geplant op uitgezochte 
plekken van het landgoed. 
 
Vanwege de Corona pandemie kon ook in 2021 de jaarlijkse vriendenmiddag niet plaatsvinden. Wel 
zijn twee uitgebreide, geïllustreerde brieven voor de vrienden opgesteld. Het aantal vrienden bleef 
tamelijk constant. Door hun bijdrage en die van de bezoekende schoolklassen en groepen kon de 
stichting 2021 financieel goed afsluiten. 
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