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Voorwoord 
 
Dit is alweer het vijfde jaarverslag van het Bredaas Bijenhouderscollectief (BBC). Het BBC is 
opgericht om de leefomgeving van bijen (zowel honingbijen als solitaire bijen) in en rond 
Breda te bevorderen en uit te bouwen. De imkers en natuurliefhebbers van het BBC doen 
dat door: 

1. Het uitvoeren van educatieve activiteiten met als thema’s honingbijen, solitaire bijen, 
biodiversiteit en een bij-vriendelijke leefomgeving. 

2. Het bevorderen van een bloemrijke leefomgeving voor bijen in en rond Breda, door 
het adviseren over en lobbyen voor bij-vriendelijke beplanting in de gemeente. 

3. Politiek en bestuurlijk draagvlak creëren bij de gemeente om uitvoering van deze 
activiteiten mogelijk te maken, o.a. door aanpassingen in het maaibeleid. 

 
Na de oprichting in 2014 heeft de Stichting BBC in latere jaren haar activiteiten verder 
uitgebouwd. De jaren daarna zijn deze activiteiten voortgezet en verder ontwikkeld. Dit heeft 
in 2018 een aanzienlijk bedrag aan sponsoring opgeleverd wat in 2018 en 2019 is 
aangewend t.b.v. de realisatie van het BIJ-Gebouw. Daarnaast zijn hiervan 
promotiematerialen en educatieve materialen bekostigd. Ook leverde dit bij-vriendelijke 
aanplant op, op diverse locaties in Breda. De samenwerking met de gemeente en met SMO 
Breda (activiteitenproject Breda Zoemt) is in 2019 voortgezet. Het aantal vrijwilligers 
(deelnemers) aan de stichting is gegroeid en het streven is dit verder te laten groeien. Dit zal 
ook in 2020 verder doorgaan. De belangstelling voor de activiteiten is nog steeds groter dan 
de stichting eigenlijk aankan.  
De nieuwe educatieve bijenstal, het BIJ-Gebouw op Boerderij Wolfslaar is geopend en 
vervolgens zijn wij in onderhandeling gegaan over een gebruikersovereenkomst met de 
Gemeente. Hero Benelux heeft de bouw van de stal grotendeels mogelijk gemaakt en samen 
met hen en de Gemeente zijn de educatieve elementen verder uitgewerkt. Andere betrokken 
sponsoren zijn JUB-Holland (bloembollen), Begraafpark Zuylen en een particulier. Ook zullen 
wij in 2020 opnieuw gaan kijken hoe verdere financiering van activiteiten geborgd kan blijven. 

Activiteiten 
  
Het BBC heeft in 2019 de volgende activiteiten ontplooid: 
 

Educatie 
 
Er werd voorlichting aan volwassenen en kinderen gegeven bij de volgende gelegenheden: 

• In 2019 hebben we een aantal bijenhotels verkocht aan Natuurmuseum Brabant; 
• Op 26 mei was er een z.g. Begraafplaats weekend, open dag op begraafplaats 

Zuylen. BBC was aanwezig met een standje en gaf voorlichting en educatie over 
biodiversiteit en bijen in het algemeen; 

• Open Imkerijdagen 14 & 15 juli: op verschillende plaatsen kregen belangstellenden 
uitleg over bijen van BBC’ers, waaronder op boerderij Wolfslaar en de Bijenboerderij 
te Strijbeek; 
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• Educatie op scholen: op de St. Josef school (7 juni) en KBS De Spoorzoeker (1 
november) gaf het BBC interactieve lessen over bijen. Daarmee werden ± 200 
basisschoolleerlingen bereikt; 

• Boerderij Wolfslaar: 29 september was het 50-jarige bestaan van de boerderij en ter 
gelegenheid hiervan heeft het BBC een workshop en voorlichting gegeven voor 
volwassenen en kinderen in het nieuwe BIJ-Gebouw; 

• Er werden op uitnodiging diverse lezingen gegeven voor verschillende 
gezelschappen.  

• Lezingen werden gegeven in samenwerking met de Salonbibliotheek van de Nieuwe 
Veste / stichting WIJ. 

• In Baarle Nassau werd de cursus “Laat je tuin zoemen” gegeven. Een cursus van 5 
avonden. 

• Het BBC gaf op 9 november samen met SMO Breda een workshop met educatie over 
bijensoorten aan de imkers die aanwezig waren op de studiedag van de Nederlandse 
Bijenhouders Vereniging. Ook was er een stand en werd er honing gekeurd. 

• Bibliotheek Nieuwe Veste Breda: 1 december was er een evenement ter gelegenheid 
van de afsluiting van het duurzaamheidsjaar. BBC was aanwezig met een stand over 
solitaire- en honingbijen en gaf voorlichting aan bezoekers van het evenement. 

 

Project ‘Breda Zoemt’ met Stichting Maatschappelijke Opvang Breda 
 
Ook In 2019 werkte BBC ook samen met de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda 
(SMO Breda). Enkele cliënten en een activiteitenbegeleider van SMO Breda konden met 
extra hulp van het BBC de reguliere imkeropleiding volgen. Activiteitencoach heeft begeleid 
bij de praktijklessen.  
Verder waren medewerkers van SMO betrokken bij opzet educatieve elementen voor BIJ-
Gebouw, en meerdere andere activiteiten 
 

Project Bijen in Breda 
 
Het project Bijen in Breda blijft in 2019 actief. In 2019 zijn we zo’n 6 keer bij elkaar geweest. 
Dit project heeft als doel: het globaal inventariseren van de bijenpopulatie in Breda, in eerste 
instantie gericht op hommels en metselbijen (Osmia) door burgers in Breda. Na een korte 
opleiding onder begeleiding van een deskundig entomoloog is een groepje actief in het 
monitoren van bijen met als nieuwe locatie golfclub Taxandria, de geluidswal Bavel en 
begraafpark Zuylen en diverse andere locaties. Het BBC heeft een bijdrage geleverd aan de 
lijst met solitaire in Breda. De activiteiten van dit project worden begeleid door de ( amateur) 
entomoloog Aad van Diemen. 
 

Oplevering BIJ-Gebouw 
In 2019 is het BIJ-Gebouw opgeleverd aan de sponsor van BBC, te weten HERO en zijn we 
begonnen met de inrichten en ingebruikname van de eigenlijke educatieve bijenstal. Het is 
echt een fantastische locatie geworden die de bezoekers van Wolfslaar veel te bieden heeft 
op het gebied van biodiversiteit, educatie over solitaire bijen en de honingbij. 
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Het gebouw is zodanig opgezet dat het past in de filosofie van Boerderij Wolfslaar, waarbij 
nadrukkelijk keuzes zijn gemaakt voor zoveel mogelijk natuurlijke bouwstoffen en voor het 
dak gekozen is voor een Sedemdak. Daarnaast zijn er financiën beschikbaar gesteld door 
Hero en andere sponsors om educatieve elementen aan en om het BIJ-Gebouw aan te 
brengen die gericht zijn op bezoekers en passanten, t.w. kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar, 
hun ouders en grootouders. 
In overleg met HERO en de Gemeente zullen deze educatieve elementen in het voorjaar van 
2020 worden gerealiseerd met een feestelijke opening. 
Naast HERO is veel dank verschuldigd aan JUB-Holland (bloembollenkweker en 
leverancier), begraafpark Zuylen en een particulier. 
 

Contacten met bedrijfsleven en overheden 
 
In 2019 heeft de stichting contact gehad met Hero, SVZ, JUB, Begraafplaats Zuylen en 
Betrokken Ondernemers Breda (10-jarig Jubileum). De contacten hebben geleid tot 
sponsoring en realisatie van een educatieve bijenstal in Wolfslaar. 
Voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van belangstelling voor de bijen in het algemeen en 
biodiversiteit in het bijzonder in Brabant mocht onze voorzitter Aat Rietveld op 25 november 
in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch door de commissaris van de Koning de Prins 
Bernard natuur en cultuurprijs in ontvangst nemen en is hij benoemd tot Hoeder van het 
Brabantslandschap. 
 

Publiciteit 
 
Het BBC heeft in 2019 het volgende ondernomen om bekendheid te geven aan de 
activiteiten van de Stichting: 

• Er is een Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/BredaasBijenhoudersCollectief/ 

• Er was regelmatig contact met ambtenaren en wethouders van de gemeente Breda, 
andere imkerverenigingen en het bedrijfsleven, waardoor het BBC via persoonlijke 
contacten bekendheid krijgt. 

• Aankondiging van de publieksactiviteiten via berichten in de lokale media.  
• Er is een website: www.bredaasbijenhouderscollectief.nl. Deze website werd in 2019 

bij een andere beheerder ondergebracht. We zijn op dit moment bezig een nieuwe 
frisse look te realiseren. 

• In november zijn we begonnen met een maandelijkse nieuwsbrief die inmiddels aan 
zo’n 50 belangstellenden wordt verstuurd. Dit genereert ook weer nieuwe 
belangstellenden en vrijwilligers. 

Externe contacten 
 
Het BBC heeft in 2019 contact gehad met de volgende organisaties en instellingen: 

• Imkerverenigingen De Haghe, Teteringen, Ulvenhout-Galder en Bavel 
• NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging),  
• NBV-kring De Baronie 
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• Gemeente Breda, zie Activiteiten en Publiciteit 
• Stichting Maatschappelijke Opvang Breda, zie Activiteiten 
• Natuurverenigingen Breda en omstreken, er is inmiddels een organisatie “Natuurplein 

de Baronie” ontstaan. 
• SVZ  
• Begraafplaats Zuylen 
• Golfclub Taxandria 
• JUB-Holland. 
• Hero- Benelux 
• Nieuwe Veste. 
• Salon bibliotheek Nieuwe Veste / stichting WIJ. 
• Cultureel centrum Baarle Nassau. 
• KNNV en IVN. 
• Noord Hollands Natuurmuseum, Tilburg. 

Interne organisatie 
 

Bestuur 
 
Het bestuur van het BBC bestond in 2019 uit: 

• Aat Rietveld – voorzitter 
• Marian Hulshof – secretaris. Zij is eind 2019 afgetreden en is opgevolgd door Piet 

Thomassen 
• Raymond van der Zalm – penningmeester 
• Martin Josee als bestuurslid en stalmeester 

 
Het bestuur houdt zich bezig met beleidszaken en financiën en kwam 12 keer bij elkaar in 
2019. Dit met name i.v.m. ontwikkelingen bij de bouw van het BIJ-Gebouw. Daarnaast waren 
er nog gezamenlijke afspraken met ambtenaren van de gemeente Breda en medewerkers 
van Hero in verband met de bouw van een educatieve bijenstal. Tevens ten behoeve van het 
opstellen van de gebruikersovereenkomst. 
 

Deelnemers 
 
De activiteiten van de Stichting Bredaas Bijenhouderscollectief worden uitgevoerd door 
vrijwilligers, door de Stichting ‘deelnemers’ genoemd. Naast de vier bovengenoemde 
bestuursleden waren er in 2019 in totaal 27 actieve deelnemers.  
 
De deelnemers en bestuursleden kwamen 2019 in totaal 4 keer bij elkaar om elkaar op de 
hoogte te houden van de activiteiten en om diverse oprichtingszaken te bespreken. Sinds 
2017 gebeurt dit in enigszins informele vorm, ‘het BBC-café’. Er is geen vaste 
vergaderruimte. In 2019 kon het BBC wederom gratis gebruik maken van de 
gemeenschappelijke ruimte van de woongemeenschap Aardrijk in de Haagse Beemden en 
de vergaderruimte van Wolfslaar. 
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Vrijwilligersuren 
 
De deelnemers en bestuursleden hebben in totaal in 2019 bij elkaar zo’n 1.000 uur besteed 
als vrijwilliger voor het BBC. Daaronder vielen bijvoorbeeld educatieve activiteiten, intern- en 
extern overleg. De inhoudelijke voorbereiding en sponsoring van de te bouwen educatieve 
bijenstal zorgden ervoor dat het aantal bestede uren iets hoger was dan voorgaande jaren. 
Deze extra uren kwamen voor rekening van de bestuursleden. 

Financiën 
 
In 2019 is financiering verkregen via betaalde activiteiten (educatie op scholen), 
projectsubsidie Sedemdak (gemeente Breda) en giften van diverse bedrijven (waaronder 
Begraafpark Zuylen, JUB-Holland en SVZ) en particulieren. Stichting BBC heeft een 
rekening bij de Triodosbank.  

Vooruitblik naar 2020 
 
Het BBC hoopt in 2020 haar activiteiten verder te versterken en te borgen. Dit zal deels 
gebeuren vanuit de educatieve bijenstal in Wolfslaar. Het is de verwachting dat vroeg in 
2020 het BIJ-Gebouw feestelijk zal worden geopend door Hero en Gemeente. Er zal verder 
aandacht zijn voor het uitbouwen van de educatieve elementen in de bijenstal. Daarnaast 
zullen de educatieve middelen en methoden aandacht krijgen. 
Ook zal er aandacht zijn voor het versterken van de financiële positie (sponsoring uit het 
bedrijfsleven, subsidies vanuit de overheid, giften van particulieren, en bijdragen voor 
activiteiten die op verzoek worden uitgevoerd). Tenslotte zijn continuïteit in bestuur en 
deelnemers en samenwerking met de imkerverenigingen rond Breda een aandachtspunt. 
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Jaarrekening 
 

Baten en lasten 
 

 

Balans 
 

 

 

Winst en verlies per 31-12-2019

Klein inventaris 477€          Omzet 652€          

(div. kleine ink. - 
verkoop 

bijenhtl. etc.)
Educatie (scholing / bijenhotels) 75€           Giften/diverse 184€          
Webhosting 80€           
Bankkosten 112€          
Huur ruimte -€          
Diverse 122€          

865€          836€          

Resultaat 29-€                 

Materiële vaste activa -€           Eigen vermogen 1.751€        

Debiteuren -€           Terug te betalen voorschot -€           

Liquide middelen 9.045€        Bijenstal Wolfslaar 6.278€        
(restant budget)

Project Gemeente Breda 1.016€        
(restant budget)

9.045€        9.045€        

Balans per 31-12-2018
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Materiële vaste activa -€          Eigen vermogen 1.722€       

Debiteuren -€          Terug te betalen voorschot -€           

Liquide middelen 8.682€       Bijenstal Wolfslaar 5.200€       
(restant budget)

Project Gemeente Breda 1.016€       
(restant budget)

Overige verplichtingen 744

8.682€       8.682€       

Balans per 31-12-2019

Eigen vermogen 01-01-2019 1.751€       
Privé ontvangen -€           
Privé betaalde kosten -€           
Resultaat 29-€            

1.722€       

Specifcatie eigen vermogen:
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Ondertekening 
 

Breda, 15 februari 2020 

 

 

 

 

Aat Rietveld 

Voorzitter 

 

 

 

 

Piet Thomassen 

Secretaris 

 

 

 

Raymond van der Zalm 

Penningmeester 

 

 

 


