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De educatieve boerderij Wolfslaar ligt
in een prachtig, door de gemeente
ecologisch beheerd natuurgebied
vlakbij landgoed Wolfslaar, waar een
sterrenrestaurant is gevestigd in het
landhuis (zie inzet). Het gebied kent
een rijke historie. Op het terrein zijn
een winkel en een theehuis te vinden.
De boerderij heeft een leslokaal voor
cursussen en lezingen. Wolfslaar herbergt veel oude landbouwhuisdierrassen en in de boomgaard wordt

gestreefd naar oude fruitrassen. Alleen
de bijenstal had duidelijk geen prioriteit. Toen de gemeente Breda besloot
het hele educatieve centrum grondig
aan te gaan pakken, stelde het Bredaas
Bijenhouders Collectief (BBC) voor om
ook voor de bijen een representatief
onderkomen te bouwen. Omdat daar
geen budget voor was ging het BBC
op zoek naar sponsoren. Met financiële bijdragen van Hero Benelux,
JUB-Holland, begraafplaats Zuylen en

enkele andere sponsoren kon de bouw
eind 2018 van start gaan. Het BIJGebouw is in maart 2019 voltooid en
besteedt ruim aandacht aan educatie
over solitaire bijen, andere insecten en
bloemen voor de bijen. Daar werken
de bijenhouders van de NBV, het IVN,
de KNNV en andere natuurorganisaties
samen. Op het hele terrein wordt rekening gehouden met de bijen, met aandacht voor nestgelegenheid voor solitaire bijen en bloeiende planten.

Het BIJ-Gebouw bestaat uit een gesloten lokaal van 5 x 5 meter en een bijenstal van 5 x 10 meter en is voorzien
van een sedumdak. Het wordt gebruikt
voor het geven van de imkercursussen
van de NBV, maar ook voor het ontvangen van groepen bezoekers. Rond
de bijenkasten is voldoende ruimte om
groepjes kinderen en volwassenen mee
te laten kijken. Als u over het terrein
loopt, komt u vanzelf bij de geheel
glazen zijwand waar u met uw neus op

de af- en aanvliegende bijen staat.
Het afgesloten lokaal is voor een deel
al ingericht met educatieve elementen.
Voor de verdere invulling zoekt het
BBC nog naar financiering.
Een prachtig bouwwerk in een schitterende omgeving voor de Bredase
afdelingen van de NBV.
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