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Gastvrije huurders in het Gooi 
 

Een van die huurders is Anita Molenaar uit Laren. Sinds 

vorig jaar huren zij en haar man een bijenkast via  Gast-

vrij voor de bij , waarvoor ze 17,50 euro per maand be-

talen. ,,Ik had al veel bijen en bloemen in mijn tuin, daar 

wilde ik iets nuttigs mee doen  , vertelt Molenaar. Het 

bijenvolk kreeg ze van imkers Pam van Stratum en Johan 

Calis (van imkerbedrijf Inbuzz Extra in Laren), die de 

begeleiding van de huurders in het Gooi verzorgen.  

Van Stratum: ,,In de winter laten we de bijen met rust, 

maar in het voorjaar en de zomer nemen we regelmatig 

een kijkje in de kast. Rond de zwermperiode komen we 

om de twee weken.   Ook zorgen de imkers voor de 

bestrijding van de varroamijt. ,,Twee keer per jaar drup-

pelen we oxaalzuur op het bijenvolk, zodat we de mijt 

gericht kunnen aanpakken. Zo kunnen we een groot deel 

van de mijten bestrijden  , legt Van Stratum uit. 

Net zoals imkers kan een huurder honing verwachten. 

,,De huurder krijgt een deel van de honing, de rest gaat 

naar de imker, die verder alleen een onkostenvergoeding 

krijgt  , zegt Van Stratum. ,,Ik doe mee aan het project, 

omdat ik de huurders zie als ambassadeurs voor de bij-

en. Ze creëren nieuwe nestelgelegenheden voor de bijen. 

Daarnaast is het leuk om mijn liefde voor de beestjes te 

kunnen overbrengen.   

Het huren van bijenkasten is volgens Van Stratum ge-

schikt voor verschillende mensen. ,,De meeste geïnte-

resseerden kijken vaak wel met een bepaalde blik naar de 

natuur, of hebben al iets met bijen. Sommige huurders 

willen imker worden, maar weten niet hoe ze moeten 

beginnen. Zo kunnen ze kennismaken.   De imker be-

paalt echter wel of de tuin van een huurder geschikt is 

voor een bijenkast. Er mag bijvoorbeeld geen overlast 

voor de omgeving zijn. 

Molenaar is nog steeds blij met haar bijenkast. ,,In de 

zomer vliegen de bijen af en aan met stuifmeel aan hun 

pootjes, erg leuk! Bovendien leer ik heel veel van Pam 

en Johan  , zegt ze. Of ze zelf ooit imker wil worden, 

weet ze nog niet. ,,Ik werk nu nog, dus ik heb er niet veel 

tijd voor. Als ik het doe, wil ik het goed doen! Nu kun-

nen we er in ieder geval op deze manier van genieten.   

Meer informatie over huren en aanvragen is te vinden op 

www.gastvrijvoordebij.nl 
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