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Mijn ervaring met de keuze 
voor carnica bijen. 



Het waarom van zachtaardige 
bijen. 



•Nederland behoort tot 
de meest dichtbevolkte 
gebieden van de wereld 

• Onderzoek heeft 
uitgewezen dat veel 
buren en familieleden 

van imkers meer 
allergisch zijn voor 

bijensteken 

•Professioneel imkeren 
maakt de keuze voor 
zachtaardige bijen 

urgenter  

•Er zijn veel keuze 
mogelijkheden om met 
zachtaardige bijen te 

imkeren 



Verdiep je eerst in wat de 
mogelijkheden zijn op gebied van 

zachtaardige bijen 



Voor hobby imkers geld: “Een 
gemeenschappelijke keuze voor een bepaald 

bijenras is beter dan een individuele beslissing”

Voor imkers geldt, dat de keuze voor een 
zachtaardige bijensoort beter een 

gemeenschappelijke keuze is, dan een 
individuele. 



De keuze voor carnica bijen is in ieder 
geval een zeer verstandige keuze. 



Voor welke lijnen carnica bijen kies je 
vervolgens? 



In de loop der tijd heeft men de  
carnica bijen steeds verder weten te 

perfectioneren 



Er zijn imkers voor wie de bijen 
voornamelijk honing producenten zijn 

 



Succesvol imkeren betekent voor hen 
voornamelijk zo veel mogelijk gevulde 

honingpotjes 



Andere imkers hebben liever geen 
zwermende bijen. 



 

Zij zijn ook 
bevreesd, 
dat hun 
omgeving 
geen prijs 

stelt op (z.g. 
gevaarlijke) 

bijenzwermen 

 

 



Bijna alle imkers hechten grote waarde 
aan ziekte resistente bijen 



 

 

 

Het beeld van 
dode volken  
is natuurlijk 
voor elke 
imker een 

verschrikkelijk 
rampscenario 

 



Wellicht zijn er nog imkers met andere 
wensen. Maar voetballen blijft voor 

bijen een onbekend begrip. 



Hoewel 
sommigen 
denken 
met de 
bijen te 
kunnen 
spelen 



Op scholen en kinderdagverblijven wordt wel eens kennis 
gemaakt met de bijen. Soms proberen, net als hier, de 

kinderen de bijendans na te bootsen 

Zachtaardigheid 
is het 

belangrijkste 
kenmerk van de 

carnica’s.  

 



De verschillende eigenschappen in de 
lijnen zullen steeds ‘enger’ 

worden.Beebreed’ is hierbij eigenlijk ‘de 
ultieme oplossing’ 



Maar ook al hebben we de perfecte 
bijen op onze standen, dan nog zijn we 

afhankelijk van factoren die de 
bijenvitaliteit beïnvloeden en bedreigen 



Elk jaar weer lijkt het een gevecht om 
de bijen uit de winter te krijgen. 

Vroeger was alleen voldoende 
wintervoervoorraad genoeg om de bijen 
uit de winter te krijgen. Maar nu……… 



Bijen en imkers mogen niet in de kou 
blijven. De samenleving / politiek zal 

ons hierbij moeten helpen  



Vragen? 



Dank voor uw aandacht! 


