
 
 

 
 

 
Mieren    
Latijns: Formicidae 
Familie: Hymenoptera 
Orde:    Mieren 
Status:  Niet beschermd 
 

 
 
 

Uiterlijk en kenmerken 

De meeste mieren zijn zwart of bruin, maar ook gele, rode, groene, zilvergrijze en 
goudkleurige soorten komen voor. Mieren hebben, net als de meeste insecten, 
voelsprieten op hun kop, die hun voornaamste zintuig vormen, en waarmee ze kunnen 
ruiken en voelen.  
 

De werksters van tuinmieren zijn alle 3-4 mm lang (alleen de glanzende houtmier is 
meestal iets forser tot ca. 5 mm). De koninginnen zijn gevleugeld, groter dan de werksters. 
Ook de mannetjes zijn gevleugeld maar kleiner dan de werksters. De kleuren zijn 
ongeveer zoals de Nederlandse namen aangeven, de glanzende houtmier bijvoorbeeld is 
zwart glanzend. 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
Mieren hebben een volledige gedaantewisseling. Hun ontwikkeling kent 4 stadia: ei-larve-
pop-adult. De ontwikkeling van ei naar adult duurt ca. 2 maanden.  Een tuinmierenkolonie 
is ’s winters in rust, tenzij het nest zich naast een warmtebron bevindt. De ei-afzetting 
vindt plaats in het voorjaar en de zomer. De werksters leven soms 2 tot 3 jaar. Een 
koningin kan wel 15 tot 20 jaar oud worden. Als zei sterft en er is niet voor vervanging 
gezorgd, dan ‘verdwijnt’ haar nest ook. 
 
Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een 
‘’bruidsvlucht’’, hierbij bevruchten de mannetjes de koninginnen . De mannetjes sterven 
na de bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten. Uit de gelegde eitjes 
komen weer werksters.    
 

Schuilplaatsen  
Mieren zijn voornamelijk te vinden in nesten. Ondergronds of in andere natuurlijke 
omgevingen.  

 
 



 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
Mieren zijn niet alleen heel vervelend omdat ze overal tussen kruipen maar kunnen ook 
heel wat schade aanrichten aan jouw (moes)tuin en terras. Door de mieren kunnen er kale 
plekken en hoopjes in het gazon ontstaan. 
 

Wering 
Voor mieren aantrekkelijke producten onbereikbaar opbergen. Naden en kieren 
afdichten. Open stootvoegen voorzien van fijnmazig insectengaas. 


