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Inleiding 
Iedereen kent het probleem wel, mieren die door het huis heen lopen. Ze komen op het zoete 
eten af wat op het aanrecht staat en zelfs het eten wat in de kastjes staat weten ze te vinden. 
En over het algemeen wordt er nog steeds gedacht dat dit alleen voorkomt in de wat meer 
landelijk gelegen gebieden. Dit is echter een onjuiste gedachte, mieren zijn niet alleen meer 
aanwezig in de biotoop die het platteland en het bos heet. De mieren zijn het stedelijk gebied 
binnen gekomen en weten zich ook hier prima te gedijen. Het komt maar al te vaak voor dat 
mensen een compleet mierennest onder hun huis zonder hier ook maar iets van te merken, laat 
staan zich er bewust van te zijn. Maar hoewel mensen en mieren in vele gevallen vredig 
samen leven in dezelfde omgeving, kan het uiteindelijk niet anders dan dat een “probleem” 
zich voordoet. Vandaar dat wij ons verder wilden verdiepen in het voorkomen van 
gebiedsconflict tussen mens en mier.  
 
Maar voordat het enigszins mogelijk is om mieren uit een gebied te houden is het ten eerste 
belangrijk om te bedenken waarom de mier hier eigenlijk naartoe komt. Het antwoord is 
waarschijnlijk het meest voor de hand liggende wat er te bedenken is, namelijk voedsel. 
Waarom zouden de mieren namelijk nog zelf moeite doen om genoeg voedselbronnen te 
vinden om hun kolonie te ondersteunen, als al het voedsel wat ze ooit nodig zouden hebben 
op één plek verzameld ligt in het huis van de mens. De grote vraag is nu natuurlijk hoe de 
mieren eigenlijk in de eerste plaats voedsel kunnen lokaliseren. Welke middelen passen 
mieren toe om hun weg te vinden naar een potentiele voedselbron en weer terug naar hun 
nest. Welke zintuigen gebruikt een mier hiervoor en welk zintuig is daarom absoluut niet te 
missen voor de mier. Verder is het belangrijk om uit te vinden hoe een enkele mier die 
voedsel heeft weten te vinden zijn weg terug vind naar het nest en vervolgens de rest van de 
mieren aanspoort om mee te komen naar de voedselbron. Wanneer het duidelijk is welk 
navigatiezintuig overtroffen moet worden om ervoor te zorgen dat een mier niet terugkeert 
naar een potentiele voedselbron is het mogelijk om een middel te vinden dat mieren 
“verjaagd” uit een bepaald gebied.  
 
Het is te bedenken dat er een behoorlijk scala aan middelen zal zijn dat eigenschappen bezit 
om mieren te verjagen op de genoemde wijze. Het probleem wat echter zal ontstaan is dat 
sommige middelen die dan misschien wel het doel kunnen verwezenlijken, een ander 
belangrijke eis in de weg staan. Dit is namelijk dat het middel niet schadelijk mag zijn voor 
zowel de mier, de mens en de gehele leefomgeving. Door deze eis zullen waarschijnlijk een 
groot deel van al deze middelen afvallen. Om deze reden zullen de uiteindelijke middelen een 
natuurlijke oorsprong hebben. Omdat deze middelen in de natuur voorkomen is het 
aannemelijk dat deze stoffen geen schade toedoen aan de leefomgeving. Zodra een aantal niet 
schadelijke middelen met de eigenschap om mieren te verjagen is getest, kan de conclusie 
getrokken worden welke het meest efficiënt is en welke in aanmerking komt voor een echt 
verjagingsmiddel.  
 
Het kan echter ook zo zijn dat het middel de eigenschap heeft om mieren te verjagen en 
bovendien niet schadelijk is voor de leefomgeving. Toch kan het zo zijn dat het middel 
nadelige eigenschappen heeft. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een allergische reactie 
die veroorzaakt wordt. Sommige stoffen kunnen door een allergische reactie zorgen voor 
irritatie wat niet meteen schadelijk hoeft te zijn maar wel erg vervelend is. Bovendien kan een 
middel zo sterk geurend zijn dat het een probleem wordt. Het is namelijk niet de bedoeling dat 
het verjagingsmiddel door het hele huis te ruiken is. 
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Wanneer een verjagingsmiddel aan alle voorwaarden heeft voldaan volgt de laatste en 
waarschijnlijk grootste test, de concurrentie met bestaande verjagings- of 
verdelgingsmiddelen. Een middel kan nog zo goed werken maar als deze simpelweg te duur 
is, kan het nooit concurrentie bieden voor de bestaande schadelijke verjagings- of 
verdelgingsmiddelen. Ten eerste zal er dus gekeken moeten worden hoe duur een product in 
totaal zal gaan worden. De meest voor de hand liggende manier is om te kijken hoe duur het 
bijvoorbeeld per gram is. Vervolgens kan dit vergeleken worden met de huidige middelen om 
een conclusie te trekken op basis van prijs. Een ander belangrijk punt is of het middel op grote 
schaal verkrijgbaar is en of dit realistisch is. Bij veel plantensoorten is het probleem dat ze 
moeten groeien, dit kost tijd en wanneer het in een broeikas gebeurd bovendien nog veel meer 
geld. Wanneer blijkt dat het middel simpelweg niet realiseerbaar is op grote schaal valt deze 
onmiddellijk af. De laatste belangrijke eis is dat het middel lang genoeg actief al dan niet 
werkzaam blijft op het gebied van verjagen van mieren. Als het in het experiment duidelijk 
wordt dat een middel slechts een geringe tijd werkzaam is dan komt deze niet aanmerking 
voor een daadwerkelijk middel. Het is namelijk niet wenselijk dat het middel continu 
aangebracht moet worden.  
 
 
Hoofdvraag 
Doormiddel van welk niet schadelijk huis-, tuin- en keukenmiddelen zijn mieren het 
beste te verjagen uit de menselijke leefomgeving? 
 
Deelvragen 

• Aan de hand van welke middelen navigeren mieren naar potentieel voedsel en hoe 
afhankelijk zijn de mieren hiervan? 

• Welke eigenschappen moet het niet schadelijke verjagingsmiddel hebben om de drang 
van het voedsel te overtreffen en ze te verjagen? 

• Welke nadelige eigenschappen bezitten de door ons gekozen verjagingsmiddelen voor 
de gebruiker en de leefomgeving? 

• Welk van de middelen met de gewenste eigenschappen is het beste op grote schaal 
inzetbaar en is een potentiele vervanger voor de huidige schadelijke 
verjagingsmiddelen? 
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Afbeelding 1: Poten met stelten, normale 
poten en ingekorte poten. Naar aanleiding 
van onderzoek (bron 5). 

Deelvraag 1: Aan de hand van welke middelen navigeren mieren naar potentieel voedsel 
en met welke niet schadelijke middelen is deze te verstoren? 
 
Mieren behoren tot de wespachtigen en zijn een groep insecten die hoog ontwikkeld zijn op 
het gebied van navigatie en onderlinge communicatie. Binnen de kolonie nemen mieren 
verschillende functies aan die allemaal nodig zijn om de kolonie te onderhouden. Zo zijn er de 
werksters, soldaten, verzamelaars, verkenners en de koningin. Voor ons onderzoek zijn de 
meest interessante groep de verkenners en verzamelaars. Dit omdat de verkenners de 
omgeving verkennen en op deze manier ook voedselbronnen vinden. Wanneer deze zijn 
gevonden keren ze terug naar het nest en zorgen ervoor dat verzamelaars beginnen met het 
voedsel naar het nest brengen. De stap van het verkennen en vervolgens informatie 
overdragen aan verzamelaars berust op een knap staaltje communicatie waar de mieren om 
bekend staan. 
 
Het verkennen van de leefomgeving is een proces wat 
cruciaal is voor het voortbestaan van een 
mierenkolonie. Toch zijn er verschillende soorten van 
verkennen tussen miersoorten, dit wordt veroorzaakt 
door verschil in ecosysteem maar ook door verschil in 
actieve periode. De meest gebruikte vorm van navigatie 
bij verkennen is een soort interne stappenteller. De mier 
houdt op de een of andere manier bij hoeveel stappen 
hij heeft gezet vanaf een bepaal punt, in de meeste 
gevallen is dit het nest. Wanneer de mier dan bij zijn 
doel is aangekomen weet hij precies hoeveel stappen 
hij in de tegenovergestelde richting moet zetten om 
weer terug te komen bij het nest. Deze theorie is nog 
niet honderd procent zeker maar lijkt wel heel erg 
aannemelijk naar aanleiding van onderzoek. Bij dit 
onderzoek liet men mieren eerst een bepaald parcours 
lopen om het aan te leren. Vervolgens verlengde en 
verkorte men de poten van de mieren, op deze manier 
verschilt dus de afstand die een mier per stap aflegt. 
Toen de mieren vervolgens teruggeplaatst werden na 
het gewend raken aan de nieuwe poten bleek dat de 
mieren allemaal ongeveer evenveel stappen zetten, maar dus niet allemaal even ver kwamen. 
Bovendien liepen de mieren met de kortste poten de minste afstand en mieren met de 
verlengde poten de grootste afstand. (zie bron “newscientist” voor meer informatie over dit 
onderzoek). Deze vorm van verkennen aan de hand van stappentellen wordt ook toegepast 
door mieren in het stedelijk gebied van Nederland. Bovendien wordt deze vorm van navigatie 
ook gebruikt door de mier waarop wij testen namelijk de Messor Barbarus die voorkomt in 
Zuid-Europa. Er zijn echter ook mieren die minder afhankelijk zijn van een stappenteller, 
maar juist bijna alles doen met zicht (bosmieren), hier gaan wij ons echter niet verder in 
verdiepen, aangezien deze methode niet van invloed is op ons onderzoek.  
 
Nadat een verkenner mier een voedselbron heeft weten te vinden begint de volgende stap van 
dit proces. De mier gaat in dezelfde richting terug naar de kolonie doormiddel van 
stappentellen, maar doet nu iets anders. De mier tikt zijn achterlijf tegen de grond aan en laat 
telkens een kleine hoeveelheid geurstof achter. Deze stof komt uit klieren die zich bevinden in 
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Afbeelding 2: Kop van vuurmier met 
antennes goed te onderscheiden 

Afbeelding 3: Spoor van “Leafcutter ants” 

het achterlijf van de mier. Door dit over de gehele tocht te doen laat de mier een duidelijk 
geurspoor achter die rechtstreeks van het nest naar 
het voedsel leidt en vice versa.  
Eenmaal aangekomen in het nest moet de verkenner 
de verzamelaars op de hoogte brengen van de nieuw 
gevonden voedselbron. De verkenner maakt gebruik 
van signaalstoffen om aan te geven hoeveel voedsel 
er te vinden is en wat de afstand tussen bron en nest 
is. Wanneer er meerdere voedselbronnen zijn kan er 
op deze manier een beslissing gemaakt worden. Deze 
beslissing komt neer op welke de minste moeite kost 
en dus het meest rendabel is. Het is echter niet te 
zeggen dat er altijd slechts één bron gebruikt wordt. 
Deze communicatie doormiddel feromonen maakt 
gebruik van het belangrijkste lichaamsdeel voor 
communicatie van de mier, zijn antennes. Deze zijn 
bevestigd aan de kop van de mieren en worden gebruikt 
voor zowel tast als een vorm van reuk bedoelt om 
feromonen waar te nemen. Feromonen zijn chemische 
stoffen met als eigenschap een duidelijke en unieke geur. Door deze unieke geur is het 
mogelijk om met alleen maar feromonen een soort van taal te ontwikkelen. Binnen een 
mierenkolonie zijn feromonen ook wel geurstoffen voor vrijwel iedere primaire uiting en 
noodzaak. Zo worden er geurstoffen gebruikt bij het coördineren van de verdediging van het 
nest maar ook bij het voortplanten. Belangrijke feromonen bij ons onderzoek zijn de stoffen 
die betrekking hebben tot voedsel verzamelen en communicatie hierover. 
 
De laatste stap van het proces is het daadwerkelijk verzamelen van het voedsel. Dit is 
mogelijk voor de verzamelaars aangezien de verkenner mier al eerder een geurspoor 
aangelegd heeft. Het enige wat de verzamelaar mieren hoeven te doen is dit spoor te volgen, 
tegelijkertijd tikken deze mieren ook met hun achterlijf tegen de grond waardoor dit 
geurspoor versterkt wordt. Wanneer al het voedsel van de bron naar het nest is gebracht is dit 
spoor niet meer nuttig. Een gevolg is dat de mieren niet langer over dit spoor heen zullen 
lopen waardoor de geur langzaam zal vervagen.  
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Zoals blijkt uit proces van voedsel verzamelen begint dit pas echt wanneer de verzamelaars 
het geurspoor beginnen te volgen en versterken. Het is dus te zeggen dat een cruciale stap uit 
het voedsel verzamel proces berust op geur en het versterken hiervan. De conclusie die hieruit 
te trekken is dat deze stap beïnvloed moet worden om de mieren bij een voedselbron weg te 
houden. Een mogelijkheid hiervoor die wij gaan onderzoeken is het overtreffen van een 
geurspoor door een andere geur die hoogstwaarschijnlijk sterker moet zijn. Bovendien zal 
deze geur niet aangenaam moeten zijn voor de mieren zodat ze ook daadwerkelijk weg blijven 
en verjaagd worden. Aangezien de reuk van mieren veel beter ontwikkeld is als die van de 
mens zullen stoffen die enorm sterk geurend voor de mens zijn nog vele malen sterker zijn 
voor de mier. De mieren zouden een dergelijke sterk geurende stof als niet aangenaam kunnen 
ondervinden. Door gebruik te maken van deze methode zou in theorie de mier bij een 
potentiele voedselbron te verjagen zijn.  
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Afbeelding 4: De uiteindelijke proefopstelling 

Deelvraag 2: Welke van de door ons gekozen verjagingsmiddelen zijn niet schadelijk en 
bezitten de eigenschap om de drang van voedsel te overtreffen en de mieren te verjagen? 
 
De theorie die in deelvraag 1 geopperd wordt moet door ons in de praktijk getest worden. 
Hiervoor is het belangrijkste dat wij een proefopstelling ontwerpen die in staat is om de 
theorie te bewijzen en zoveel mogelijk onnauwkeurigheden uit te sluiten. Hieraan stellen wij 
bovendien nog verschillende eisen. Zo moet de meetopstelling overzichtelijk zijn (makkelijke 
observaties) maar tegelijkertijd ook een donkere omgeving creëren voor de mieren. Dit is 
noodzakelijk aangezien onze 
soort mieren (Messor Barbarus) 
het grootste deel van de dag zich 
in het donker bevindt. 
Tegelijkertijd moet de 
proefopstelling ook goed 
afsluiten, dit zodat de mieren niet 
ontsnappen tijdens de 
proefperiode. Verder moet de 
proefopstelling meerde plekken 
hebben om voedsel te 
verzamelen, dit in de vorm van 
suikerwater in reageerbuizen. De 
bodem moet bedekt worden met 
materiaal wat mogelijkerwijs 
gebruikt kan worden voor 
beschutting, dit in de vorm van 
zand. Ten slotte moet de 
meetopstelling niet te groot zijn, 
zodat de mieren niet eindeloos 
rondlopen.  
 
In deze proefopstelling wordt dus voedsel in de vorm van reageerbuizen met suikerwater 
aangebracht. Aan de uiteinden zitten watjes die het suikerwater opnemen, de mieren voeden 
zich hiervan zonder gevaar van verdrinking. Er zijn zoals te zien drie identieke reageerbuizen 
aangebracht op dezelfde afstand van elkaar met exact hetzelfde voedsel. Eerst zullen wij de 
mieren (17 bij aanvang) in de proefopstelling uitzetten en een tijdje laten acclimatiseren, dit 
om vreemd gedrag tijdens het testen te voorkomen. Wanneer het duidelijk zichtbaar is dat de 
mieren gekalmeerd zijn, kan begonnen worden met het testen. Ten eerste kijken we hoe de 
mieren zich verspreiden over de verscheidene reageerbuizen. Dit is onze blanco proef, dus 
zonder enig verjagingsmiddel. Vervolgens kijken we aan welke reageerbuis de mieren de 
voorkeur geven, dit bepalen wij op basis van het percentage mieren t.o.v. het totaal aantal 
mieren op de buizen. Uit de blanco bleek dat de mieren de voorkeur gaven aan 
dichtstbijzijnde vanaf het punt van inbreng, deze voorkeurs buis geven wij het nummer 1. De 
nummering van de buizen wordt dus met de nummers 1,2,3 aangegeven. Het is mogelijk dat 
de voorkeursbuis verandert, het nummer 1 verandert dan gewoon mee. Het doel van ons 
onderzoek is natuurlijk om de mieren bij een bepaalde voedselbron weg te houden. Om via 
deze proefopstelling een duidelijk resultaat te behalen zullen wij proberen de mieren bij de 
reageerbuis met nummer 1 weg te houden (dit omdat deze de voorkeur heeft net als op grote 
schaal). Bij het testen zal één van de verjagingsmiddelen (worden later beschreven) voor de 
voorkeursbuis aangebracht worden.  
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Wanneer dit is gebeurd krijgen de mieren weer een kleine periode om weer te rust te komen, 
dit door de commotie rond het verwijderen van de afdekplaat en het aanbrengen van het te 
testen middel. Na deze periode van ongeveer een halfuur begint het daadwerkelijke meten. Er 
zal ieder halfuur (beginnende na het eerste halfuur) gekeken worden hoeveel mieren zich op 
iedere buis bevinden. Na iedere observatie wordt de proefopstelling opnieuw afgedekt en dus 
verduisterd. Dit zal worden gedaan over een tijdspanne van 4 uur, en daarna om het uur tot 
een periode van 8 uur is verstreken. Dit geeft een behoorlijk beeld over hoe het middel zich 
zowel op korte als lange termijn tegen de mieren als “verjagingsmiddel” gedraagt.  
 
Vervolgens moet er een analyse worden verricht aan de meetresultaten, hiervoor zal een 
duidelijk systeem ingesteld moeten worden om te bepalen of het middel ook daadwerkelijk 
een “verjagingsmiddel” is. Het doel is om de mieren te verjagen en ook weg te houden, dit 
geeft ook meteen weer wat het gewenste resultaat is. Het is acceptabel als er mieren op deze 
bron zitten, maar dan moet er wel een behoorlijk aantal mieren verplaatst zijn naar andere 
bronnen. Mieren die van de voorkeursbron blijven voeden zelfs na het aanbrengen van het te 
testen middel worden als negatief gezien. Verder wordt er gekeken of de mieren die voorheen 
op bron 1 zaten niet hiernaar terugkeren, dit door het volgen van een geurspoor (feromonen). 
Wanneer het duidelijk is dat de mieren na enige tijd weer terugkeren naar de voorkeursbron 
dan wordt dit als negatief gezien. Mieren die van bron 2 en bron 3 voeden zijn dus 
hoofzakelijk verplaatst, dit aangezien bron 1 eerst voornamelijk werd gebruikt. Deze 
verplaatsing wordt als positief gezien, aangezien de mieren niet uit zichzelf verplaatst zijn 
maar naar aanleiding van het aangebrachte middel. Dit kan dus onder de gestelde 
voorwaarden als verjaging gezien worden, een verjaging die kan worden toegeschreven aan 
het geteste middel. Verder wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen mieren die voeden 
op bron 2 en bron 3. Mieren die voeden van de bron die het verst verwijdert is van bron 1, 
namelijk bron 3 worden als zeer positief gezien. Positiever dan mieren die zich voeden van 
bron 2, dit omdat de mieren op bron 3 zich verder hebben verplaatst. In onze proefopzet wordt 
dit gezien als indicatie voor een effectiever middel. Ten slotte moet natuurlijk gekeken 
worden of de mieren niet sterven of zichtbaar leed ondervinden van het middel. Dit systeem 
van analyse geeft ons een hulp bij het stellen van richtlijnen voor wat een verjagingsmiddel is. 
De som van dit analyse systeem zal uitkomst bieden bij het vergelijken van de verschillende 
geteste middelen. Op deze manier kan gezegd worden welke het beste werken en welke 
absoluut niet.  
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Lavendelbloemen:  
Uit de test (zie bijlage 2: Lavendelbloemen) blijkt dat bij het gebruik van lavendel niet alle 
mieren de voorkeursbron verlaten. Dit geeft aan dat het middel als onaangenaam wordt 
gezien. Na een tijdspanne van 8 uur was er nog steeds 18% aanwezig, hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat deze er al opzaten toen het middel werd aangebracht. Toch is te zien 
dat een groot aantal mieren zich niet op bron 1 bevind maar op de andere bronnen. Dit is dus 
acceptabel. Ook is te zien dat het aantal mieren wat zich na verloop van tijd voed aan bron 1 
redelijk gelijk blijft. Dit is een indicator voor het feit dat het feromoon spoor waarschijnlijk is 
overtroffen, de mieren zullen niet meer proberen terug te komen naar bron 1. Verder is er een 
duidelijk verschil te zien tussen het aantal mieren op bron 2 en 3. In dit geval zijn er amper 
mieren op de tussenliggende bron 2 gaan zitten. Het gros van de mieren bevindt zich op de 
derde en verst verwijderde bron. Dit is hoewel het opmerkelijk is ook zeer positief. Een trend 
die te zien is de grafiek is bovendien dat er steeds meer mieren naar bron 3 toekwamen naar 
verloop van tijd. Dit is te verklaren aan de hand van de steeds sterker wordende feromoon 
sporen, die naar deze bron leiden. Wel is het percentage voedende mieren (in totaal) 
toegenomen na verloop van tijd. Tenslotte is er geen duidelijk leed zichtbaar bij de mieren en 
was er geen sprake van (toegenomen) sterfte tijdens de test of in de periode hierna.  
 
Knoflookpoeder: 
Uit de test (zie bijlage 2: Knoflookpoeder) blijkt dat bij het gebruik van knoflookpoeder de 
voorkeursbron verlaten. Dit geeft aan dat het middel als onaangenaam wordt gezien. Tijdens 
een tijdspanne van 8 uur was het zelfs zo dat er geen enkele mier terug kwam naar de 
voorkeurs bron 1. Toen wij het middel bij deze bron strooiden zaten er nog 13 mieren op de 
bron die vrijwel onmiddellijk de bron verlieten. Het feit dat de mieren ook na een behoorlijke 
tijd niet terugkwamen duidt op het feit dat ook feromoonspoor is overtroffen. Verder is er te 
zien dat de mieren zich aanvankelijk redelijk gelijk verspreiden over de bronnen 2 en 3. Maar 
na een verloop van tijd (na twee uur gemeten te hebben) werd het zichtbaar dat de mieren zich 
verplaatsten naar bron 2. De mieren verplaatsten zich dus van de verst afgelegen bron naar 
een minder ver verwijderde bron. Dit kan een indicatie zijn voor gewenning aan de geur of 
een afname in de geursterkte. Bovendien is deze toename te verklaren aan de hand van het 
steeds sterker wordende geurspoor naar bron 2, doordat steeds meer mieren hierheen gaan 
wordt het spoor telkens sterker. Het is dus positief dat de mieren naar andere voedselbronnen 
verplaatsen maar ietwat negatief dat de mieren uiteindelijk weer dichterbij de verstoorde bron 
komen. Wederom is er te zien dat nadat de mieren enige tijd zijn blootgesteld aan de geur, ze 
weer beginnen met voeden tot aan 8 uur waar het percentage bijna honderd procent is.  
 
Zwarte peperpoeder: 
Uit de test (zie bijlage 2: Zwarte peperpoeder) blijkt dat bij het gebruik van zwarte 
peperpoeder niet alle mieren de voorkeursbron verlaten. Gedurende de periode van 8 uur 
zaten er rond de 30 procent van mieren nog steeds op bron 1, waar het zwarte peperpoeder 
was aangebracht. Dit geeft aan dat de mieren niet aan het middel gewend zijn geraakt, maar 
vanaf het begin af aan het middel konden negeren. Het aantal mieren wat op bron 1 zat blijft 
echter wel redelijk gelijk, dit duidt erop dat het feromoonspoor waarschijnlijk wel overtroffen 
is. Nieuwe mieren kunnen hierdoor niet gemakkelijk de weg naar bron 1 vinden. Het feit dat 
er niet meer mieren naar bron 1 toekomen is positief, maar dat er mieren op de bron blijven is 
echter weer negatief. Verder is te zien dat vrijwel alle overgebleven mieren zich gaan voeden 
aan de tweede voedselbron. Dit duidt erop dat de mieren de lucht niet ondragelijk vinden en 
dus redelijk dichtbij kunnen blijven. Er is slechts een enkeling die zich voedt aan de derde en 
verst afgelegen voedselbron. Dit is dus niet erg positief en vooral aangezien ook nog erg veel 
mieren op bron 1 blijven zitten.  
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Pepermuntpoeder: 
Dit was te zien (zie bijlage 2: Pepermuntpoeder) aan het feit dat een erg graat aantal mieren 
(tussen de 29% en 50%) op de eerste bron bleef zitten. Dit geeft dat de meeste mieren zich 
eigenlijk niets aantrekken van het pepermunt en gewoon naar de bron blijven komen. Het is 
echter wel zichtbaar dat het aantal mieren naar het einde van de proef toe (vooral de laatste 4 
uur) redelijk gelijk blijft. Dit is een indicatie dat nieuwe mieren deze bron 1 niet aantrekkelijk 
genoeg vinden en daarom het feromoonspoor niet volgen. Of het kan beteken dat het 
feromoonspoor is gemaskeerd door de lucht van het pepermunt waardoor ze ook niet meer op 
deze bron afkomen. Het feit dat er niet veel meer mieren naar bron 1 toekomen, weegt echter 
niet op tegen het enorme aantal mieren wat nog op de bron blijft zitten. Verder is er een trend 
te zien in het verband tussen de tweede en derde bron. Naarmate de proef vordert gaan steeds 
meer mieren naar de derde bron toe vanaf de tweede bron. Dit is eigenlijk niet te verklaren, in 
ieder geval niet gebaseerd op deze proef, omdat er niet meer verjagingsmiddel aangebracht 
wordt of iets dergelijks. Het feit dat dit gebeurd is echter wel positief te noemen.  
 
Gemalen mosterdzaad: 
Uit de proef (zie bijlage 2: Gemalen mosterdzaad) bleek echter dat hoewel wij de geur van het 
gemalen mosterdzaad niet erg aanwezig vonden, er toch meer aan de hand was. Toen we het 
middel aanbrachten was eerst geen overduidelijke reactie te zien zoals bij het gebruik van 
knoflookpoeder. Toen we echter na 30 minuten (t=0) weer keken bleek slechtst 36% van de 
mieren nog aanwezig te zijn op bron 1, de voorkeursbron. Na nog eens 30 minuten kwam 
zelfs zover dat alle mieren de voorkeursbron hadden verlaten. Ze verspreiden zich hierna over 
de bronnen 2 en 3. Gedurende een periode van 8 uur was op zijn hoogst één mier die zich op 
de bron bevond, dit gebeurde bovendien maar 3 keer. Dit duidt erop dat de mieren het middel 
niet aangenaam vinden en dat het gemalen mosterdzaad bovendien het feromoonspoor 
overtreft. Dit is erg positief aangezien het middel snel werkt (al na een uur is vrijwel iedere 
mier verplaatst). Het middel werkt bovendien erg effectief doordat eigenlijk alle mieren 
verplaatsten ook daadwerkelijk wegblijven (op de enkele uitzondering na). Zoals eerder 
gezegd verspreiden de mieren zich over de bronnen 2 en 3. Hierbij is wel duidelijk zichtbaar 
dat het grootste aantal mieren zich bevind op de tweede bron. Toch is er ook een stijgend 
aantal mieren dat verloop naar bron 3 toegaat. Na een periode van 8 uur was het gemiddelde 
rond de 20% op de bron 3. Verder is er te zien dat na een periode van 6 uur alle mieren aan 
het voeden zijn op bronnen 2 en 3.  
 
Citroensap 
Ten slotte hebben we als zesde middel citroensap gekozen. Dit doordat het een redelijk sterke 
geur heeft en de meest mensen deze geur als fris ervaren. Dit zou een goede combinatie zijn 
voor een verjagingsmiddel. Toen we begonnen met testen kwam er echter een probleem 
bovenwater. Het middel was niet effectief te gebruiken aangezien het binnen enkele minuten 
in de ondergrond, namelijk zand, trok. Doordat het middel hierin trok was aan de bovenkant 
van het zand geen citroensap meer over. Dit veroorzaakte het probleem dat de geur verdween 
in combinatie met verdamping. Het gevolg was dat er geen enkele vorm van verjaging plaats 
vond. De mieren begonnen op een gegeven moment zelfs over de plekken waar het was 
aangebracht heen te lopen. Wanneer het middel echter op een niet poreuze ondergrond wordt 
aangebracht dan blijft het probleem van verdamping nog over. Doordat het middel niet te 
gebruiken is als verjagingsmiddel verdiepen wij ons hier niet verder in bij deelvraag 3.  
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Deelvraag 3: Welke nadelige eigenschappen bezitten de door ons gekozen 
verjagingsmiddelen voor de gebruiker en de leefomgeving? 
 
Het grootste probleem met het maken van een verjagingsmiddel zijn de verschillende actieve 
stoffen die hiervoor nodig zijn. Voor vrijwel iedere stof, dus ook natuurlijke stoffen zijn er 
mensen die hier een allergie voor hebben ontwikkeld. Er bestaat een fout idee over allergische 
reacties, namelijk dat deze eigenlijk alleen voorkomen bij eten en dus inname van de stof. Dit 
is echter zeker niet het geval veel allergische reacties kunnen ook veroorzaakt worden door 
simpelweg de stof aan te raken. Er zijn zelfs allergieën die worden veroorzaakt door niets 
meer dan het inademen van een stof. De stoffen die wij hebben gekozen (behalve menthol) 
zijn hierop geen uitzondering, ook zij veroorzaken allergieën. Er zijn veel standaard 
symptomen die voorkomen bij het innemen van stoffen, voorbeelden hiervan zijn, 
misselijkheid, braken, hoofdpijn, darmkramp, diarree et cetera. Ook zijn er symptomen die 
vrij standaard zijn die veroorzaakt worden door aanraking van de stof. Voorbeelden van 
problemen door aanraking zijn, huidirritatie die zich uit in jeuk, rode huid die heet aanvoelt, 
uitslag, bulten, gescheurde huid tot zelfs blaren. Ook zijn er complicaties die ontstaan door het 
inademen van stoffen. De meest kenmerkende symptomen van allergieën door inademen zijn, 
benauwdheid, piepende luchtwegen en een brandende keel.  
 
Natuurlijk zijn er ook erg veel nadelige eigenschappen die specifiek zijn voor bepaalde 
stoffen. Zo veroorzaak menthol irritatie bij de ogen veroorzaakt door een gevoel van 
uitdroging. Er is zelfs gebleken dat lavendel de aanmaak van mannelijke hormonen verstoord 
bij kleine jongens die nog niet in de puberteit zijn. Sommige symptomen zijn zelfs zo krachtig 
dat ze levensgevaarlijk zijn. Voor een volledige lijst van symptomen per stof, zie bijlage 3. 
Gelukkig zijn de meeste allergieën veroorzaakt door onze stoffen behoorlijk zeldzaam, maar 
er moet altijd rekening mee worden gehouden.  
 
Het volgende probleem wat zich voordoet bij het maken een verjagingsmiddel heeft ook met 
de eigenschap van stoffen te maken maar is niet zozeer gevaarlijk. Onze verjagingsmiddelen 
berusten bijna allemaal op één eigenschap, namelijk hun sterke geur. Hoewel sommige 
stoffen een sterke geur hebben die mensen aangenaam vinden, bijvoorbeeld lavendel en 
menthol. Maar er zijn ook stoffen die een geur hebben die (de meeste) mensen alles behalve 
aangenaam vinden zoals, knoflook en peper. Dit is een eigenschap die in gedachten gehouden 
moet worden. Er is ook nog een ander probleem dat te maken heeft met geur, de tijd dat deze 
blijft hangen. Hoewel sommige middelen misschien wel een erg sterke geur hebben blijft deze 
in sommige gevallen niet erg lang hangen. Zo zijn er stoffen die hun geur na enkele uren al 
verloren hebben. Dit is alles behalve wenselijk in een verjagingsmiddel wat het liefst lange 
tijd, zonder opnieuw aan te brengen, actief moet blijven.  
 
Uit de proef bleek al snel dat een vloeibaar middel niet zal gaan werken, toch zijn middelen in 
poedervorm ook niet zonder problemen. Het probleem met een middel in poedervorm, zoals 
knoflook en peper, is dat deze erg fijn zijn. Hierdoor worden ze bij het minste of geringste al 
weggewaaid. Dit zou betekenen dat het middel constant vervangen zou moeten worden. En 
wanneer het binnenshuis gebruikt zou worden zou het door het hele huis heen liggen wat ook 
niet ideaal is.  
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Deelvraag 4: Welk van de middelen met de gewenste eigenschappen is rendabel op grote 
schaal inzetbaar en is dan een potentiele vervanger voor de huidige schadelijke 
verjagingsmiddelen of verdelgingsmiddelen? 
 
Ten slotte gaan we bekijken in hoeverre de middelen die nog zijn overgebleven na de tweede 
deelvraag een vervanger kunnen zijn voor huidige verdelgingsmiddelen. De middelen waar 
wij dus naar zullen kijken zijn lavendel bloemen, knoflookpoeder en gemalen mosterdzaad. 
Hierbij zullen wij de keuze of het een vervanger kan vormen voornamelijk baseren op de 
kosten per gram van het “toekomstige” middel. Verder zullen we kijken naar bloeitijden, 
hierbij moet gedacht worden aan wanneer het gewas klaar is om geoogst te worden. Ook 
wanneer in het jaar het middel beschikbaar is. 
 
Lavendel bloemen 
Na het vergelijken van verschillende sites en winkels hun prijzen op het gebied van pure 
lavendel bloemen kwamen uit op een gemiddelde prijs van €0.04 per gram. Hierbij is geen 
onderscheid gemaakt tussen natuurwinkels (die over het algemeen duurder zijn) en de niet al 
te milieubewuste winkels. Tijdens de proef hebben wij 3 gram lavendelbloemen aangebracht 
bij de voorkeursbuis. Dit komt dus neer op een prijs van €0.12 voor de gemeten periode (en 
misschien langer). Verder is bekend dat de bloeitijd van lavendel slechts twee tot drie 
maanden is. Alleen in de periode van juni tot augustus heeft de lavendel plant daadwerkelijk 
de bruikbare bloemen die wij nodig hebben voor dit verjagingsmiddel. De lavendelbloemen 
kunnen dus niet het hele jaar door geoogst worden binnen één land. Het is echter wel te zien 
op onder andere het internet dat zelfs wanneer het winter is het aanbod nog aanwezig is. 
Hierbij moet wel gezegd worden dat deze bloemen gedroogd en verpakt opgeslagen moeten 
worden om de geur te behouden.  
 
Knoflookpoeder 
Ook bij knoflookpoeder hebben we verschillende prijzen vergeleken, hierdoor kwamen we uit 
op een gemiddelde prijs van €0.03 per gram. Hierbij is wederom geen onderscheid gemaakt 
tussen biologische producten en standaard merken. Tijdens de proef hebben we 3 gram 
knoflookpoeder gebruikt om de voorkeursbuis af te schermen. Dit is dus €0.09 voor de 
gemeten periode. Wanneer knoflook in het najaar wordt geplant, dan vind de oogst plaats in 
juli. Wanneer het knoflook echter in het voorjaar wordt geplant dan vind de oogst plaats in 
juli tot oktober. In totaal kunnen buiten geplante knoflookplanten dus vier maanden lang 
geoogst worden, dit is dus de periode dat het knoflook het meest beschikbaar is. Er bestaat 
echter ook de mogelijkheid om het knoflook in de winter gedroogd op te slaan.  
 
Gemalen mosterdzaad 
Tenslotte hebben we gekeken naar de gemiddelde prijs van mosterdzaad. Hierbij kwamen we 
uit op een gemiddelde prijs van €0.003 per gram. Hierbij is vooral gekeken naar inkoop via 
internet in groten getale. Dit met name, omdat de winkel het vrij duur verkopen maar nog 
steeds minder duur dan de andere twee namelijk €0.02 per gram. Tijdens de proef hebben wij 
3 gram mosterdzaad fijn gemalen. Dit komt dus neer op een prijs van €0.01 voor de gemeten 
periode (en slechts €0.06 voor de supermarkten). Mosterd is een gewas dat in maart gezaaid 
en in juni en juli gele bloemen krijgt met daarin halmen van zaad. Het kan dus gedurende 
deze twee maanden geoogst worden. Wederom is de mogelijkheid aanwezig om het 
mosterdzaad gedurende de winter droog op te slaan.  
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Afbeelding 5: HGX Mierenkorrels 
(verdelgingsmiddel) 

Het middel wat wij hebben gekozen om mee te vergelijken 
is het middel wat wij het meeste tegenkomen. Dit is een 
middel wat door de mieren wordt opgegeten en in het nest 
daardoor wordt herverdeelt. Op deze manier wordt de 
gifstof die verborgen is in een lokstof over het hele nest 
verspreidt waardoor alle mieren sterven. Dit is het soort 
middel dat door onze expert werd aangeraden. Het middel 
wordt verkocht onder de naam HGX Mierenkorrels, van het 
merk HG. Dit middel wordt in een verpakking van 200 
gram (korrels) verkocht voor €9.95 op de eigen website en 
ook nog op meerdere andere sites (zowel duurder als 
goedkoper maar allemaal rond de €10, -). De prijs van het 
middel per gram is dus ongeveer €0,05. Op de site wordt 
aangeraden om 8 gram korrels in de nestingang te plaatsen 
wat neerkomt op €0,40 per periode. Een kanttekening 
hierbij is dat het nest binnen 7 tot 14 dagen uitgeroeid zou 
zijn en dat het middel dus waarschijnlijk maar één keer 
gebruikt hoeft te worden, mits het naar behoren 
functioneert.   
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Conclusie 
Uit het door ons verrichte onderzoek is gebleken dat gemalen mosterdzaad het beste niet 
schadelijk middel is om het natuurlijke foerageer en verzamel gedrag van de mieren tegen te 
gaan en ze op deze manier ze te verjagen. Bovendien is gemalen mosterdzaad een goede 
concurrent voor de huidige verdelgingsmiddelen zowel op het gebied van prijs, 
beschikbaarheid en milieuvriendelijkheid. Verder wegen de nadelen, in de vorm van 
allergieën niet op tegen de enorm grote voordelen van gemalen mosterdzaad als 
verjagingsmiddel ten opzichte van giftige verdelgingsmiddelen. 
 
Evaluatie 
Binnen het onderzoek hebben wij moeten testen met levende organismen. Dit heeft dus 
waarschijnlijk gezorgd voor de nodige meetonnauwkeurigheden, wij gaan er namelijk van uit 
dat levende organismen niet allemaal hetzelfde reageren op een zelfde situatie. In ons geval 
hebben wij getest met één “mierenfamilie” binnen één proefopstelling in een korte periode. 
Gevolg hiervan is dat wij geen uitstekend vergelijkingsmateriaal hebben. Hierdoor zijn de 
conclusies die wij trekken van ons praktisch onderzoek puur gebaseerd op onze resultaten. 
Om vermoedens en conclusies uit ons onderzoek te bevestigen zal de proef herhaald moeten 
op grote schaal. Dit houdt in dat er getest moet worden met meerdere mierenfamilies (van 
dezelfde soort) onder exact dezelfde omstandigheden en het liefst ook over een langere tijd.  
 
Een ander probleem bij ons praktisch onderzoek was het feit dat er behoorlijk veel menselijk 
invloed was op het gedrag van de mieren. Nadat de test voor een bepaald middel was 
afgerond was het nodig om het middel te verwijderen. Gevolg hiervan was dat de mieren 
behoorlijk schrokken en zeer actief en agressief werden, het gedrag veranderde dus. Daarna 
moest bovendien het nieuwe middel aangebracht worden wat wederom zorgt voor een 
verandering van gedrag. Verder was er het probleem dat de ventilatie van onze 
proefopstelling behoorlijk slecht was. Hierdoor moest de dekplaat regelmatig verwijderd 
worden om nieuwe zuurstof naar binnen te laten gaan. Bovendien bleef hierdoor de lucht van 
voorgaande middelen soms nog behoorlijk lang hangen wat leidt tot niet accurate 
meetgegevens bij het volgende middel. Dit leidde bovendien tot verstoring van het gedrag van 
de mieren. Dit alles is niet ideaal en wanneer een dergelijk onderzoek op grotere schaal zou 
plaatsvinden, moet hiervoor een oplossing gevonden worden.  
 
Een andere factor die in de toekomst onderzocht moet worden is in hoeverre de geteste 
middelen werken bij andere soorten. Bij ons onderzoek is alleen maar getest bij een miersoort 
uit Zuid-Europa. Hoewel miersoorten qua anatomie niet heel erg verschillen is er wel het feit 
van feromonen. Hierover is nog veel minder bekend en hier is in ons onderzoek niet te diep 
op ingegaan. Dit zou echter wel perfect zijn voor een vervolgonderzoek.  
 
Hoewel er dus veel verbeterpunten zijn aan ons onderzoek mag er ook wel gezegd worden dat 
ons onderzoek een eigen waarde heeft. Zo hebben wij door ons onderzoek daadwerkelijk 
zichtbare resultaten verkregen. Wie had er namelijk verwacht dat mieren te beïnvloeden met 
iets zo simpel als gemalen mosterdzaad. Ook hebben wij het voor elkaar gekregen om contact 
te krijgen met meerdere instanties waarvan waarschijnlijk de belangrijkste Naturalis was.  
 
Ook zijn we tevreden over ons brongebruik. We hebben veel verschillende bronnen gebruikt 
(waar dat mogelijk was), bovendien hebben we verschillende bronnen vergeleken om te 
kijken of ze coherente informatie bieden en om te kijken welke het beste bij onze vragen 
pasten. 
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Bijlage 1: 
Interview met Peter Boer 

 
• Wat voor werk doet u hier bij Naturalis en andere instellingen? 

In Naturalis beheer ik de mierencollectie. In Naturalis is ongelofelijk veel 
ondergebracht of het nou zoogdieren zijn of de allerkleinste beestjes, zelfs planten. En 
die zijn allemaal onderverdeelt in collecties. In de hoge toren bij Naturalis van 20 
etages zijn allemaal collecties ondergebracht. Ik zit op de 10e etage waar de mieren, 
kevers, wespen, bijen ondergebracht zijn. De mieren zijn hier allemaal op speldjes met 
naam erbij opgeslagen. Veel mieren komen binnen naar aanleiding van expedities, 
sommigen hiervan hebben geen naam, ik probeer ze dan aan een naam te helpen. Dus 
vooral het identificeren van mieren. Ik doe echter ook nog veel ecologisch onderzoek 
met mieren als doelgroep. Dit gebeurt voornamelijk in het veld. 
 
Bij Wageningen geef ik les aan dierplaagbestrijders. Dit zijn mensen die na 5 jaar 
opnieuw een certificaat moeten halen, dit is verplicht om hun beroep uit te mogen 
oefenen. Hiervoor moeten ze deel examens doen dat is na een workshop dag. Ik geef 
dan een workshop op het gebied van mieren. En ik vertel ze dus van alles en nog wat 
over mieren. Maar de meeste van deze mensen doen niets anders als muizen ratten en 
wespen en mieren komen niet zo erg veel voor bij de gemiddelde plaagbestrijder. Ik 
merk er wel veel van trouwens. Ik heb ook contact met planteziektedeskundigen, die 
zit ook in Wageningen dan gaat het vooral over mieren die uit verre landen komen. 
Die in Nederland plek proberen te krijgen en dan een plaag kunnen zijn. En die 
moeten ook allemaal geïdentificeerd worden en daar speel ik dan ook een rol bij.  
-     Bij welke instelling verricht u het meeste werk? 
Bij Naturalis verricht ik het meeste werk met de collecties. De workshops zijn 
incidenteel dat is eens per kwartaal.  

• Wat doet u in het dagelijks leven op het gebied entomologie?  
Vooral het identificeren van mieren bij Naturalis.  
-     Is dit alleen werk of is het ook een hobby van u? 
Het werk wat ik bij Naturalis verricht is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Voor 
mijn pensioen was ik biologie docent maar nu werk ik alleen nog maar bij Naturalis. 
 

• Welke hoofdsoorten mieren zijn er? 
- Welke soorten mieren komen voornamelijk voor in Nederland? 

Nou dat is een hele waslijst, ik heb een boekje geschreven over mieren in de 
Benelux, daar staan alle Nederlandse mieren in. Hierbij zijn inheemse mieren maar 
ook exoten die nog meer zijn als de inheemse. Hoewel de meeste exoten het hier 
niet uithouden.  

- Zijn hier ook gevaarlijke soorten mieren bij? 
Bosmieren kunnen bijten en spuiten, dit is vooral irriterend maar over het 
algemeen niet gevaarlijk. Tenzij iemand allergisch is voor het mierenzuur. Maar de 
mieren waar mensen het meeste mee in aanraking komen, in stedelijk gebied dus. 
Zijn over het algemeen niet gevaarlijk. Ze kunnen wel bijten en kunnen ook een 
angel hebben maar, de huid is zo dik dat wij mensen hier niets van voelen.  
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-     Met welk soort mieren heeft u de meeste ervaring? Heeft u ervaring met de 
door ons gekozen soort mier, Messor Barbarus? 

Ik heb ervaring met erg veel soorten mieren. Behalve natuurlijk de zeldzame 
soorten want die zie je het minst. Waar ik in het veld het meest naar kijk, dat zijn 
bosmieren maar dat vind ik gewoon interessant. Dit met name, omdat bosmieren 
een eigen ecosysteem hebben binnen de mierenhoop. Ik heb helemaal geen 
ervaring met het werken met de door jullie gekozen mier Messor Barbarus. Ik ken 
de mierensoort natuurlijk wel aangezien je hem in Zuid-Europa ongelofelijk veel 
tegen komt. Het leuke van de Messor is dat ze echte zaadverzamelaars zijn maar 
ook echte zaadeters. Want de Zwarte Zaadmier is eigenlijk een van de weinige 
zaad etende mieren in Nederland. En de Messor komt in Nederland van oorsprong 
niet voor. Deze twee soorten zijn dus best goed met elkaar vergelijkbaar. Het is 
wel zo dat een heleboel miersoorten zaden verzamelen omdat daar 
“mierenbroodjes” aan vast zitten. Dat is een soort aantrekkelijk zoete stof en 2/3 
van de bloemplanten die hebben dat, mieren zijn daar altijd gek op en verslepen 
om die reden de zaadjes, eten het broodje eraf en laten de zaden daarna gewoon 
liggen. En op die manier verspreiden ze dus plantenzaden. Binnen de miersoort 
Messor Barbarus heb je bovendien heel veel verschil in grote, er zijn twee klassen 
Major en Minor.  

 
• Welke soorten mieren komen het meest voor in stedelijk gebieden van 

Nederland? 
Als je het hebt over mieren in het stedelijk gebied dan is het heel beperkt. Er zijn dan 
twee of drie soorten mieren die met kop en schouders boven de rest uitsteken. Dat zijn 
de Wegmier (Lasius Niger) en de Zwarte Zaadmier (Tetramorium Caespitum). Die 
twee concurreren ook met elkaar. Dan zijn er ook nog soorten die veel voorkomen, 
maar die zijn lastiger te vinden. En die geven ook bijna geen overlast, er is 
bijvoorbeeld eentje die veel onder huizen wordt aangetroffen zonder dat die ooit 
problemen oplevert. Die soort is ook erg algemeen maar mensen zien hem alleen 
nooit, omdat die nooit boven de grond komt.  
- Wat voor voordelen heeft het aanwezig zijn van mieren in dit ecosysteem? 

Ik ga er even van uit dat er hier en daar een boom staat, in het voorjaar kun je dan 
zien dat er heel veel mieren over deze bomen heen lopen. Deze mieren die gaan op 
luizen af die in de boom zitten, deze luizen worden beschermd terwijl de 
concurrenten van de luis juist weg worden gehaald. Anderzijds zitten er ook 
rupsen, larven en andere insecten die de boom schade zouden kunnen doen die nu 
ook worden opgegeten. Of ze gaan als eiwitbron naar het nest toe. In die zin 
beschermen de mieren dus ook de planten rond hun kolonie. In een gebied waar 
mieren zitten ontstaat om deze reden nooit een insecten plaag. En hoewel de 
mieren ook de luizen naar andere planten verspreiden, is het mijn ervaring dat dit 
eigenlijk nooit ten nadeel is van de planten. Want als het te veel wordt verslepen ze 
de luizen weer ergens anders naartoe of ze gebruiken het als slachtvee en ze eten 
de luizen op. De mieren houden dus het evenwicht in balans.  

- Wat zijn nadelen die mensen voornamelijk ondervinden door de 
aanwezigheid van mieren in stedelijk gebied? 
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Het is vooral erg irritant als de mieren in huis komen. Ook maken de mieren vooral 
nesten onder tegels en stenen. Dit omdat het hier lekker war men vochtig is, de 
perfecte combinatie voor mieren. Een nadeel hiervan is dat de tegels gaan 
verzakken naarmate het nest groter en groter wordt. Dit is vooral de Lasius Niger, 
de Zwarte Zaadmier doet het ook wel maar dit is vaak veel beperkter en mensen 
hebben er dus geen last van.  

 
• Voor ons onderzoek gebruiken we een mierenfamilie, dit houdt in dat deze groep 

mieren deel was van een kolonie maar niet langer onder leiding staat van een 
koningin. Kan dit grote verschillen in gedrag ter wege brengen, is er een manier 
om dit op te lossen? 
Ik ken iemand die heel veel gedragsstudies gedaan heeft, en dit altijd zonder koningin. 
Die zij: “ik heb genoeg aan vijftig, zestig mieren”. En daar heb ik geen koningin voor 
nodig, je moet je ook realiseren dat een heleboel mieren maar één koningin hebben. 
En slechts een beperkt aantal heeft direct met de koningin te maken. Die poetsen de 
koningin schoon, verslepen de eitjes of verplaatsen de koningin als ze ergens anders in 
het nest moet zijn. Maar de andere mieren die hebben allemaal hun eigen werk, ze zijn 
wel allemaal onderdeel van een kolonie maar missen de koningin niet heel snel. Een 
koningin kan dood gaan. Als er dan een nieuwe bevruchte koningin wordt gevonden 
van dezelfde soort ergens buiten het nest na de bruidsvlucht, dan gebeurt het wel eens 
dat deze naar binnen wordt gesleept en als nieuwe koningin wordt aangesteld. Maar 
dat betekend dat ze gewoon maanden zonder kunnen. Dus voor het gedrag bij jullie 
onderzoek zal het dus waarschijnlijk helemaal niets uitmaken.  

 
• De mierenkolonies die wij zullen gebruiken moeten besteld worden en komen dus 

aan in een reageerbuis in de pakketpost. Hierna moeten de mieren overgeplaatst 
worden in een habitat die tevens als testomgeving dient. Hoelang zal het ongeveer 
duren voordat geacclimatiseerd zijn en dus klaar zijn om mee te testen? 
Het nadeel van deze tijd is dat een heleboel mieren een soort van winterrust hebben. 
Nou is dat bij Messor minder belangrijk aangezien die in de winter ook nog bezig zijn. 
Ik denk dat die acclimatisatie bij mieren heel hard gaat, wat ik ook gezien heb is dat 
als je mieren geïsoleerd van hun kolonie hebt, ze meteen beginnen met hun werk 
verder uit te voeren. Bijvoorbeeld het materiaal in een reageerbuis te organiseren zodat 
het op een nest gaat lijken. Binnen een aantal dagen zouden ze dus compleet gewend 
moeten zijn. Als je een week zou nemen voor de acclimatisatie dan zit je aan de ruime 
kant.  

• Wat voor verschillen bestaan er in de anatomie van mierensoorten? 
Je hebt knoopmieren en schubmieren. Ik verdiep me niet zo heel erg in de anatomie 
van mieren, aangezien het erg lastig is om hier iets over te vinden is. In feite is het zo, 
dat het achterlijf van wespachtigen waar mieren ook toe behoren, een stukje is 
afgesnoerd. Het achterste deel van het borststuk is eigenlijk al achterlijf en dan krijg je 
een schub of twee knopen. Maar in de evolutie behoort dat eigenlijk nog tot het 
achterlijf, hoewel het een heel andere functie heeft gekregen. Maar er lopen precies 
dezelfde buisjes door naar klieren toe, en ook het darmstelsel is precies hetzelfde. Er 
zijn dus geen grote verschillen en voor jullie onderzoek speelt het helemaal geen rol.  
- Wat zijn de meest gebruikte/sterkste zintuigen van de mier, is deze reuk of 

juist zicht etc.? 
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De antennes en voelsprieten zijn de “organen” waarmee de mieren kunnen ruiken 
en ook nog mee kunnen voelen. De ogen zijn voor mieren niet zo heel belangrijk, 
heel veel mieren gaan dag en nacht door met foerageren en die hebben een 
reukspoor wat ze volgen, dus hebben ze vrijwel geen zicht nodig. Als je een 
kolonie helemaal in het donker houd en je hebt verbindingen gemaakt met een 
bepaald deel waar je voedsel hebt neergelegd, dan vinden mieren dat feilloos. Ook 
het verkennen van een omgeving in het donker gaat uitstekend, er zijn mieren die 
leven in een eikeltje in kleine holtes van een eikel. Ze gaan dan eerst opzoek naar 
een eikel met een holte, daar heeft een kevertje ingezeten. Dat kevertje is er al 
weer uit en daar zit dus een klein gaatje in. De mier gaat dan naar binnen en gaat 
vervolgens de omgeving verkennen. Dit door een soort interne stappenteller. Ze 
maken een soort kruis en weten dan precies de oppervlakte van de ruimte, en als ze 
daar dan gewoon in kunnen lopen doet de hoogte er ook niet meer toe. Dus dat 
betekend dat zij zich uitstekend kunnen oriënteren zonder hun ogen. Er zijn ook 
soorten mieren die niet of nauwelijks ogen hebben. Aan de voorkant van de kop 
hebben mieren bovendien nog lange haren en met die lange haren die heel gevoelig 
zijn kunnen ze ook weer van alles waarnemen, maar dat is weer gevoel. Sommige 
mieren kunnen met die haren zelfs een prooi opsporen. 

- Zijn er grote verschillen tussen mieren qua anatomie binnen een land 
bijvoorbeeld Nederland? 
… 

- De soort mieren wat onze voorkeur heeft voor het onderzoek (Messor 
Barbarus) komt uit zuid Europa. Heeft dit soort mieren grote verschillen met 
de miersoorten die in Nederland voorkomen bijvoorbeeld de Lasius familie? 
Zo ja, wat zijn dan enkele verschillen. En hoe groot zijn de overeenkomsten 
tussen deze zuid Europese miersoort en de miersoorten die in Nederland 
leven.  
… 

 
• Het door ons gekozen soort mier houdt geen winterslaap, hebben de mieren in 

deze koudere periode toch een verminderd metabolisme of is er geen enkel 
verschil met warmere periodes? 
Als je naar Spanje gaat kun je echt wel in de winter minder Messor vinden als in de 
zomer. Zomers zijn ze echt veel actiever. Maar dat heeft natuurlijk ook echt te maken 
met hun metabolisme want het zijn koudbloedige dieren, dus die temperatuur van het 
lichaam gaat op en neer en hoe warmer het is actiever en hoe kouder hoe lomer. Op 
een gegeven moment doen ze niets meer en gaan ze gewoon bij elkaar zitten. Zolang 
de temperatuur in de kamer dus redelijk warm zou blijven zouden ze geen 
verminderde activiteit moeten laten zien. Bij Messor ga ik er van uit dat je ze op 20 
graden kunt houden.  
- Zijn er fysieke verschillen tussen mieren die geen winterslaap houden en 

mieren die wel winterslaap houden? 
Daar kun je aan de buitenkant niets van zien. Ik heb een boek gelezen over het 
overwinteren van mieren, onderzoekers in Kamchatka hebben ongelofelijk veel 
mierennestjes opgegraven, daar zitten soorten bij die ook in Nederland voorkomen, 
precies dezelfde soorten. En sommige die gaan niet verder dan twee centimeter van 
de oppervlakte. En dan kun je nagaan dat als in Siberië zit en de vorst komt tot wel 
vijftig centimeter de grond in, die mieren overleven dat allemaal. Maar er zijn ook 
mieren die gaan een meter diep de grond in. Maar er is geen lijn op te trekken dat 
een mier er anders uitziet als die overwinterde en hoe. 
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- Wat zijn de voor en nadelen van een mierenkolonie zijn winterslaap? 
Ze houden een winterslaap omdat de voedselomstandigheden slecht zijn. Je moet 
dat natuurlijk zien als een evolutionair proces, wat op een gegeven moment zich zo 
ontwikkeld heeft. Want als je een vergelijkbare mier bijvoorbeeld in Spanje 
tegenkomt kan het zijn dat deze in januari al actief is. Dat is met muizen 
bijvoorbeeld precies hetzelfde, je ziet dat die in winterslaap gaan zodra de eerste 
nachtvorst komt. September van dit jaar was het nog erg warm en toen kon ik dus 
nog gewoon mieren zien, terwijl ze normaal al onder de grond zitten. Het voordeel 
van in een kolonievorm overwinteren is dat ze bij elkaar kunnen kruipen. Een 
voordeel is dat als ze op elkaar kruipen en water door de bodem komt de 
beschermt zijn. Dit komt doordat de haartjes op een mier zijn lijf vettig zijn en 
water afstoten. Op deze manier kunnen ze een overstroming van het nest overleven 
aangezien er een soort van luchtbel ontstaat.  

• Wat voor vormen van navigatie gebruiken mierenkolonies zoal? wij horen vooral 
veel over het gebruik van feromonen? 
Ze kunnen heel veel middelen gebruiken waaronder ook de zon, als een soort 
kompasgerichte oriëntatie. Passentellen is ook een manier van navigatie voor mieren. 
Dat hebben ze bij woestijnmieren ontdekt. En ook de dingen die je zelf al genoemd 
hebt.  
- Wat zijn feromonen precies, hoe worden ze afgegeven en opgevangen door 

een mier, is hier een speciaal zintuig voor? 
Er is een reeks aan signaalstoffen voor allerlei gedragingen. De feromonen worden 
dus als het ware als taal gebruikt door de mieren. Het hangt van de situatie af 
welke signaalstoffen ze gebruiken en deze nemen ze waar met hun antennes. Wat 
je ziet als mieren elkaar te lijf gaan, is dat ze elkaars antennes proberen af te 
knippen. In feite is de mier dan invalide en kan die niets meer.  

- Welke soorten feromonen zijn er binnen mierenkolonies? 
Voor elke gedraging is er wel een signaalstof.  

- Welk soort navigatie kunnen wij verwachten bij de mieren waarop wij testen?  
Ze gebruiken stoffen ter oriëntatie, ze leggen in ieder geval een geurspoor aan. Ze 
zijn dus op dat gebied min of meer gelijk aan de mieren die in Noord-Europa 
leven. Maar bosmieren bijvoorbeeld gebruiken nauwelijks feromonen voor de 
oriëntatie, die doen het weer vooral met hun zicht. Daar is geur minder belangrijk, 
maar alsnog wel belangrijk. Dit komt vooral doordat de bosmieren ook overdag 
jagen. Ze gebruiken natuurlijk wel geuren maar niet voor het opzoeken van 
voedsel.  

- In hoeverre wordt de navigatie beïnvloed door het niet aanwezig zijn van een 
koningin? 
Geen invloed (eerder al beantwoord) 

 
• Hoe groot is het groepsgevoel binnen een mierenkolonie?  

Mieren hebben niet alleen een groepsgevoel maar ook een sociale maag. Er zijn enkele 
mieren die het voedsel verzamelen en van deze “stapel” eten alle mieren van een 
kolonie. Het eten wordt als het wordt als het ware over de hele kolonie verdeeld. De 
mieren braken het op en de andere mieren zuigen het dan weer op en zo gaat het dan 



21 
 

de hele kolonie door.  
-   Zijn er slechts enkele mieren actief in het voedsel verzamelen, of zullen alle 
mieren helpen met het verzamelen van voedsel zodra dit gevonden wordt? 

Dat hangt af van de soort kolonie. Er zijn zelfs mierensoorten waar de koningin 
meegaat om voedsel te verzamelen. Dat zijn dan de meest primitieve miersoorten. 
Bij de meeste miersoorten is het zo dat als de koningin eenmaal koningin is, dat 
ben je pas wanneer je een kolonie om je heen hebt en werksters om je heen hebt. 
Dan komt de koningin nooit meer boven de grond. Maar bij bijvoorbeeld 
knoopmieren waar Messor ook toebehoort, als de omgeving ongunstig is dan gaat 
de koningin ook weg, die wordt dan door de kolonie verplaatst door werksters. 
Daar heeft koningin zelf niets over te zeggen. En dan wordt alles meegesleept naar 
een nieuwe plek. Als je een wat meer ontwikkelde soort mier hebt dan is er een 
duidelijke taakverdeling, je hebt echt de gene die foerageren, je hebt 
nestenbouwers. Ze kunnen wel van taak veranderen maar het deel wat zorgt voor 
bijvoorbeeld de kraamhulp het opvoeden en voedsel geven van de larven en 
dergelijk zijn meestal de wat kleinere mieren die dat doen. Er zit dus echt wel een 
taakverdeling in en bij sommigen gaat het zelfs zo ver, bij bijvoorbeeld de 
Glanzende Houtmier die in Nederland ook vrij algemeen is, ook in het stedelijk 
gebied voorkomt. Bij die soort is het zelfs zo dat het bouwen van het nest alleen 
overgelaten wordt aan de meest ervaren werksters. Dat is dus heel apart eigenlijk. 
Die mieren moeten dus eerst de leeftijd en ervaring hebben om daar een rol in te 
kunnen spelen. Primitieve mieren zijn vanuit de evolutie gezien mieren die ook 
qua bouw en taakverdeling wat primitiever zijn. Bij deze soorten doen de mieren 
maar wat, er is dus geen duidelijk taak. Dat zijn meestal ook veel kleinere 
kolonies.  

- Binnen mierenkolonie nemen mieren verschillende taken aan, horen hier ook 
verschillende feromonen/zintuigelijke waarnemingen bij? 
Dat is een vraag die gedragsdeskundigen van mieren nogal bezig houd. En die 
hebben gekeken bij Pheidole, Dikkopmieren. Die lijken behoorlijk veel op de 
Messor. Ze hebben gekeken hoe precies de taakverdeling bij deze soort in elkaar 
zit. En ze hebben gezien dat de mieren met hele grote koppen, gemiddeld meer de 
verdediging doen. Maar ook het verzamelen van de grote zaden, want die kunnen 
zij veel beter meenemen. De kleintjes zijn veel meer gericht op de verzorging van 
het broed in het nest. Maar het gaat nooit honderd procent op. Als de 
omstandigheden ernaar zijn dan doen soldaten net zo goed binnen werk als de 
kleinere mieren en andersom. Het hangt dus onder andere af van de bouw van de 
mieren. Bij de Messor zullen de mieren met grote kaken echt veel meer buiten het 
nest actief zijn dan de kleintjes. Als je een Messor kolonie buiten ziet dan zal je 
meer kleintjes zien dan grote aangezien die grote mieren in de minderheid zijn. Het 
woord soldaat wordt meestal gebruikt voor de grootste mieren, maar deze term is 
niet heel erg juist aangezien de kleine mieren net zo goed bij de verdediging een 
rol kunnen spelen. Deze kleine mieren zullen net zo goed bijten. 
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• In ons onderzoek willen we proberen mieren weg te houden bij een 
dichtstbijzijnde voedselbron. Onze gedachte is om dit te doen met sterk geurende 
middelen.  
- Is dit een juiste aanname om te doen? Zo nee, wat dan wel? 

Ik vind het heel leuk dat jullie denken, ik heb een voedselbron waar de mieren 
opkomen. Deze bron moeten ze natuurlijk al hebben kunnen traceren, ze moeten er 
natuurlijk al geweest zijn. En nu ga ik die voedselbron blokkeren met allerlei 
middeltjes. Ik denk dat het werkt op die manier. Wat vaak aanbevolen wordt als je 
mieren bij een voedselbron weg wil houden, vang die mieren in ieder geval weg, 
de eerste die je ziet. Ten tweede zou je het geurspoor uit kunnen boenen. Als je het 
geurspoor hebt verwijderd dan is de kans groot dat ze aankomen lopen en ze het 
spoor niet meer kunnen volgen. En wat je dan ziet dat ze gaan rondlopen totdat ze 
het spoor weer hebben gevonden. Dit heeft vooral te maken met exploratie gedrag, 
dus het verkennen van de omgeving. Dit is wat mieren altijd doen als ze in een 
nieuwe situatie komen. Het steeds maar blijven rondlopen en zoeken naar voedsel 
zullen ze blijven doen. Je kunt bijvoorbeeld kijken hoe breed het geurspoor moet 
zijn om wanneer deze vernietigd wordt het voedsel weer te kunnen vinden. Ik zou 
dat als eerste doen, want dan weet je alvast of je die geur überhaupt wel weg kunt 
krijgen. Ik heb wel van mensen gehoord, waaronder dierplaagbestrijders die 
gewoon met de spuitbus aan de gang gaan zoals een deodorant. Om op deze 
manier de geur van het geurspoor te overtreffen. Daar kun je mee experimenteren. 
In de volksmond zijn er wel allerlei middeltjes, zo praat men bijvoorbeeld over 
koper en nootmuskaat. Mijn ervaring is wel dat als je het zou proberen, een mild 
middel die ze niet leuk vinden en het toch hun enige voedselbron is ze uiteindelijk 
toch erlangs gaan proberen te komen.  

- Wat zijn middelen waar u zelf van denkt/weet dat mieren hier erg sterk op 
reageren (met vluchtgedrag of in ieder geval ontwijking)? 
… 

- Zijn middelen die voor mensen sterk geurend zijn ook behoorlijk krachtig 
voor de geur of andere zintuigen van mieren? 
Dit lijkt mij zeker het geval. Je moet je realiseren dat ons reukvermogen zeer slecht 
is. Het reukvermogen van mieren is daarentegen juist weer vele malen sterker. 
Maar mieren kunnen echter ook weer ongelofelijk veel hebben, ze kunnen 
bijvoorbeeld erg goed tegen allerlei soorten gif. Er zijn ook mieren die vergif 
opeten wat dan geacclimatiseerd wordt in het lichaam en vervolgens als pakketje 
weer uitgescheiden wordt. Op die manier hebben ze er zelf helemaal geen last van. 
Dat is heel opmerkelijk. 

- Is een middel ook effectief te noemen wanneer enkele mieren toch niet voor 
een andere voedselbron kiezen? Zullen andere mieren niet besluiten te volgen 
wanneer één mier het voorbeeld geeft? 
Dat zou ik uitproberen, dit zal uit de praktijk moeten blijken. Ik neem zeker aan dat 
als je één voedselbron hebt dat ze op een gegeven moment wel zullen proberen 
erlangs te komen, hoewel ze lang zonder eten kunnen. Daar moet je ook rekening 
mee houden. Als er meerdere bronnen zijn dan zullen ze waarschijnlijk wel voor 
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de niet afgeschermde te kiezen. Het kan zo zijn dat een mier toch probeert over de 
barrière te komen ook al niet bewust tijdens exploratie gedrag. De verkenners, daar 
wordt heel veel waarde aan gehecht. Bij mieren is er bovendien een soort 
signaalsysteem vergelijkbaar met de “bijendans”. De eerste signalen zijn er nu dat 
mieren dergelijk gedrag vertonen. Een simpel voorbeeld is dat bij mij in de tuin 
een appelboom staat met daarnaast de groene bak voor GFT afval. De Wegmier 
gaat bij voorkeur de groene bak in maar als die geleegd is gaat die direct de 
appelboom in. Dit is gewoon een kwestie van gemak  
 

• In ons onderzoek is het ook erg belangrijk dat het middel niet schadelijk is voor 
zowel de mieren als de leefomgeving. 
- Hoe schadelijk zijn stoffen die niet of amper effect hebben op mensen voor de 

leefomgeving van de mier? 
Daar vraag je me wat, er is een centraal bureau voor insectenbestrijding middelen. 
Dit bureau test allerlei middelen voor bestrijding. Veel middelen waar je de mieren 
vroeger redelijk mee kreeg, redelijk aangezien er altijd wel wat overbleven zijn nu 
verboden. Dit omdat ze te schadelijk waren voor de mensen en niet alleen voor de 
mieren. De middelen die ze tegenwoordig gebruiken zijn giftige stoffen die 
verpakt zijn in iets aantrekkelijks. Deze worden meegenomen naar het nest waar 
het wordt opgegeten. Door de sociale maag gaat het door het hele nest heen en 
komt het uiteindelijk ook bij de koningin uit. En die gaat dood en tegelijkertijd 
gaat de kolonie dood. Het probleem is echter dat deze middelen erg duur zijn maar 
ze werken dan ook weer erg goed. Dus de bestrijding is meer daar op gericht dan 
dat je vergif gebruikt, dit werkt over het algemeen niet. Er wordt ook in de 
bestrijding gezegd dat kalk goed werkt aangezien de mieren hier geen grip op 
krijgen. Ik denk dat ze er evengoed overheen gaan vroeg of laat maar je kunt het 
inzetten om te kijken hoe goed het werkt. Omdat het sowieso leuk is om te 
onderzoeken of dit soort dingen werken 

- Is er een manier om te bepalen of de stof schadelijk is voor de mier en leef 
omgeving op kleine schaal? 
Ik ben er van overtuigd dat als de stof niet schadelijk is voor de mens dat deze dan 
ook niet schadelijk is voor de mier. Ook al blijft dit moeilijk te testen.  

- Geeft een dergelijke kleine test ook een reëel beeld op grote schaal? 
Ik denk dat het op grote schaal het afweren van mieren om ergens te komen dat het 
belangrijk is om te zorgen dat de voedselbron uit de buurt blijft. En dan vooral dat 
de mier deze bron niet tegenkomt. Zolang de bron namelijk binnen het gebied van 
de mier zit is het slechts een kwestie van tijd totdat een mier de bron tegenkomt.  
 
 

• Heeft u tips over het houden van de mieren in de periode van het testen en 
hierna? 
De kolonie moet in ieder geval vocht hebben zodat ze niet uitdrogen. Maar ook weer 
niet te veel aangezien er anders schimmel ontstaat. Voedsel zal echter niet zo’n 
probleem zijn.  
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- is er een manier om de mieren rustig te maken wanneer ze vanuit de 
reageerbuis overgezet moeten worden in de testhabitat? 
Er is niet een speciale manier maar je kunt ze wel afkoelen in de koelkast zodat ze 
minder actief worden, dit doordat ze koudbloedig zijn.  

- Hoe kunnen we het beste afzonderlijke mieren verplaatsen zonder schade aan 
te richten? 
Je kunt de mieren gewoon oppakken, dit kan geen kwaad. Het enige nadeel zou 
kunnen zijn dat ze jouw geur overnemen, een geur die de rest van de kolonie 
misschien niet zo prettig vind. In dit onderzoek kan het misschien een rol spelen, 
ik denk echter dat dit geen probleem zal zijn. Het beste is denk ik toch een stokje 
of iets dergelijks.  

- Wij willen tijdens het testen als voedsel suikerwater in een reageerbuis 
gebruiken. Is dit aan te raden en zo ja, hoe kunnen wij dit het beste 
klaarmaken en toepassen? 
… 

- Zijn er nog alternatieve voedingsbronnen en voorzieningen nodig om de 
mieren te houden behalve het hiervoor genoemde? 
In jullie onderzoek zullen jullie de mieren niet erg lang houden dus zal suikerwater 
genoeg zijn. Maar als je ze langer zou willen houden moet je rekening houden met 
vitamines etc. Een alternatieve voedselbron die hier gebruikt zou kunnen is 
gekookte eierdooier of zaden. 

-    Zijn er verder nog belangrijke zaken die we in gedachte moeten houden? 
Zodra je de mieren niet aan het observeren bent, kun je ze het beste in het donker 
houden. Alle mensen die ik ken die mieren houden doen een zwarte doek over de 
kolonie heen zodat deze verduisterd is. Er zijn ook soorten zoals bosmieren waarbij 
dit niet hoeft omdat dit mieren zijn die vooral overdag actief zijn met foerageren.  
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Bijlage 2: 
Verjagingsmiddel: Lavendelbloemen 
 

Verjagingsmiddel: Lavendelbloemen                                            Totaal aantal mieren: 17 
Tijd (uren) mieren voedselbron 

1 
(percentage) 

mieren voedselbron 
2 
(percentage) 

mieren voedselbron 
3 
(percentage) 

0.0 18 0 6 
0.5 24 6 12 
1.0 18 0 24 
1.5 18 0 6 
2.0 29 6 24 
2.5 24 6 29 
3.0 24 0 35 
3.5 18 12 59 
4.0 18 0 53 
5.0 24 0 65 
6.0 24 12 53 
7.0 24 6 53 
8.0 18 0 76 
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Bijlage 2: 
Verjagingsmiddel: Knoflookpoeder 
 

Verjagingsmiddel: Knoflookpoeder                                               Totaal aantal mieren: 16 
Tijd (uren) mieren voedselbron 

1 
(percentage) 

mieren voedselbron 
2 
(percentage) 

mieren voedselbron 
3 
(percentage) 

0.0 0 19 13 
0.5 0 25 38 
1.0 0 31 25 
1.5 0 19 44 
2.0 0 25 44 
2.5 0 50 31 
3.0 0 63 31 
3.5 0 56 31 
4.0 0 69 25 
5.0 0 69 25 
6.0 0 63 31 
7.0 0 69 25 
8.0 0 69 25 
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Bijlage 2: 
Verjagingsmiddel: Zwarte peperpoeder 
 

Verjagingsmiddel: Zwarte peperpoeder                                        Totaal aantal mieren: 15 
Tijd (uren) mieren voedselbron 

1 
(percentage) 

mieren voedselbron 
2 
(percentage) 

mieren voedselbron 
3 
(percentage) 

0.0 27 47 7 
0.5 33 47 20 
1.0 33 53 7 
1.5 33 53 7 
2.0 33 60 0 
2.5 27 73 0 
3.0 27 73 0 
3.5 33 67 0 
4.0 27 73 0 
5.0 20 73 0 
6.0 33 67 0 
7.0 27 67 7 
8.0 33 53 13 
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Bijlage 2: 
Verjagingsmiddel: Pepermuntpoeder 
 

Verjagingsmiddel: Pepermuntpoeder                                            Totaal aantal mieren: 14 
Tijd (uren) mieren voedselbron 

1 
(percentage) 

mieren voedselbron 
2 
(percentage) 

mieren voedselbron 
3 
(percentage) 

0.0 36 14 29 
0.5 43 29 21 
1.0 50 29 21 
1.5 43 29 29 
2.0 29 29 43 
2.5 29 36 36 
3.0 29 29 43 
3.5 36 29 36 
4.0 36 29 36 
5.0 36 21 43 
6.0 36 21 43 
7.0 36 21 43 
8.0 36 21 43 
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Bijlage 2: 
Verjagingsmiddel: Gemalen mosterdzaad 
 

Verjagingsmiddel: Gemalen mosterdzaad                                    Totaal aantal mieren: 14 
Tijd (uren) mieren voedselbron 

1 
(percentage) 

mieren voedselbron 
2 
(percentage) 

mieren voedselbron 
3 
(percentage) 

0.0 36 43 21 
0.5 0 36 36 
1.0 0 36 14 
1.5 7 43 7 
2.0 0 57 7 
2.5 0 71 14 
3.0 7 50 7 
3.5 0 36 21 
4.0 7 43 29 
5.0 0 71 14 
6.0 0 86 14 
7.0 0 79 21 
8.0 0 71 29 
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Bijlage 3: 
Allergische reacties en andere symptomen 
 
Knoflookpoeder 
Hoewel veel mensen knoflook zien als iets onschuldigs kan het toch allergie ter wege 
brengen. Deze allergie kan ontstaan door het doorslikken van knoflook maar ook door 
aanraking en zelfs het inademen van knoflookstof. De allergie uit zich in extreme gevallen in 
het veroorzaken van een hete rode uitslag op de huid. Dit kan zelfs zo erg zijn dat de huid 
begint te scheuren en er blaren ontstaan op de plek van aanraking. Een mildere variant van de 
allergie is een rozige uitslag die ook wel heet aanvoelt maar vooral erg jeukt. In extremere 
gevallen kan de allergie zorgen voor bulten die soms zelfs het hele lichaam bedekken. 
Natuurlijk probeert het lichaam de niet gewenste stof kwijt te raken na inname, dit uit zich in 
misselijkheid, braken, diarree, en darmkramp. Bovendien kan het inademen van knoflookstof 
een ontsteking aan het neusslijmvlies veroorzaken (rhinitis) en versterkt het de symptomen 
van astma patiënten.  
 
Gestampte pepermunt 
Er zijn vrij weinig negatieve effecten die pepermunt kan veroorzaken bij aanraking en 
inname. De stof menthol in pepermunt kan echter wel voor enkele problemen zorgen. Zo 
reageert een gevoelige huid negatief op aanraking met menthol. Menthol dicht bij de ogen 
zorgt bovendien voor irritatie, doordat het voelt alsof de ogen uitdrogen. Verder kan het 
inademen van menthol zorgen voor benauwdheid.  
 
Zwarte peperpoeder 
In sommige (zeer zeldzame) gevallen is er sprake van een (zwarte)peper allergie, dit kan 
zowel voortkomen uit inname, aanraken of inademen. Deze allergie veroorzaakt uitslag en 
irritatie van de huid, verder zijn er natuurlijk de standaard allergie symptomen zoals braken, 
misselijkheid et cetera.  
 
Lavendelbloemen 
Lavendel bevat meerde stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken. De allergische 
reacties kunnen via aanraking, inname en inademing ontstaan. Kenmerkende symptomen van 
de allergie zijn: huid uitslag, een brandend gevoel in de ogen en/of keel en mogelijk ook 
wazig zicht. Verder zijn er natuurlijk de standaard allergie reacties bij inname van de stof. 
Ook is er gebleken uit een onderzoek van “The New England Journal of Medicine” dat het 
ontwikkelen van mannelijke hormonen bij kleine jongens, die nog niet in de puberteit zijn, 
kan verstoren. Er moet echter wel gezegd worden dat lavendel vaak gebruikt wordt voor zijn 
bewezen kalmerende eigenschappen. Ook is lavendel een veel gebruikt middel bij het 
verminderen van astma.  
 
Gemalen mosterdzaad 
Zowel gemalen mosterd, mosterd saus en mosterd zaad kunnen een allergische reactie 
veroorzaken. Dit kan zowel voorkomen bij inname als aanraking en zorgt in de meest 
gevallen voor ademhalingsproblemen, huiduitslag en bulten.  
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Bronvermelding 
 
Deelvraag 1 
http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2006/juli/Mieren-tellen-stappen.html 
http://www.newscientist.com/article/dn9436-ants-use-pedometers-to-find-home.html 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mieren 
http://www.pbs.org/wgbh/nova/nature/lord-ants.html 
Mierenexpert en entomoloog Peter Boer van Naturalis 
Entomoloog Alexander Haverkamp van Entomologisch Laboratorium Wageningen 
Entomoloog prof. dr. Marcel Dicke van Entomologisch Laboratorium Wageningen 
Bert Hölldobler en Edward Wilson, The Ants, Harvard University Press, 1990. 
 
Deelvraag 3 
http://en.wikipedia.org/wiki/Garlic_allergy 
http://allergytreatmentsandsymptoms.com/garlic.html 
http://www.ehow.com/list_5767153_negative-effects-peppermint-oil.html 
http://allallergy.net/fapaidfind.cfm?cdeoc=156 
http://www.umm.edu/altmed/articles/lavender-000260.htm 
http://dermnetnz.org/dermatitis/plants/lavender.html 
http://www.livestrong.com/article/458337-asthma-lavender/ 
http://www.adicma.com/mustard-allergy/ 
http://allallergy.net/fapaidfind.cfm?cdeoc=1060 
 
Deelvraag 4 
http://nl.hg.eu/products/show/id/6101/x_korrels_tegen_mieren 
http://viva-lavandula.nl/productlist.aspx?catid=cat3 
http://www.neerlandstuin.nl/struiken/lavendel.html 
http://webwinkel.ah.nl/product/AH/164660/AH+Pot+knoflookpoeder 
http://www.prijsvechter.nl/shop/eten-drinken/kruiden-specerijen/private-label-knoflook-
poeder-50g/products_detail/ 
http://www.neerlandstuin.nl/planten/knoflook.html 
http://www.markebo.nl/epages/62031777.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/62031777/Products/0
007 
 
Afbeeldingen: 
 
Voorkant: 
http://top10dieren.jouwweb.nl/insecten-van-dichtbij 
 
Deelvraag 1 
http://www.newscientist.com/article/dn9436-ants-use-pedometers-to-find-home.html 
http://www.spectrumpestmanagement.com/ants.html 
http://reyfriends.net/gnats/2010/12/09/tracks-trails-and-traces/ 
 
Deelvraag 4: 
http://nl.hg.eu/products/show/id/6101  

http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2006/juli/Mieren-tellen-stappen.html
http://www.newscientist.com/article/dn9436-ants-use-pedometers-to-find-home.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mieren
http://www.pbs.org/wgbh/nova/nature/lord-ants.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Garlic_allergy
http://allergytreatmentsandsymptoms.com/garlic.html
http://www.ehow.com/list_5767153_negative-effects-peppermint-oil.html
http://allallergy.net/fapaidfind.cfm?cdeoc=156
http://www.umm.edu/altmed/articles/lavender-000260.htm
http://dermnetnz.org/dermatitis/plants/lavender.html
http://www.livestrong.com/article/458337-asthma-lavender/
http://www.adicma.com/mustard-allergy/
http://allallergy.net/fapaidfind.cfm?cdeoc=1060
http://nl.hg.eu/products/show/id/6101/x_korrels_tegen_mieren
http://viva-lavandula.nl/productlist.aspx?catid=cat3
http://www.neerlandstuin.nl/struiken/lavendel.html
http://webwinkel.ah.nl/product/AH/164660/AH+Pot+knoflookpoeder
http://www.prijsvechter.nl/shop/eten-drinken/kruiden-specerijen/private-label-knoflook-poeder-50g/products_detail/
http://www.prijsvechter.nl/shop/eten-drinken/kruiden-specerijen/private-label-knoflook-poeder-50g/products_detail/
http://www.neerlandstuin.nl/planten/knoflook.html
http://www.markebo.nl/epages/62031777.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/62031777/Products/0007
http://www.markebo.nl/epages/62031777.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/62031777/Products/0007
http://top10dieren.jouwweb.nl/insecten-van-dichtbij
http://www.newscientist.com/article/dn9436-ants-use-pedometers-to-find-home.html
http://www.spectrumpestmanagement.com/ants.html
http://reyfriends.net/gnats/2010/12/09/tracks-trails-and-traces/
http://nl.hg.eu/products/show/id/6101
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Logboek Peter: 

 
Datum Geplande activiteit Tijdsduur  Resultaat Opmerkingen 
19-06-2011 Stap 1: Keuze 

partner, onderwerp 
en vak. 

2 uur Gekozen om met Simon 
Pleiter samen te werken. 
Gekozen voor het 
onderwerp (verjagen van 
mieren). Een onderwerp 
te maken met biologie en 
scheikunde. Hoofdvraag 
opgesteld. 

- 

19-06-2011 Stap 2: Van 
onderwerp naar 
probleemstelling en 
onderzoeksvraag. 

1.5 uur Probleemstelling 
uitgewerkt. Hoofdvraag 
aangepast. Deelvragen 
opgesteld.  

- 

19-06-2011 Stap 3: Plan van 
aanpak opstellen. 

1 uur  Onderzoeksplan 
gemaakt. Tijdplan 
gemaakt. Logboek 
gemaakt. 

- 

18-09-2011 Terrariabeurs en 
interview met de 
mierenboerderij. 

1 uur Informatie vergaard over 
de mieren en de 
manieren om ze te 
houden en te 
onderzoeken. 

- 

20-09-2011 Gesprek met de 
PWS-begeleidster 

0,25 uur Stappen besproken en 
verbeterpunten 
doorgenomen. 
Begeleidster meer verteld 
over onze ideeën en wat 
we al gedaan hebben. 

- 

29-09-2011 Verbeteren van 
Stappen 1 tot en 
met 3. 

0,5 uur Alle punten waar 
verbetering nodig was 
verbeterd. 

- 

18-10-2011 Mierenfamilies 
bestellen. 

0,25 uur Drie mierenfamilies 
bestelt en een gel-refill 
voor de boerderij. 

- 

23-10-2011 Mierenfamilies 
huisvesten. 

1 uur Eén mierenfamilie in de 
gelboerderij gedaan en 
twee mierenfamilies in 
aparte doosjes. 

Ging niet zeer 
voorspoedig, 
aangezien de 
mieren constant 
probeerden te 
ontsnappen. Wat 
heeft geleidt tot 
een paar doden. 

27-10-2011 Informatie 
verwerven over 
navigatie van 
mieren. 

1 uur Filmpje gedownload en 
goede informatie 
gefilterd, mail gestuurd 
naar entomologen in 
Wageningen, literatuur 

- 
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onderzoek gedaan naar 
navigatie van mieren. 

14-11-2011 
tot heden 
(01-12-
2011) 

Corresponderen 
met instanties en 
mensen die kennis 
hebben over 
mieren. 

0,5 uur Gecorrespondeerd met, 
opnieuw, Wageningen. 
Maar ook met Peter 
Boer, een mierenkenner, 
en Naturalis. 

De mierenfamilie 
is doodgegaan. 
Moeten onze 
proef aanpassen, 
zodat de mieren 
de volgende keer 
niet zo snel dood 
gaan. 

21-11-2011 Contact zoeken 
met begeleider 
over interview met 
Peter Boer. 

5 min Contact gehad met en 
doorverwezen naar 
Mevr. Zwart. 

- 

23-11-2011 Contact zoeken 
met Mevr. Zwart. 

5 min Contact gehad met Mevr. 
Zwart, meer informatie 
vergaard over vrij krijgen 
om interview af te 
nemen. 

- 

01-12-2011 Corresponderen 
met mierenkenner, 
Peter Boer. 

5 min Mail gestuurd naar Peter 
Boer. 

- 

15-12-2011 Schrijven van 
interview Peter 
Boer. 

1,25 uur Interview uitgewerkt. - 

19-12-2011 Naar Leiden voor 
interview met Peter 
Boer. 

8 uur Interview afgenomen. - 

22-12-2011 Gesprek met PWS-
begeleidster. 

10 min Afspraken gemaakt over 
samenwerking met 
Simon. 

- 
 

29-12-2011 Uitwerken 
antwoorden op 
vragen interview 
Peter Boer aan de 
hand van 
geluidsopname. 

3,5 uur Antwoorden Peter Boer 
Toegevoegd aan 
interview (voor bijlage). 

- 

29-12-2011 Mail sturen naar 
Peter Boer 

5 min Mail gestuurd naar Peter 
Boer om te vragen of het 
interview juist is 
weergegeven. 

- 

05-01-2012 Maken van 
inleiding 

1,75 uur Inleiding af. - 

05-01-2012 Beantwoorden van 
deelvraag 1. Meer 
bronnen zoeken 
voor deelvraag 1. 
Afbeeldingen 
zoeken bij 
deelvraag 1. 

3 uur Deelvraag 1 volledig 
beantwoord. 

- 
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08-01-2012 Meetopstelling 
veranderen 

2,5 uur Meetopstelling verandert. - 

11-01-2012 Testmiddelen en 
zand kopen 

0,75 uur Benodigdheden gekocht. - 

27-01-2012 Beginnen met 
testen van de 
middelen en 
deelvraag 3 
beantwoorden 

4 uur 
(8 uur) 

Lavendel getest en 
deelvraag 3 beantwoord 

Nieuwe mieren 
binnengekomen 
op 25-01-2012, 
dit door de 
proefwerkweek. 

28-01-2012 Verder met testen 
middelen en 
deelvraag 2 
beantwoorden. 

4 uur 
(8 uur) 

Knoflookpoeder getest 
en deelvraag 2 
beantwoorden 

- 

29-01-2012 Verder met testen 
en deelvraag 2 
bijwerken. 

4 uur 
(8 uur) 

Zwarte peper getest en 
deelvraag 2 bijgewerkt. 
Deelvraag 3 verandert. 

- 

30-01-2012 Verder met testen 
en deelvraag 2 
bijwerken. 

4 uur 
(8 uur) 

Pepermuntpoeder getest 
en deelvraag 2 
bijgewerkt. 

- 

31-01-2012 Verder met testen 
en deelvraag 2 
bijwerken. 

4 uur 
(8 uur) 

Gemalen mosterdzaad 
getest en deelvraag 2 
bijgewerkt. 

- 

02-02-2012 Verder met testen 
en deelvraag 2 
bijwerken. 

4 uur 
(8 uur) 

Citroensap getest en 
deelvraag 2 bijgewerkt 
en deelvraag 3 aangepast. 

- 

04-02-2012 Concept verslag in 
elkaar zetten. 

2,5 uur Concept verslag gemaakt 
en een paar aanpassingen 
aan bijlagen en 
deelvragen gemaakt. 

- 

12-02-2012 Flyer maken. 
Deelvraag 4 
beantwoorden. 
Conclusie trekken. 

4 uur Flyer af. Deelvraag 4 
geheel beantwoord. 
Conclusie af. 

- 

19-02-2012 Begin presentatie 
maken. Stof 
samenvatten. 

3 uur Opmaak presentatie en 
de indeling af. Stof die 
verteld moet worden bij 
elkaar gezocht.  

- 

21-02-2012 Presentatie 
afmaken. 
Presentatie 
oefenen. Verdeling 
maken van de 
presentatie 
(tijdsplan).  

2 uur Presentatie af, op tijd 
geoefend met de 
afgesproken indeling.  

- 

22-02-2012 Voorbereiden 
presentatie en 
presenteren. 

1 uur Gepresenteerd  Voor mijn gevoel 
ging het goed, 
zeer tevreden.  

02-03-2012 Verslag afmaken 
en controleren 

3 uur Verslag af - 
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Logboek Simon 

Datum Geplande activiteit Tijdsduur  Resultaat Opmerkingen 
19-06-2011 Stap 1: Keuze 

partner, onderwerp 
en vak. 

2 uur Gekozen om met Simon 
Pleiter samen te werken. 
Gekozen voor het 
onderwerp (verjagen van 
mieren). Een onderwerp 
te maken met biologie en 
scheikunde. Hoofdvraag 
opgesteld. 

- 

19-06-2011 Stap 2: Van 
onderwerp naar 
probleemstelling en 
onderzoeksvraag. 

1.5 uur Probleemstelling 
uitgewerkt. Hoofdvraag 
aangepast. Deelvragen 
opgesteld.  

- 

19-06-2011 Stap 3: Plan van 
aanpak opstellen. 

1 uur  Onderzoeksplan 
gemaakt. Tijdplan 
gemaakt. Logboek 
gemaakt. 

- 

18-09-2011 Terrariabeurs en 
interview met de 
mierenboerderij. 

1 uur Informatie vergaard over 
de mieren en de 
manieren om ze te 
houden en te 
onderzoeken. 

- 

20-09-2011 Gesprek met de 
PWS-begeleidster 

0,25 uur Stappen besproken en 
verbeterpunten 
doorgenomen. 
Begeleidster meer verteld 
over onze ideeën en wat 
we al gedaan hebben. 

- 

29-09-2011 Verbeteren van 
Stappen 1 tot en 
met 3. 

0,5 uur Alle punten waar 
verbetering nodig was 
verbeterd. 

- 

16-10-2011 Het ontwerpen van 
de proefopstelling, 
tevens ook het 
bouwen hiervan.  

0,75 uur De proefopstelling is 
klaar, er kan getest 
worden zodra de mieren 
een tijdje in de nieuwe 
omgeving zijn geweest.  

 

23-10-2011 Mierenfamilies 
huisvesten. 

1 uur Eén mierenfamilie in de 
gelboerderij gedaan en 
twee mierenfamilies in 
aparte doosjes. 

Ging niet zeer 
voorspoedig, 
aangezien de 
mieren constant 
probeerden te 
ontsnappen. Wat 
heeft geleidt tot 
een paar doden. 

27-10-2011 Informatie 
verwerven over 
navigatie van 
mieren. 

0,75 uur  Mail gestuurd naar 
entomologen in 
Wageningen, literatuur 
onderzoek gedaan naar 
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navigatie van mieren. 
14-11-2011 Mieren families 

dood 
X Mieren families dood De mieren 

families zijn 
doodgegaan na 
enkele dagen. Er 
zal een nieuwe 
manier van 
houden en testen 
moeten komen. 
Bovendien 
moeten er nieuwe 
families op een 
later tijdstip 
besteld worden 
voor volgende 
tests.  

19/11/2011 Nieuw ontwerp 
gemaakt voor de 
proefopstelling, 
bestaande uit 
verbeteringen op 
het oude ontwerp.  

0,25 uur  - 

26-11-2011 Het nieuwe 
ontwerp 
uitgewerkt. Dit 
door de eerste 
proefopstelling om 
te bouwen en op 
deze manier te 
verbeteren.  

0,5 uur   - 

15-12-2011 Schrijven van 
interview Peter 
Boer. 

1,25 uur Interview uitgewerkt. - 

19-12-2011 Naar Leiden voor 
interview met Peter 
Boer. 

8 uur Interview afgenomen. - 

29-12-2011 Uitwerken 
antwoorden op 
vragen interview 
Peter Boer aan de 
hand van 
geluidsopname. 

3,5 uur Antwoorden Peter Boer 
Toegevoegd aan 
interview (voor bijlage). 

- 

05-01-2012 Maken van 
inleiding 

1,75 uur Inleiding af. - 

05-01-2012 Beantwoorden van 
deelvraag 1. Meer 
bronnen zoeken 
voor deelvraag 1. 
Afbeeldingen 
zoeken bij 

3 uur Deelvraag 1 volledig 
beantwoord. 

- 
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deelvraag 1. 
08-01-2012 Meetopstelling 

veranderen 
2,5 uur Meetopstelling verandert. - 

11-01-2012 Testmiddelen en 
zand kopen 

0,75 uur Benodigdheden gekocht. - 

22-01-2012 Nieuwe mieren 
bestellen. Ook anti-
ontsnap besteld.  

0,25 uur Nieuwe mieren bestelt. 
Ook anti-ontsnap besteld. 

- 

25-01-2012 Zand in de 
proefopstelling 
gestrooid. 
Reageerbuizen met 
suikerwater 
aangebracht. 
Randen ingesmeerd 
met anti-ontsnap. 
Mieren in de 
proefopstelling 
gezet. 

1 uur Zand in de 
proefopstelling gestrooid. 
Reageerbuizen met 
suikerwater aangebracht. 
Randen ingesmeerd met 
anti-ontsnap. Mieren in 
de proefopstelling gezet. 

- 

27-01-2012 Beginnen met 
testen van de 
middelen en 
deelvraag 3 
beantwoorden 

4 uur 
(8 uur) 

Lavendel getest en 
deelvraag 3 beantwoord 

Nieuwe mieren 
binnengekomen 
op 25-01-2012, 
dit door de 
proefwerkweek. 

28-01-2012 Verder met testen 
middelen en 
deelvraag 2 
beantwoorden. 

4 uur 
(8 uur) 

Knoflookpoeder getest 
en deelvraag 2 
beantwoorden 

- 

29-01-2012 Verder met testen 
en deelvraag 2 
bijwerken. 

4 uur 
(8 uur) 

Zwarte peper getest en 
deelvraag 2 bijgewerkt. 
Deelvraag 3 verandert. 

- 

30-01-2012 Verder met testen 
en deelvraag 2 
bijwerken. 

4 uur 
(8 uur) 

Pepermuntpoeder getest 
en deelvraag 2 
bijgewerkt. 

- 

31-01-2012 Verder met testen 
en deelvraag 2 
bijwerken. 

4 uur 
(8 uur) 

Gemalen mosterdzaad 
getest en deelvraag 2 
bijgewerkt. 

- 

02-02-2012 Verder met testen 
en deelvraag 2 
bijwerken. 

4 uur 
(8 uur) 

Citroensap getest en 
deelvraag 2 bijgewerkt 
en deelvraag 3 aangepast. 

- 

04-02-2012 Concept verslag in 
elkaar zetten. 

2,5 uur Concept verslag gemaakt 
en een paar aanpassingen 
aan bijlagen en 
deelvragen gemaakt. 

- 

12-02-2012 Flyer maken. 
Deelvraag 4 
beantwoorden. 
Conclusie trekken. 

4 uur Flyer af. Deelvraag 4 
geheel beantwoord. 
Conclusie af. 

- 

19-02-2012 Begin presentatie 
maken. Stof 

3 uur Opmaak presentatie en 
de indeling af. Stof die 

- 
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samenvatten. verteld moet worden bij 
elkaar gezocht.  

21-02-2012 Presentatie 
afmaken. 
Presentatie 
oefenen. Verdeling 
maken van de 
presentatie 
(tijdsplan).  

2 uur Presentatie af, op tijd 
geoefend met de 
afgesproken indeling.  

- 

22-02-2012 Presentatie 
voorbereiden en 
presenteren. 
Mieren opgehaald 
voor bij de 
presentatie.  

1,75 uur Gepresenteerd en mieren 
opgehaald. 

Met veel haast op 
school 
aangekomen en 
gepresenteerd.  

02-03-2012 Verslag afmaken 
en controleren. 

3 uur Verslag af. - 

 

 
 
 


