
In Nederland komen meer dan 60 soorten mieren 
voor. Ze leven op uiteenlopende plaatsen. Zo zijn er 
verschillende soorten bosmieren die grote mierenhopen 
in het bos maken tot kleine mieren die tussen en onder de 
stoeptegels leven. Vaak worden mieren als overlastsoorten 
gezien, maar de meeste mieren leven op plaatsen waar 
maar weinig mensen komen. Soorten die wel bij mensen 
leven zijn de wegmieren en de vliegende mieren.  

Mieren in Almere

Mieren kunnen overal voorkomen. Zo ook in Almere. 
De nesten bevinden zich vaak onder tegels of onder 
boomschors. Soms worden ook zandhopen gemaakt. 

Leefgebied

Over de hele wereld komen mieren voor, behalve op 
Antartica. Alle soorten landschappen worden gebruikt: van 
tropisch regenwoud, woestijnen en naaldbossen tot het 
stedelijk gebied. In Nederland worden vooral de wegmier 
en de vliegende mier in het stedelijk gebied aangetroffen. 

Leefwijze

Iedere soort mier heeft zijn eigen manier van leven. 
Sommige mieren kweken schimmels onder de grond en 
voeden deze met bladeren die ze uit het bos halen. De 
schimmels zijn het voedsel voor de mier. Andere mieren, 
zoals de wegmier, melken bladluizen om de zoetige stof 
die de luizen uitgescheiden te eten. Deze mieren zoeken 
ook in huizen naar zoetigheid. Wanneer ze iets vinden, 
zoals een pot honing, leggen ze een spoor aan dat door de 
hele mierenfamilie gebruikt wordt. 

Beschermingsstatus

De mieren die voorkomen in de stad zijn niet beschermd 
en mogen daarom bij ernstige overlast bestreden worden. 
Ondanks dat de mieren niet beschermd zijn, geldt wel de 
zorgplicht. Deze bepaling, die geldt voor alle in het wild 
levende dieren, houdt in dat een dier niet zinloos gedood, 
verontrust of gevangen mogen worden.

Wat u zelf kunt doen

Mierenoverlast is vaak maar tijdelijk en op een aantal 
manieren te voorkomen. 

• Houd	uw	huis	schoon.	Sluit	alle	zoetigheid	goed	af.

• Plant	goudsbloemen,	afrikaantjes,	lavendel	of	bieslook
op de plek waar de mieren overlast veroorzaken.
Mieren hebben een hekel aan de geur van deze
planten.

• Spuit	citroen	afwasmiddel	over	het	nest	om	de	mieren
te verjagen.

Wat te doen bij ernstige overlast?

In het geval u ernstige overlast van mieren
ervaart, kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Website 
Email   
Telefoon             

www.almere.nl 
Info@almere.nl 
14 036

Per telefoon is de gemeente Almere te bereiken op 
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
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Wat doet de gemeente?

De gemeente Almere beperkt zich in principe tot 
informatieverstrekking via de website. Mocht u toch 
dringende opmerkingen of vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente.


