
Instructies Mierenboerderij Cubes

Bedankt voor je bestelling van de Mierenboerderij Cube
Een prima keus!

Installatie 
Naast de informatie die te lezen is in ons boekje 'Mieren zijn helden', hieronder extra advies 
voor het in gebruik nemen van je Cube Mierenboerderij.

Heb je een kolonie besteld? Dan leveren we gratis een slang en koppelstuk. Ons advies is te 
koppelen zoals je hierboven kunt zien. Heb je een losse arena besteld, sluit de kolonie dan 
daarop aan. De mieren wennen er dan aan om daar hun afval weg te brengen en voeding te 
halen. Ze verhuizen later naar het gips (als de kolonie groot genoeg is). Zo zijn ze al mooi 
gewend geraakt aan het gebruiken van de arena.

Geduld
Het kweken van een kolonie vergt (veel) geduld. Dus houd er rekening mee dat het lang kan 
duren voor de mieren een verhuizing inzetten. Denk hierbij eerder in maanden dan in dagen of
weken.
Houd het nestbuisje goed beschut (donker), bijvoorbeeld met een doekje of stukje karton. 
Verhuist de kolonie in uitzonderlijk geval wel heel snel, laat het nestbuisje dan nog steeds een 
aantal weken (minimaal) aangesloten als 'backup' voor de kolonie.

Vochtig houden
Het gips is redelijk gemakkelijk vochtig te houden. Je kunt water spuiten of gieten over een 
deel van het gips in de Cube. Je ziet dan dat het vocht in het gips trekt. Zorg ervoor dat 1 of 2 
kamers op deze manier iets vochtig worden en blijven. 

Omdat de cube goed is afgesloten, blijft het vocht een tijd lang in het gips. Maak het daarom 
niet te nat en controleer regelmatig. Condensvorming geeft aan dat het te vochtig is, voeg dan
minder vocht toe, ventileer vaker en verwijder condens. Het gips tik je er voorzichtig uit (na 
verwijderen afsluitdopje/slang) om condens te verwijderen.

Ik wens je veel plezier (en geduld) met deze nieuwe hobby en als er nog vragen zijn, 
neem dan gerust per email contact mij op.

Met hartelijke groet,
JP Oudenampsen | Eigenaar Mierenboerderij


