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

De Cubes zijn op verschillende manieren te 
gebruiken. Heb je een kolonie of arena bij de 
Cube besteld, dan vind je in de doos ook het 
benodigde aansluitmateriaal. Ons advies is 
een mierenkolonie te koppelen aan de arena 
zoals op foto 1 te zien is. De mieren wennen er 
dan aan om de arena te gebruiken om hun 
afval weg te brengen en voeding te halen. 
De Mierenboerderij kun je aansluiten zodra 
de kolonie aan meer ruimte toe is. Vaak is dit 
bij 30-50 werksters. We adviseren om aan te 
sluiten zoals op foto 2 te zien is. 

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 ‘back-up’ 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 regel-



matig. Condensvorming geeft aan dat het 
te vochtig is, voeg dan minder vocht toe, 
ventileer vaker en verwijder condens. 

Onderhoud
Als het te vochtig geworden is of er is 
schimmel ontstaan in je Cube, dan kun je 
de Cube helemaal schoonmaken door het 
gips er voorzichtig uit te tikken. Doe dit na 
het verwijderen van deksel, afsluitdopjes 
en aansluitmaterialen. Leg een doek onder 
de Cube, houd de Cube op de kop en tik 
het gips rustig eruit zodat het op de doek 
terecht komt. Vervolgens kun je alles goed 
schoonmaken en/of laten drogen.

We wensen je veel plezier (en geduld) met 
deze nieuwe hobby en als er nog vragen 
zijn, neem dan gerust per email contact 
met ons op.
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Let op: In verband met kleine onderdelen is dit 
product niet geschikt voor kinderen onder 3 
jaar. Bewaar deze instructies bij het product. 
Meer weten? Kijk op:
www.mierenboerderij.nl

Note: Due to small parts this product is 
not suitable for children under 3 years. 
Keep these instructions with the product. 
Want to know more? Go to:
www.antskingdom.com
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