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•
• Boommier houdt ook van huiselijk hout
•
•
•
•
• De boommier (Lasius brunneus, Latreille) is één van de opruimers van de natuur. In
• de periode dat dode, zieke of omgewaaide bomen uit de natuur werden verwijderd,
• moest de boommier, op zoek naar vochtig hout, haar domein verleggen. Zo kwam

Opgeruimd staat netjes

deze miersoort vaker en vaker ook in huizen terecht.
Boommieren, ook wel bruine mieren , bruine houtmieren of
houtmieren genoemd , zijn sociaal levende, statenvormende
insecten . 1n een staat wonen één, of meerdere koninginnen,
mannetjes en werksters. De koninginnen en de mannetjes
zorgen voor de voortplanting, de werksters verzorgen het broed
en zorgen voor het voedsel. De jongen worden gevoed met
honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen.

nen voorkomen , die elkaar op afstand dulden. De werksters
accepteren deze situatie en verzorgen de aanwezige koninginnen in het nest. Later in het seizoen zal één koningin toch de
baas worden in het nest, en zal vanuit die positie het hele volk
controleren . De andere koninginnen in het volk zullen haar als
zodanig accepteren .

De boommier in woningen
Biologie van de boommier
De boom mier behoort tot de zogeheten 'sc hubmieren'.
Ze dragen deze naam omdat het gedeelte tussen het borststuk
en het achterlijf, de achterl ijfsteel, naar boven toe verbreed
is tot een schub . Kop en achterlijf van werksters zijn donker gekleurd, het borststuk is duidelijk lichter van kleur. De
koninginnen zijn van licht tot donkerbruin van kleur, soms
zelfs zwart. De mannetjes zijn zwart, en de vleugels zijn licht
berookt. Werksters zijn 2 ,5 - 4 mm, de koningin 6,7 - 8,2
mm. en de mannetjes 4 - 5 mm groot. De bruidsvlucht vindt
meestal plaats in de maanden mei en juni. De jonge bevruchte
koninginnen gaan dan op zoek naar een geschikte nestplaats,
of ze keren terug naar de oude nestplaats om zich daar te
vestigen. In het oude nest kunnen dus meerdere koningin-
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De boommier is een mierensoort die leeft in dode bomen en
stronken . Maar het wordt misschien een beetje onderschat dat
deze mieren eveneens in woningen kunnen worden aangetroffen. Ze bouwen ook hun nest in oudere balken, houten vloerdelen of in dakbeschot, wanneer dit hout door vocht is aangetast.
Het KAD komt tijdens haar onderzoeken nesten tegen in o.a.
kruipruimten en spouwen van muren . Vaak blijft tijdens de
bouw hout in spouwmuren achter of wordt resthout onder in
kruipruimten gedumpt. Wanneer dit hout, bijvoorbeeld door
onvoldoende ventilatie, door vocht wordt aangetast , ontstaat
een gunstige omstandigheid voor deze mieren. Ook kunnen
kopse kanten van draagbalken door vochtdoorslag van regen
tegen muren (westzijde) , vochtig worden en gaan rotten en zo
ook een bron vormen.

Bouwtechnische aspecten
belangrijk
Boommieren worden ook wel
aangetroffen in platte daken.
Door foutieve isolatie gecombineerd met onvoldoende ventilatie
ontstaat een dauwpunt op het
hout en kan op dit hout condensvorming optreden waardoor de
planken onder de dakbedekking
vochtig worden en continu vochtig
blijven . Hierdoor ontstaan weer
gunstige omstandigheden voor
boommieren waardoor zij ook hier
een kolonie kunnen stichten. Een
kwetsbare plaats is ook daar waar
hout aanwezig is op een scheiding
van lucht en grond . Als het hout
niet voldoende is bewerkt ontstaat
ook hier een situatie waar boommieren nesten kunnen maken.
Bij het (ver)bouwen van woningen
dient op al deze aspecten dus
goed te worden gelet.

de 'opruimers' in de vrije natuur weer voldoende mogelijkheden om zich te handhaven. Het is dan wel van belang dat
we de natuur een beetje helpen met dit proces door ervoor te
zorgen dat afgevallen takken of bomen grondcontact hebben.
Dus: opstaande takken afzagen en op de grond laten liggen .
Hiervan zullen verschillende soorten insecten en houtaantastende schimmels direct profiteren.

De boommier in de natuur
Samen met veel andere soorten in secten en schimmels zorgen
boommieren in de natuur voor het opruimen van oude zieke
bomen of bomen die zijn dood gegaan . Tot begin jaren '90
werden in Nederland dode , zieke of omgewaaide bomen uit de
bossen verwijderd. Hierdoor kreeg de boommier het moeilijk
om zich te handhaven. Het kan vele jaren duren voordat een
ontwikkeling zich openbaart, maar het is een feit dat boommieren steeds vaker buiten het bos worden gesign aleerd .
Inmiddels heeft het bosbeheer een ander beleid, waarbij men
dit hout in de bossen laat staan of laat liggen . Hierdoor krijgen

Determinatie feiten
Het KAD krijgt regelmatig monsters met boommieren aangeboden met het verzoek deze te determineren. Hieronder treft
u een overzicht waarin het aantal ingezonden monsters wordt
aangegeven .
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aantal monsters

1986

11

1996

20

2006

11

1987

14

1997

16

2007

8

2008

13 (tot 1-6-08)

1988

13

1998

12

1989

9

1999

14

1990

27

2000

11

1991

16

2001

13

1992

6

2002

9

199 3

6

2003

6

1994

18

2004

10

199 5

15

2005

18

Het is moeilijk met een dergelijk aantal ingezonden monsters een wetenschappelijk te verdedigen trend waar te nemen , hiervoor
is het aantal te laag. Ondanks het feit dat je met dergelijke aantallen geen (goede) conclu sies kunt trekken , is het misschien toch
mogelijk er iets over te zeggen:
► het aantal ingezonden monster is vrij stabiel , uitgezonderd 2008 , waarin in de eerste 5 maanden al een bovengemiddeld
aantal is ingezonden
► de boommier is permanent gevestigd in Nederland
►

de meeste monsters zijn (voorzover herkomst is aangegeven) afkomstig uit gebouwen

► de meeste monsters zijn afkomstig uit de zuidelijke helft van Nederland, uitgezonderd enkele monsters die afkomstig waren

uit Groningen en Texel.
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