
•  Vogelmijten verstoppen zich het grootste gedeelte van hun leven in gaten en kieren 
om zich veilig te voelen. Gaten, goten, afvoerputjes, scheuren en kieren zijn bij 
uitstek plaatsen waar ze zich verstoppen. Maak deze plekken tijdens de leegstand 
dus goed schoon en indien mogelijk dicht. 

•  De ideale vogelmijtrustplaats is klein, donker, bij voorkeur warm en vochtig en 
bevindt zich op korte afstand van de nachtelijke verblijfplaats van de hen. Het liefst 
zitten er ook nog gezellige soortgenoten verstopt… Mijten vertoeven graag samen 
in kleine gaatjes en gaan vaak terug naar hun geboorteplaats.

•  Reiniging met water en zeep kan vogelmijten doden. Zeep verstopt de ademhalings-
wegen van de mijt en met water kunt u de eieren en mijten wegspoelen. Let op: 
water verhoogt ook de luchtvochtigheid en creëert daarmee de ideale omgeving voor 
vogelmijten en bacteriën. Droog alles na het schoonmaken dan ook weer goed af.
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Afvoerputjes, goten, kieren en gaten zijn ideale verstopplaatsen voor 
vogelmijten! Het is er donker, warm en vochtig, en dat is precies waar 
vogelmijten van houden. De vogelmijten zijn vanaf deze plekken niet 
direct zichtbaar, waardoor ze de ideale schuilplaats vormen.

Van de wal in de sloo.... 
…ehh goot!

•  Rioolputjes, goten en afvoerbuizen zijn niet alleen verstopplaatsen voor vogelmijten: 
ze kunnen ook ingangen worden van ongedierte zoals muizen. Voorzie deze plaatsen 
daarom van metalen roosters (met gaatjes van max. 0,5 cm). Sluit ook alle openingen 
rond leidingen af. Wist u dat muizen door gaatjes met een doorsnede van 1 cm en 
door spleten van zelfs minder dan 1 cm kunnen kruipen? Wanneer u een balpen door 
een gaatje kan steken, dan kan een muis er ook door!

•  Voorkom lekkende kranen of leidingen, plassen, putjes of bakjes aangezien dit 
drinkwater is voor het ongedierte.

•  Reinig afvoerputjes en goten tijdens de leegstand goed en haal al het vuil eruit. 
Beschouw dit vuil als mestafval en dump dit niet naast of rondom de stal, maar 
stop het in een zak en gooi het weg. U verwijdert hiermee ook de mijteneieren.  
Dat scheelt weer nieuwe insleep!

•  Hogedrukreiniging kan betonnen vloeren (vaak rondom putjes) beschadigen, 
waardoor er broedplaatsen van vogelmijten ontstaan. Repareer tijdens de leegstand 
na de schoonmaak alle scheuren en kieren van vloeren en muren. 

Hogedrukreiniging kan betonvloeren beschadigen. Ruw beton is moeilijker schoon te maken 
dan gladde vloeren. Repareer scheuren tijdens de leegstand na de schoonmaak.


