
SAMEN DE MUIS VERDRIJVEN

Help mee de muis te bestrijden

• Meld overlast van muizen direct. Geef het door via het formulier op VUnet of bel de Servicedesk FCO (020 – 59 85777). 
Vermeld het nummer van de ruimte, de aard van de overlast en of er levende of dode plaagdieren gezien zijn.

• Bewaar verpakking van etenswaren niet open in lades en kasten. Gebruik afgesloten bakjes, daar kunnen muizen niet bij. 
Let op: ook de inhoud van suiker- en melkzakjes vinden muizen lekker.

• Gooi voedselresten in een afgesloten afvalbak. Heb je geen afgesloten afvalbak? Knoop dan de afvalzak dicht en doe die in de 
afvalbak van een toiletgroep. Deze afgesloten bakken worden dagelijks geleegd. Of regel via je organisatie een muisbestendige 
vuilnisbak.

• Laat etensresten niet achter op dienbladen. Dienbladen met voedselresten hebben een grote aantrekkingskracht op muizen.
 Breng de dienbladen direct na gebruik terug naar het restaurant.
• Laat restanten van catering dezelfde dag ophalen. Kan dat niet, doe ze dan in een afgesloten plastic afvalzak of in de meegeleverde 

plastic box. De plastic zak kun je deponeren in de afvalbak van een toiletgroep. Die bak wordt dagelijks geleegd.
• Verwijder verpakkingen en ander nestmateriaal. Papiertjes, verpakkingsmateriaal en dozen zijn ideaal voor de muizen om zich te 

verstoppen en om nesten van te bouwen.

Meldingen over plaagdieren geven wij direct door aan Attack Dierplaagbeheersing. Dit bedrijf is dagelijks 
aanwezig op de VU. Zij mogen volgens de wet pas maatregelen nemen als de aanwezigheid van muizen 
onomstotelijk vaststaat. Bijvoorbeeld doordat er keutels gevonden zijn of aangevreten voedsel. 
Verdachte geluiden zijn niet voldoende, die kunnen ook door tocht veroorzaakt zijn. 

Muizen
• Hebben genoeg aan 3 tot 5 gr voedsel per dag, kunnen lange tijd zonder water en kruipen door openingen vanaf 0,5 cm.
• Springen tot 30 cm hoog en beklimmen moeiteloos wanden.
• Planten zich het hele jaar door voort en kunnen tot 120 nakomelingen per jaar krijgen.
• Verraden hun aanwezigheid meestal door hun knagende geluiden, donkere cilindervormige keuteltjes en stinkende urine. 

Lokdoosjes en vallen
Na de melding voert Attack een grondige inspectie uit en stelt een bestrijdingsplan op. Ze laten je weten wat je zelf kunt doen. 
Medewerkers zetten lokdoosjes met giftig lokaas neer. Het gif zorgt ervoor dat de muizen binnen 24 uur sterven en indrogen. 
Gedurende deze 24 uur kan er sprake zijn van een onaangename lucht. Soms zet Attack ook muizenvallen uit. Die worden dagelijks 
gecontroleerd. Tref je onverhoopt een muizenlijkje of een val met vangst aan, bel dan de Servicedesk FCO (020 - 59 85777). 

Controle van de maatregelen
De medewerkers van Attack houden wekelijks controlerondes, scannen de barcodes van gifdozen en vallen en verwerken de 
bevindingen in hun ‘Integrated Pest Managementsysteem’ (IPM). Aan de hand van dit systeem kan het bedrijf bepalen of er aanvullende 
maatregelen nodig zijn. Attack houdt je persoonlijk of via een flyer op de hoogte van de genomen maatregelen en de resultaten. 

De gebouwen van de Vrije Universiteit (VU) zijn niet ‘muizenvrij’. 
Dat kan ook niet: muizen kunnen zich door minuscule gaatjes wringen 
en verplaatsen zich via leidingschachten, kabelgoten en ruimtes 
boven plafonds. Door bouwactiviteiten op de Zuidas vluchten muizen 
bovendien bestaande gebouwen binnen, zoals de onze. 
Dagelijkse bestrijding is nodig om de overlast, knaagschade en de 
snelle vermenigvuldiging van muizen te beperken.
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