
Muis in huis? Hoe krijg je ze weg?

Muizen zijn schadelijk voor de gezondheid. Muizen brengen namelijk via 

hun uitwerpselen infecties over op de mens. Ze knagen door verpakkingen 

heen, vervuilen met uitwerpselen en urine uw eten en verspreiden 

ziektekiemen. Als je muizen(sporen) aantreft, is het belangrijk om ze snel 

weer het huis uit te jagen.

Niet voeren!
Overlast van muizen en ratten ontstaat vaak omdat buurtbewoners dieren voeren. 
Zo wordt er eten over het balkon of op het gras gegooid voor de vogels. Of er 
worden eendjes gevoerd in het water om de hoek. Veel inwoners genieten ervan. 
Maar: hier komen muizen, ratten en ander ongedierte juist op af. Bovendien 
verliezen dieren die worden gevoerd hun natuurlijke gedrag. Ze hoeven zelf niet 
meer actief op zoek naar voedsel. Daarbij is brood geen voedselbron voor dieren. 
Ze worden er ziek van.

Dus: Stop het voeren van dieren in uw tuin en in de openbare ruimte! Gooi uw 
etensresten in de GFT-afvalbak, dan wordt er compost van gemaakt. Zo blijft de 
wijk schoon, blijven de dieren gezond en houdt u ongedierte buitenshuis.



Tips tegen muizenoverlast 
U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van 
muizen. Muizen leven op een plek waar ze voedsel kunnen vinden. U kunt met 
eenvoudige maatregelen zelf iets tegen de muizen doen. 

 Gooi geen etensresten in de tuin of in de openbare ruimte (denk ook 
aan de vogelvoerplaats in de winter)

  Laat geen etensresten op tafel of op het aanrecht staan. Veeg of 
stofzuig kruimels van de grond

  Berg voedsel op in goed afgesloten glazen, metalen of hard plastic 
bussen en dozen

  Zorg ervoor dat prullenbakken en vuilnisbakken goed zijn afgesloten. 
Etensresten (in verpakking) in de prullenbak zijn voor muizen interessant

  Laat geen restafval of GFT-afval in de tuin staan, maar doe dit direct in 
de afvalcontainer

  Maak kleine spleten en kieren dicht, dan komen muizen moeilijker 
binnen. Dit kan bijvoorbeeld met speciale muizenweringspasta

  Katten kunnen muizenoverlast 
tegengaan, maar zijn geen 
garantie dat muizen jouw huis 
niet binnenkomen

  Muizenvallen zijn milieu- en 
diervriendelijker dan muizengif

Bron: Milieu Centraal 

Meer informatie over het voorkomen en bestrijden van muizen en ratten:
 
• www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/ongediertebestrijding/muizen
• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/ 

hoe-kan-ik-ongedierte-in-huis-bestrijden
• www.kad.nl/kennisbank/dierplagen/ratten-en-muizen
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