Huismuizen weten de weg bij VROM
Een dubbeltje op z'n kant: méér hee~ een huismuis niet
nodig om z'n favoriete maaltje door een kiertje te bereiken.
De heer J. W. van Lith kan daarover meepraten. Hij hee~
als Hoofd van de afdeling Services en Inkoop van de
Facilitaire Dienst van het Haagse Ministerie van VROM
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
de strijd aangebonden tegen deze vindingrijke en
snoeplustige knaagdieren.
DEN HAAG, EIND JAREN ' 90

4

Rondom het Centraal Station verrijzen ultramoderne, imposante architectonische bouwwerken. Strak,
glad, steriel en zakelijk. Het staat er vol met bouwketen en steigers; de trilmachines dreunen hun
monotone geluid. Er liggen loopplanken want óok
de doorgangswegen · liggen open; er wordt driftig
gewerkt aan een tramtunnel. Niet alleen het verkeer
ontwijkt de nabijheid van het CS, ook de huismuizen zoeken een veilig heenkomen. In de nieuwe
hoofdzetel van VROM onder andere ...
In de zomer van 1992 levert architectenbureau
J. Hoogstad b.v. een prestigepand op. Eén van de
grootste kantoorgebouwen van Nederland. Achter
een 60 m hoge gevel van glasplaten en in een serreachtige omgeving werken nu zo'n 3.200 mensen.
Op enkele verdiepingen zijn spectaculaire loopbruggen aangebracht; zij geven samen met de 12 meter
hoge palmen uit Florida de ruimte een subtropische
aanblik.

DRUK VERKEER OP WEG ENNET
Achter de glazen constructie bevinden zich talloze
kantoorkamers, gemiddeld zo'n 3,5 bij 4,5 meter.

Op bureauhoogte zijn verwarmingsconvectoren
aangebracht die zijn aangesloten op stadsverwarming. In de plint onderaan de gevel bevinden zich
alle aansluitingen voor el~ctriciteit, datacommunicatie en telefoon. Netjes weggewerkt, uit het zicht
en mede daardoor een ideale (want veilige en do nkere) infrastructuur voor ...., u raadt het al, huismuizen. Al met al een wegennet van meer dan 6,5 km
lengte!

MUIS WERD HEET HANGIJZER
Enkele jaren na de oplevering steken de
eerste klachten over huismuizen de
kop op. Ze worden in de gangen
gesignaleerd en doen letterlijk en
figuurlijk veel stof opwaaien
onder de VROM-ers. Lange tijd
wordt de overlast door huismuizen bestreden door middel van
kartonnen muizenvoerdoosjes,
gevuld met Difenard (met als
werkzame stof difenacum) en
geplaatst naar aanleiding van
klachten.

Het aantal klachten vertoont echter in
de loop der tijd een stijgende lijn, met
elk najaar/elke winter een tijdelijke
piek. Dat brengt het bestrijdingsbedrijf
ertoe om nóg meer doosjes uit te zetten
en deze vaker te controleren. De intensivering van het bestrijdingsprogramma
brengt de klachtenstroom niet tot stilstand. Het tegendeel is het geval. Het
thema 'muis' is een agendapunt geworden. Dat is het moment waarop VROM
het KAD (Kennis- & Adviescentrum
Dierplagen) erbij haalt. We schrijven
november 1998.

KIJKEN DOOR DE OGEN VAN
DE HUISMUIS
Senior adviseur C.A. Coertjens begint
met het lokaliseren van de binnenn. Met het reuk- en
van huismuizen in het achanalyseert hij het pand

van juist het 'open'
karakter door menig
ingenieur
geroemd
wordt. Daar heb je om
te beginnen het distributiecentrum,
waar
dagelijks niet alleen
de ingrediënten arriveren voor de lunch van zo'n 3.200 mensen, maar
van waaruit ook elk kwartaal zo'n 40 ton GFT afval
weer vertrekt. Een aantrekkelijke entree voor huisn. Daar heb je de magazijnruimte, met
gen hoog opgestapeld tegen de
, transportrails voor afvalcontait de roldeuren met de
·mte op aanpag. 6
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en overal resten isolatiemateriaal en vervuilde vloeren. Een mooie plek om binnen te glippen en je als
muis te verschuilen en te nestelen. En daar zijn de
ventilatieopeningen rondom de buitengevel langs
de straat: kleine gaten in de natuurstenen plinten,
waar een beetje muis zich met gemak doorheen kan
wurmen.

COMPLEET PAKKET WERINGSADVIEZEN
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Op grond van zijn bevindingen adviseert Coertjens
eerst weringsmaatregelen te nemen vóórdat de
bestrijding opnieuw gestart zou worden. In zijn aanpak onderscheidt hij drie aandachtsvelden die elk
het bestrijdingsresultaat duurzaam moeten maken:
bouwkundige, bedrijfsmatige en hygiënische maatregelen. Tot de bouwkundige maatregelen horen
o.a. het 'muisdicht' maken van alle binnen- en buitendeuren met borstels, afdichting van de kabelgoten en de ventilatieopeningen voorzien van muizenroosters. Op het gebied van de bedrijfsvoering
adviseert hij o.a. de opslag in de magazijnen vrij van
de wanden te plaatsen (dit maakt de controle en een
eventuele bestrijding veel overzichtelijker), en een
periodieke inspectie van goederen die langdurig
worden opgeslagen. Voor de hygiënische maatregelen voert hij overleg met de huishoudelijke dienst
en de cateraar, aan wie de complete exploitatie van
het restaurant is uitbesteed. Periodieke kwalit(!i.,tsmetingen op mogelijke bacteriën zijn al geruime tijd
eerder ingevoerd; normen stellen ter voorkoming
van plaagdieren is een nieuw element.
Ook de bestrijdingsaanpak zèlf kan op diverse punten worden verbeterd. Onder andere op het administratieve vlak: nummer de voerplaatsen, zorg voor
een plattegrond pèr etage waarop alle vaste voerplaatsen aangetekend zijn en hou statussen bij van
de bevindingen tijdens de periodieke opnamecontroles. En ververs de voerplaatsen tijdig!

Kilometervreters

Weringsmaatregelen beperken zich niet
tot 'harde' maatregelen alleen. Meer
dan eens hoort ook een stukje opvoeding tot het pakket. Van Lith heeft geen
middel ongemoeid gelaten om zijn collega's te wijzen op de relatie tussen hun
gedrag en dat van de huismuizen. Met
memo's, agendapunten voor de OR, in
managementrapportages, in Vromvenster, het huismagazine en zelfs op
het interne tv-kanaal heeft de Facilitaire
Dienst van VROM een beroep gedaan
op -zoals hij zelf zegt- een beetje meer
zelfdiscipline. 'Ze laten thuis toch ook
de boel geen dagen staan?'

DE FOLLOW- UP
De heer van Lith, hoofd Services en Inkoop, volgt
het programma van weringsadviezen stap voor stap
en etagegewijs op. Hij begint bij de basis: beneden
dus. 'Mijn doel was om het huismuizenprobleem op
zijn minst beheersbaar te maken. Daarvoor wilde ik
de toegang een stuk moeilijker maken en vervolgens
de verspreiding tegengaan door het wegenverkeersnet dicht te zetten. Wat dan als 'huispopulatie' overblijft, zou goed kunnen worden bestreden. Dacht
ik... ' Met 10 man sterk zijn in de overuren alle doorvoeropeningen afgedekt met op maat vervaardigde
kunststof plaatjes. Ook naar de mensen toe hebben
de maatregelen geruststellend gewerkt. Leuke opsteker is dat de afname van de klachtenstroom gelijke
tred houdt met de reeds behandelde etages. 'Áls ons
nu nog klachten bereiken, dan zijn die afkomstig
van de hoger gelegen etages.'

EEN JAAR NA DATO
Inmiddels leven we in het voorjaar van 2000. De
kabelgoten op alle bureaukamers zijn tot en met de
zevende etage dichtgezet en beneden zijn er borstels
aangebracht. Coertjens brengt opnieuw een bezoek
aan Van Lith om met eigen ogen te zien hoe ver ze
zijn. Van Lith: 'De klachten over huismuizen zijn

Op zijn rondgang
door het pand signaleert Coertjens diverse
verbeterpunten.
Niet gelukkig is hij
met de lege(!) voerdoosjes die hij her en
der aantreft, de kruimels op de vloer en
de opslag van karton,
textiel en afvalresten
in een kelderruimte
waar hij ook keutels
en buiksmeer ziet.

DE STRIJD GESTREDEN?
Hij wordt op zijn rondgang begeleid door Hoofd
Huishoudelijke
Dienst
Victor Ateca Paz. Deze
acht een muisvrij kantoor onmogelijk. 'Ik kan
op huismuizen inmiddels wel afstuderen. Een
gegarandeerde muisreductie kan het bestrijdingsbedrijf mij niet
geven, en ik kan niet
op alle plaatsen tegelijk zijn.' Coertjens
beaamt dit, maar ziet toch nog mogelijkheden:
'Op gevoelige plaatsen is een nultolerantie wel degelijk mogelijk, als je maar zorgt voor een afdoende
blokkering, voor · werkbare normen en voor structureel toezicht. Huismuizen zoeken de makkelijkste
weg en de gunstigste (lees: de smakelijkste) plekken.
Die moet je dus extra aandacht geven, net als de
mensen die daar operationeel zijn. Zèlfs bij de catering kun je komen tot een situatie waarin de muizenvoerdoosjes uitsluitend dienen voor signalering!
Eigenlijk zou alleen op de benedenverdiepingen met
giftig lokaas moeten worden gewerkt om daarmee
de toevoer van huismuizen op te vangen.' Een
periodieke doorlichting van het pand, van de
bedrijfsvoering en de hygiëne met het oog op plaagdieren (elk halfjaar) zou vaste regel moeten zijn. Dit
voorkomt dat verkeerde gewoontes ongemerkt
opnieuw erin sluipen.

NASCHRIFT

een stuk teruggebracht, maar niet verdwenen. We
zijn nu van plan om de weringswerkzaamheden
naar de hoger gelegen verdiepingen te verplaatsen.
Tegelijkertijd constateer ik dat het moeilijk is om
alle betrokken partijen continu scherp te houden.
Vastgeroeste gewoontes laten zich nu eenmaal
slecht, of maar gedeeltelijk, doorbreken.'

Het kantoorpand van het m inisterie is een dorp op
zich. Huismuizen (Mus m usculus L.) zijn als medebewoners in zo'n compacte ruim te niet te tolereren. Los
van het schrikeffect dat ze hebben op de 'dorpsbewoners', kunnen ze ziektekiemen verspreiden, het voedsel
bevuilen en knaagschade aanrichten. Het milieu en de
duurzaamheid van de materialen hebben bij de bouw
van dit ministerie een grote rol gespeeld. Jammer dat
de wering van plaagdieren niet op dezelfde tekentafel
is meegenom en. ■

