Muizenbestrijding bij
Clusius College Castricum
Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een
groene wereld en doet dit met eigentijds en aantrekkelijk
onderwijs dat in 2015 behoort tot het beste kwart van
Nederland. De opleiding telt 1.000 leerlingen en heeft
135 medewerkers.

Wensen van de klant
De overlast was groot, toen de heer Aalbers, adjunct directeur van het Clusius
College, twaalf jaar geleden de hulp in riep van Rentokil. “De muizen leefden
hier in een El Dorado. Ze woonden lekker warm boven het systeem plafond
en hadden gemakkelijk toegang tot het voedsel van de Dierhouderij, dat
bestemd was voor onze eigen dieren”, aldus de heer Aalbers. “We hoorden ‘s
avonds de muizen op het plafond lopen en ‘s ochtends zagen we ze ook wel
eens weg schieten, maar de meeste overlast kwam van de urine. De geur van
urine was enorm.”

De oplossing van Rentokil
Na een grote vangactie halverwege 2003, die drie maanden geduurd heeft, is
besloten om een contract tegen muizen af te sluiten. “Door dit contract heb ik
er geen omkijken meer naar. De servicemedewerker van Rentokil komt hier al
jaren en kent het gebouw goed. Hij weet welke plaatsen extra aandacht
nodig hebben. Daarbij komt hij buiten schooltijd langs, zodat onze leerlingen
er geen last van hebben.” Ongediertebestrijding werkt het beste als er
gezorgd wordt voor een opgeruimde werk- en leefomgeving. Bij het Clusius
College wordt er daarom na elke pauze een corvé dienst door de leerlingen
uitgevoerd, waarbij ze het zwerfvuil in de kantine, maar ook buiten op het
plein en in de directe omgeving van het gebouw verwijderen.

Voordelen voor de klant

“De ervaring heeft
geleerd, dat we door het
juiste contract af te
sluiten met Rentokil
ongediertevrij zijn en
blijven”.
De heer J. Aalbers
Adjunct directeur

Voordelen voor de klant “Naast het contract tegen muizen wordt er in de
zomermaanden regelmatig een behandeling tegen mieren uitgevoerd. Een
voordeel is dat ik weet bij wie ik moet zijn als we overlast van ongedierte
hebben, zoals een wespennest. Als ik bel wordt ik snel geholpen. Met name
voor de wespen is dat van belang, want het gevaar dat een leerling gestoken
wordt, moeten we voorkomen. Voor het bestrijden van een wespennest is tot
nu toe elke keer maar één behandeling nodig geweest. Maar het grootste
voordeel is dat we ongedierte vrij zijn”
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