24 Got Ya!

Got ya!
Hulp gezocht! Door het verbod op
muizen- en rattengif van 2023 wordt
het veel lastiger om muizen te
vangen of te verjagen. Daar zijn
de mensen thuis en de boeren niet
blij mee. Er moeten alternatieven
voor het gif komen om muizen
alsnog te kunnen vangen of
verjagen naar een plek
waar we er geen last
van hebben.

Bert van
bestrijdingsbedrijf Got Ya!
is op zoek naar moderne
middelen om zijn klanten
snel en goed te kunnen
helpen.

Jarno heeft een melkveebedrijf. De duizenden muizen
verwoesten zijn grasland. Hij wil ze kwijt, zo snel mogelijk.
Maaike woont in een oud huis in de stad. Ze wil de muis in
de keuken vangen of wegjagen.
Cathy is dierenactiviste. De muizen mogen beslist niet lijden!

24 Got Ya!

Hoe kunnen we

Waar moet jouw oplossing aan voldoen?

Bert aan bestrijdingsmiddelen helpen die
geschikt zijn voor Jarno,
Maaike én Cathy?
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Wie heeft welk muizenprobleem? En waar moet
Bert’s bedrijf Got Ya!
rekening mee houden?
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Muizen en ratten worden
al eeuwen bestreden.
Hoe dan? En wat werkt
wel of niet? Doe onderzoek en bevraag de
experts.
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Tijd voor een nieuw
ontwerp! Bedenk en
teken jouw oplossing.

Maak een prototype
van jouw vang- of
verjaagmiddel. Test het
zo goed mogelijk.
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Lukt het om één of meerdere muizen te vangen of
te verjagen? Welke oplossing is het meest geschikt
voor Bert’s bedrijf?

Hoe kunnen we
Bert aan bestrijdings-

Alarm
Een alarm is ook een manier om muizen te
verjagen. Bedenk een slimme activering en
zorg dat het alarm ook weer uitgaat.

Robocat
Robots vallen niet in slaap. Ontwerp, bouw
en programmeer een gruwelijke robotkat.
De schrik van elke muis!

middelen helpen die
geschikt zijn voor Jarno,
Maaike én Cathy?

Hebbes!
Bouw een muizenval of een afschrikmechanisme dat in werking treedt als
een muis gezien of gevoeld wordt.

Plaagbestrijding
Bedenk een muizenval voor veel muizen
tegelijk. Benut het principe ‘je kunt er wel
in, maar niet uit’.
Helpers
Muizen hebben natuurlijke vijanden.
Die kunnen een rol spelen bij het vangen
of verjagen. Hoe regel je dat praktisch?

Nieuw jasje
Met de huidige technologie is er vast
een verbeterde versie te bedenken van
de klassieke muizenval.

Yummie!
Zet een onderzoek op met de vraag:
welke lokstof werkt het best? Kaas of
juist iets heel anders?

Muizengriezel
Ontwikkel een ‘Muizengriezelfilm’ om ze te
laten vluchten. Dat is best diervriendelijk.
Mousecam
Gebruik slimme camera’s als hulpmiddel
om ze beter te kunnen vangen.
Old school
De Egyptenaren en Romeinen bouwden
al vallen. Ontwerp en bouw zelf een
ouderwetse val met behulp van ‘ouderwets’
handgereedschap.

Duurzaam
Ontwerp en bouw een wegwerpmuizenval.

Vangen
STEAM-sets hebben gevoelige
sensoren. Muis gezien of gevoeld?
Dan moet het motortje de klep laten
dichtklappen.
Om de uitdaging aan te gaan heb je
materialen nodig. Eigenlijk kun je
alles gebruiken om je prototype te
realiseren. Hiernaast vind je een
aantal materiaalsuggesties voor
deze challenge.

Alarm
Een alarm bouw je met elektronicacomponenten of een minicomputer.
Maak een alarm dat afgaat als er
beweging gedetecteerd wordt of
wanneer een muis iets aanraakt.
3D-print
Ontwerp in Tinkercad een muizenval
en print het in 3D. De ‘inloopval’ is
een geschikt model.

Tip 1: Historie
De klassieke muizenval is gepatenteerd in 1920 (James C. Doust). Maar
de muizenval heeft een geweldige
geschiedenis. Een uitstapje op internet
is erg de moeite waard.

Tip 2: Testmuis
Een speelgoedmuis met een realistisch
gewicht en de juiste maat is een prima
tester. Of probeer een echte muis te
vangen!

Kijk in de STEAM-starter of Space Navigator voor meer informatie

Recyclen
Bouw een val van verstevigd karton of
van restmateriaal. Postbode-elastieken
kunnen ook uitkomst bieden.
Rijden en rollen
Een rijdende robot kan surveilleren.
Reageert hij op geluid? Maak een ombouw. Programmeer afschrikgeluiden
om muizen te verjagen.
Filmen
Greenscreen, stop-motion apps en
montageprogramma’s zijn de basis
voor een film.

Tip 3: Discussie
Er zit een interessante discussie
verstopt in deze kaart.
Wanneer is iets diervriendelijk?
Bepaal het samen.

