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Lees meer over de muizen 
 

De tamme muis stamt af van de wilde huismuis. Het zijn kleine, slimme diertjes die heel sociaal zijn en in 

groepen leven. Muizen zijn meestal actief als het gaat schemeren of bijna donker is. Het zijn nachtdieren. 

Zo kunnen ze minder snel worden gepakt door een roofdier. Muizen zijn namelijk ook prooidieren. Dat 

wil zeggen dat andere, grotere dieren op ze kunnen jagen voor voedsel. 

Muizen zelf zijn alleseters. Ze eten heel graag granen en zaden maar lussen ook kleine insecten. Omdat 

het knaagdieren zijn knabbelen ze ook graag aan hout. 

Moedermuizen krijgen meestal nestjes van twee tot veertien jongen, maar meer dan dat komt ook voor. 

De jonge muisjes worden kaal en blind geboren. In het nest blijven ze warm terwijl ze verder 

ontwikkelen. Net als bij cavia’s kunnen andere vrouwtjes uit de groep helpen om de jonge muizen te 

verzorgen. 

De muizen die je op de kinderboerderij kunt zien zijn kleurmuizen. Kleurmuizen komen 

in tal van kleuren maar kunnen ook wit zijn. Ze zijn makkelijk te verzorgen en niet zo 

schichtig. Andere type muizen die men als huisdier kan houden zijn bijvoorbeeld 

grasmuizen, stekelmuizen of dwergmuizen. Maar al deze soorten hebben een andere 

manier van leven en zijn ook vaak wat schuwer dan de kleurmuis. 

 

Leuke weetjes 
 

Wist je dat… 

…muizen zich heel goed aan hum omgeving kunnen aanpassen? Ze zijn er vaak zelfs naar genoemd. Denk 

maar aan bosmuizen, huismuizen, woestijnmuizen en zelfs sneeuwmuizen! 

…muizen geluid maken? Het is zo’n hoog piepje dat mensen het niet kunnen horen. Zo’n hoog geluid 

noemen we ultrasoon. Muizen gebruiken geluid en geur om met elkaar te communiceren. 

…muizen met hun plasjes hun territorium afzetten? Zo weet iedereen welk gebied van hen is. Omdat er 

muskus in de urine zit, vinden sommige mensen dat muizen stinken. Maar muskus wordt ook veel in 

parfum gebruikt! Het is dus maar hoeveel je ervan ruikt en wat je ermee doet. Als muizen een schone 

kooi hebben is de geur niet erg sterk. 

 


