
Duiven, meeuwen en andere vogels nestelen graag op daken, randen en tegen  
gevels. Ze zorgen vaak voor overlast en schade. Omdat stadsduiven geen  
natuurlijke vijanden hebben, kan de duivenpopulatie uitgroeien tot een ware plaag. 

Buiten de geluidsoverlast die de vogels kunnen veroorzaken, is vogelpoep  
vaak het grootste probleem. Besmeurde gevels en daken zijn geen prettig  
gezicht. Daarnaast brengt het schade toe aan huizen en gebouwen. Ook zijn er  
gezondheidsrisico’s. De ziekteverwekkende bacteriën kunnen allerlei  
gezondheidsklachten en infecties veroorzaken. 

De oplossing? Vogelwering.
Correct Ongediertepreventie past  
verschillende systemen toe en zorgt 
voor de juiste vogelwering. Ook discrete 
oplossingen voor vogelwering behoren 
tot de mogelijkheden. Vooraf doen we 
gratis een inspectie om te bepalen welk 
systeem het beste past. 

B el ons  voor een gra tis  
ins pectie en a dvies !

Oplossingen:

• Netten

• Pennen

• Puls systeem

• Akoestische signalen

www.correct-ongediertepreventie.nl

Overla s t va n vogels ?  
W ij  h elpen u  gra a g!

M et vogelwering va n  
Correct Ongediertepreventie!



Pinnensysteem
Dit is het meest gebruikte systeem.  
Het pinnensysteem bestaat uit elementen 
die zo onzichtbaar mogelijk op de ondergrond 
worden aangebracht en zo het landen en rusten 
van duiven verhinderen.

Pulsensysteem
Dit systeem bestaat uit RVS-staven die vogels 
een onaangename (en onschadelijke) puls  
geven waardoor ze direct wegvliegen.

Netten
Vogelnetten zijn zeer geschikt voor grote  
overspanningen en voorkomen nestelgedrag.

Lasersysteem
Een volautomatisch vogelverjaagsysteem.  
Na eenmalige installatie en afstelling van de laser 
zorgt het apparaat voortdurend voor bescherming 
tegen vogels. De vogels zullen het gebied als 
onveilig beschouwen en niet meer terugkeren. 

Vogelschroot 
Strippen van kunststof die we onder de  
dakpannen plaatsen en zo voorkomen dat  
duiven hier nestelen.

Schoorsteenkap
De schoorsteenkap beschermt uw 
schoorsteenkanaal tegen vogelnesten.

Correct Ongediertepreventie heeft vogelwering 
toegepast op woningen en gebouwen, maar 
ook grote objecten zoals het Centraal Station te 
Amsterdam.

Duivenvangactie
Door duiven gedurende een bepaalde periode (meestal een week lang) op hetzelfde tijdstip  
en dezelfde locatie te voeren, raken de duiven geconditioneerd. Met een mechanisch vangnet  
realiseren we de vangactie. 

Wegvangen met kooien
Het plaatsen van vangkooien met lokvoer. De gevangen duiven worden in voor hen geschikte  
gebieden weer uitgezet.

Wij bestrijden ook:
• Knaagdieren (ratten, muizen)
• Vliegende en kruipende insecten
• Houtaantastende insecten  

(houtworm) 

M eer weten?  B el ons  voor een 
gra tis  ins pectie en a dvies .
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