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WAAR VOGELS ZIJN, ZIJN UITWERPSELEN. UITWERPSELEN VAN VOGELS TASTEN 

GEBOUWEN AAN EN KUNNEN ZIEKTES OVERBRENGEN. ATTACK HEEFT RUIM  

50 JAAR ERVARING OP HET GEBIED VAN VOGELWERING EN HELPT U OP EFFECTIEVE 

WIJZE DE VOGELS TE WEREN.
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Vogels nestelen in en op gebouwen. Voor het 

bouwen van de nesten gebruiken ze bereikbare 

isolatiematerialen. Reparatie hiervan veroorzaakt 

veel kosten en inspanning. Bovendien verstoppen 

vogelnesten vaak rookkanalen en hemelwaterafvoeren 

waardoor niet zelden lekkages worden veroorzaakt. 

 

In de nesten komen ook insecten en mijten voor.  

Een aantal van deze mijten en insecten veroorzaakt 

hinder en schade. Als de jonge vogels het 

Er zijn verschillende systemen met specifieke 

toepassingsgebieden:

Pinnen-systeem

Dit is het meest gebruikte systeem. Het bestaat 

uit losse elementen welke zo onzichtbaar mogelijk 

op de ondergrond worden aangebracht d.m.v. een 

‘kit’. De verschillende elementen bestaan uit een 

kunststof bodem waarop roestvrij stalen pinnen zijn 

gemonteerd. Deze verhinderen vogels te nestelen 

of te rusten. Afhankelijk van de locatie en overlast 

kan gekozen worden uit diverse pinnen.

Draadsysteem

Bij dit systeem worden dunne, sterke draden 

gespannen om zo het landen en nestelen van vogels 

te voorkomen. 

Vogelschroot

Dit zijn strippen van kunststof welke onder de 

dakpannen worden geplaatst en zo voorkomen dat 

vogels hier gaan nestelen.

nest hebben verlaten kunnen de vogelmijt en 

larven van kevers de woning binnen komen. 

 

Het beste motto in deze is ‘Attack’: de aanval is 

de beste verdediging. De enige oplossing tegen 

de overlast is het verdedigen van objecten tegen 

vogels en het weren van vogels uit gebouwen.  

Het doden van vogels is in Nederland slechts 

onder strenge voorwaarden toegestaan. Wat  

ook mag is het vangen van vogels. Ook hierin  

kan Attack u van dienst zijn.

 

Attack plaagdierbeheersing is expert op het gebied 

van het weren van vogels. Na een uitgebreide 

analyse van het gebouw en de mate van overlast 

brengen wij een advies op maat uit, immers er is 

niets standaard, behalve de gebruikte materialen. 

Deze materialen jagen de vogels alleen schrik aan, 

zij ondervinden daarvan geen schade. Bovendien 

plaatsen we de materialen op esthetische wijze 

zodat ze geen afbreuk doen aan het gebouw en de 

sfeer die het oproept.

Wegvangen

Attack kan ook de vogels wegvangen, hierbij  

maken wij gebruik van verschillende methodes. 

Netten

Deze netten zijn in verschillende maten en kleuren 

te verkrijgen en worden d.m.v. haken bevestigd. 

Netten hebben een middellange levensduur en 

zijn zeer geschikt voor grote overspanningen. 

Voor uitgebreide informatie; 
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