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Duivenwering
pennensystemen

Bird Control Belgium hanteert al meer dan 20
jaar pennensystemen om te voorkomen dat
duiven landen op ongewenste plaatsen en
hierdoor onderliggende geveldelen en balkons
vervuilen met hun uitwerpselen, welke
onomkeerbare schade aanrichten aan verfwerk, aluminium, en metselwerk.
Er is inmiddels een groot aantal pennensystemen verkrijgbaar, helaas zijn er een aantal
welke kwalitatief zeer onder de maat zijn en vaak binnen afzienbare tijd hun
functionaliteit verliezen. Hierdoor ziet men vaak dat een behandeld gebouw ondanks een
geplaatst systeem toch vol met uitwerpselen zit. Het gevolg is dat menig gebouw eigenaar
afkeer krijgt van pennensystemen in het algemeen. Ook de plaatsing zelf vereist toch het
benodigde vakmanschap om te voorkomen dat men vaak gigantische bedragen verspilt.
Wij hanteren 19 verschillende
pennensystemen welke vaak in
combinatie worden toegepast.
Hiernaast ziet u een RVS
pennensysteem met een totale hoogte
van 11 cm en een onderlinge penafstand van 5 cm. (model 311)
De pennen zijn zodanig behandeld dat
deze zeer flexibel zijn en altijd in hun
oorspronkelijke stand terugkeren. Vanaf een hoogte van ongeveer 2 a 3 meter zijn deze
nagenoeg niet meer zichtbaar waardoor een gebouw hierdoor niet ontsierd wordt en
absoluut gevrijwaard wordt van ongewenste duiven.
Een ander systeem, welk door ons
veelvuldig wordt toegepast is hiernaast
afgebeeld en uitermate geschikt voor
dakranden. Door de diagonale stand
van de pennen volstaat 1 enkele rij om
te voorkomen dat de vogels op de
dakrand kunnen landen, dit systeem is
ook uitermate geschikt voor gebruik in
en om elektrische installaties doordat
dit systeem volledig uit polycarbonaat bestaat is geleiding volledig uitgesloten.
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pennensystemen
Bird Control Belgium plaatst deze systemen op

elke hoogte en met een no nonsens garantie
van tenminste 5 jaar.
Tijdens de plaatsing is het tevens mogelijk
dat wij op normaal niet bereikbare plaatsen
nevenwerkzaamheden verrichten zoals b.v.
het reinigen van goten en kleine reparaties.
Wij kunnen werkzaamheden verrichten tot
een maximum hoogte van 92 meter van
buiten uit.

De verlijming van de pennensystemen gebeurt d.m.v. een MS Polymeer welke direct de
belasting van een duif aan kan en waarmee wij al ruim 20 jaar zeer goede ervaring
hebben op zeer uiteenlopende ondergronden onder alle weersomstandigheden.
Om een exacte raming te maken van de benodigde hoeveelheid pennen en de plaatsing
hiervan is een bezoek ter plaatse noodzakelijk, wij zullen dan aan de hand van foto’s en
eventueel tekeningen in een vrijblijvende offerte exact weergeven hoe en waar de
systemen geplaatst zullen worden.
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Electro Puls-systeem
Bird Control Belgium Maakt gebruik van de
meest degelijke electro magnetische
pulssytemen. Deze bestaan uit horizontaal
geplaatste rvs staven of kunststof stroken met
rvs geleiders. De breedte van dit systeem is
variabel naar gelang de te behandelen
oppervlakte en de situatie. De lengte is
oneindig doordat het systeem d.m.v. speciale
schroef busjes aan elkaar verbonden wordt.
Dit geheel wordt aangesloten op een
zogenaamde pulsgenerator welke iedere 1,2
seconden een elektrische puls loslaat op het
systeem van 6,3 duizend volt, deze puls is
sterk genoeg om de vogels definitief te laten
wijken maar absoluut ongevaarlijk voor mens
en dier.
Dit systeem wordt uitsluitend toegepast waar
men grote lengtes tegen vogels dient te
beschermen of in hardnekkige gevallen. Door
het gebruik van duurzame materialen is de
levensduur ongekend en bij onderhoud aan de
ondergrond is het systeem tijdelijk en/of
plaatselijk eenvoudig te demonteren. Voor
elke praktijk toepassing kan het systeem
aangepast worden aan de wensen van de
opdrachtgever.
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Electro Puls-systeem
Dit systeem kan in elke willekeurige vorm
geplaatst worden en is vrijwel niet zichtbaar
waardoor dit systeem ook toepasbaar is op b.v.
monumenten.
Het grote voordeel is, het feit dat deze niet
hoger is dan 4 cm en hierdoor een gebouw niet zullen ontsieren in tegenstelling tot b.v.
een pennensysteem.
Wij hebben dit systeem inmiddels op grote schaal toegepast met verbluffende resultaten.
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Netten
Netten kunnen vaak een goede
oplossing bieden voor open ruimten
waar vogels niet gewenst zijn zoals
o.a. galerijen, balkons,
dakconstructies. Of zoals op de foto
hiernaast voor het compleet
overdekken van voedsel of drank
verwerkende plaatsen, dit in eerste
instantie om besmetting te voorkomen en tevens om vogelwraat tegen te gaan.
Helaas worden er vaak verkeerde netten gebruikt, waardoor vogels achter of in het net
verstrikt raken en langzaam sterven.
Bird Control Belgium hanteert een 40 tal verschillende
netten, elk voor hun specifieke doel. Voor duiven
gebruiken wij doorgaans een PE net maaswijdte 40
mm kleur zwart. Door gebruik te maken van
speciale technieken is het mogelijk om een net
zodanig te plaatsen dat men dit net nagenoeg niet
ziet en dat deze zo sterk is dat een zeer lange
levensduur gewaarborgd is.
Op de foto hiernaast ziet u hoe een net voor een
balkon is gespannen door de foto onder een hoek te
nemen wordt het
net pas zichtbaar.
De randafwerking
gebeurt d.m.v. het
spannen van rvs
kabels door
vooraf geplaatste
rvs ogen welke
ook met een rvs
spanner op
spanning worden
gezet, hierna wordt het net maas voor maas aan de
kabel vastgeringd d.m.v. rvs hogringen.
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Netten
Bird Control Belgium plaatst netten
op elke hoogte en onder de
moeilijkste omstandigheden. Vaak
moeten er vooraf constructies
aangebracht worden om het net
mooi om een object heen te
geleiden. Uiteindelijk zal ieder net
door ons gespannen mooi strak
staan, een ongekende levensduur hebben en 100 % effectief zijn voor het doel waartegen
het net bedoeld is.
Vaak is het zo dat men vreest dat een net afbreuk zal doen aan een gebouw of object,
uiteindelijk hebben wij nog nooit meegemaakt dat een opdrachtgever na het plaatsen van
een net ontevreden was over de zichtbaarheid van dit net.

Vaak heeft het plaatsen van een net een spoedeisend karakter, daarom kunnen wij elk net
binnen afzienbare tijd plaatsen waar en hoe dan ook..
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Vogelwering

Verjaging technieken
Bird Control Belgium hanteert een aantal verschillende zaken
om vaak grote groepen vogels te verjagen. Naast het inzetten
van valken bestaan er nog een aantal andere middelen zoals
o.a. surround geluiden van roofvogels, replica’s, Scare ballballonnen, Trio Scare apparaten Strobo, laser units etc..
Het verjagen van vogels blijft mensenwerk. Echter men kan
met onze Scare Sound apparatuur in combinatie met een
aantal andere zaken een vrijwel volautomatische vogelwering realiseren.
De Scare Sound centrale (links afgebeeld,
wordt verbonden met speciale speakers welke buiten
worden geplaatst. Deze centrale geeft volautomatisch
op gezette tijden geluiden weer, van niet van echt te
onderscheiden roofvogels.
Door de speciaal toegepaste techniek is het net of de
roofvogels echt boven je vliegen. Dit apparaat is
volledig electronisch en functioneert op 220 Volt
en/of 2 x 12 Volt. (IP 65 uitvoering)
Bovenstaand systeem wordt vaak toegepast in combinatie met de hieronder afgebeelde
Scare Owl en/of slechtvalk, waarvan de Scare Owl bewegende vleugels hebben en in de
aanvalshouding vliegen. De uilen dienen in het
meervoud toegepast te worden evenals de hieronder
afgebeelde slechtvalk.
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Verjaging technieken
Het verjagen van vogels is geen simpele zaak.
Doorgaans wennen vogels overal aan, het is alleen een
kwestie van tijd. Toch hebben wij in de afgelopen 15
jaar goede successen geboekt met onze Scare Sound
installatie in combinatie met een aantal
afschrikmiddelen. Men dient vanaf de eerste dag alles
in te zetten wat binnen bereik ligt en absoluut geen
pauzes in te lassen, waardoor de vogels terug zouden
kunnen komen. Want daar begint de gewenning. Men
dient de vogels op een zo groot mogelijke afstand te
houden waardoor zij ook geen beeld van de vijand
kunnen vormen en onzeker blijven.

Hiernaast afgebeeld ziet u onze
nieuwste ontwikkeling op het gebied
van het verjagen van vogels van
onder afdaken, uit hangars, zelfs in
de open lucht kan onze Laser Scare
een oplossing bieden voor
hardnekkige problemen waar
constructieve zaken niet mogelijk
zijn.

Om een juiste inschatting te maken over de te volgen strategie en de te gebruiken
middelen is het noodzakelijk dat wij de situatie ter plaatse kunnen beoordelen waarna wij
een advies en/of offerte uit kunnen brengen. Onze ervaring uit het verleden geeft u het
voordeel dat wij u heel nauwkeurig kunnen vertellen wat wel en wat niet werkt, en op
welke wijze.
Voor zover ons bekend zijn wij nog steeds het enige bedrijf welke garantie verstrekt op
het verjagen van vogels en dit wereldwijd gezien.

Voor meer informatie of een vrijblijvend advies
voor uw probleem met vogels,

Kerkhovensesteenweg 327
B- 3920 Lommel Kerkhoven
+32 (0)11 765230
+32 (0) 11 765231
BTW BE 0895.133.024
info@birdcontrolbelgium.be

www.birdcontrolbelgium.com

