
Mega-Des diensten en producten zijn gericht op een verantwoorde plaagdierbeheersing binnen bedrijven en 
organisaties op basis van Integrated Pest Management (IPM). Controles op voedselveiligheid en hygiëneadvi-
sering zijn een essentieel onderdeel van onze service.  
 

Wij zetten ons, samen met u, sterk in op het vóórkomen van risico’s en mogelijke schade.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Mega-Des vogelwering 

Wilt u meer informatie over deze onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op.  

Bel voor een geheel vrijblijvende afspraak: 
 

Telefoon nr. : +31 (0) 32 02 86 900 
Fax nummer: +31 (0) 32 02 86 909 
E-mail   : info@megades.nl 
Internet : www.megades.nl of ga naar http://www.plaagdierbeheersing.nl/plaagdieren/vogels/ 
 
 

U kunt ook direct contact opnemen met onze bedrijfsleider de heer G. Otten mobiel bereikbaar op  
nummer +31 (0)6 51 88 72 95 of stuur een mail naar de heer g.otten@megades.nl 

Mega-Des staat voor de slogan “Our Nature is to Prevent” Samen met u zorgen wij ervoor dat er een gezonde 
omgeving blijft voor u, uw collega’s en uw relaties. 

    Mega-Des is KAD-Keurmerkhouder, lid van  de  brancheorganisatie  
   Platform Plaagdierbeheersing Nederland en VCA Gecertificeerd. 

Vogels zijn fraaie dieren, zeker in de vrije natuur, 
maar kunnen ook voor heel wat overlast zorgen.  
Vogels, zoals bijvoorbeeld verwilderde stadsduiven 
en meeuwen zijn vaak op zoek naar voedsel,         
beschutting en nestgelegenheid, veelal rondom maar 
ook in gebouwen. Dit kan voor onveilige, maar ook 
onhygiënische situaties zorgen. Wij bieden een     
oplossing op maat voor het weren van overlast        

Voor bedrijfs- en monumentale gebouwen is wering van vogels zoals, duiven, meeuwen en kraaien een     
diervriendelijke optie. Door uitwerpselen en nestmateriaal kan bijvoorbeeld regenwaterafvoer, dakgoten,     
beluchtingskanalen en schoorstenen verstopt raken. De uitwerpselen tasten -door de etsende werking-      
bovendien ook daken en de gevels aan. Voor bijvoorbeeld een levensmiddelen producerend bedrijf is het 
geen reclame als het gebouw grotendeel besmeurd is door vogeluitwerpselen. Voor de horeca kan aanwezig-
heid van vogels een reden zijn voor klanten om ergens anders naar toe te gaan waar geen last is van vogels. 

Mega-Des vogelwering bestaat uit op maat oplossingen die voorkomen dat 
vogels zich zullen gaan nestelen, zonder dat zij daar enige schade van 
zullen ondervinden. Deze oplossingen worden zo onzichtbaar mogelijk  
toegepast, om de meerwaarde van bijvoorbeeld het monument niet te   
verstoren. Oplossingen kunnen variëren van netten, pinnen, reflectie door 
licht, etc. Elke opdracht heeft zijn eigen specifieke oplossing. 

In een groot aantal steden vormen vogels een probleem, als ze gebouwen besmeuren met hun uitwerpselen 
en soms mensen lastig vallen. Via hun feces kunnen bacteriën zoals salmonella zich verspreiden. Maar ook 
kunnen mensen het als vervelend ervaren als er een grote massa vogels samenschoolt op één locatie. 

Ook kunnen wij u adviseren indien u overlast van vogels ervaart in en rond uw bedrijf.  
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