Voorkom onnodig dierenleed door gebruik van de verkeerde tuinnetten
Heel veel soorten vogels zijn dol op bessen. Maar ook (volks-)tuinders hebben hier hun zinnen
op gezet. Om de oogst zeker te stellen worden vaak dunne nylon netten gebruikt om de struiken
af te schermen tegen de ongewenste vogelvraat.

Helaas komen vogels, maar ook andere dieren zoals egels regelmatig vast te zitten in de dunne
netten. Bij vogelopvang De Wulp komen jaarlijks vele tientallen vogels (en ook egels) binnen
die volledig verward zijn geraakt in een dergelijk net. Niet alleen kost heel veel tijd (en veel
stress voor het dier) om de resten net te verwijderen; vaak is er ook veel schade aan het dier.
De poten hebben vaak diepe snijwonden. Ook komt het regelmatig voor dat tenen en zelfs hele
poten moeten worden geamputeerd. Voor wilde vogels houdt dit in dat ze niet terug geplaatst
kunnen worden in de natuur en vaak is euthanasie helaas de enige humane oplossing.

De HVB biedt een beter alternatief voor deze dieronvriendelijke netten aan. Wij bevelen het
gebruik van UV-gestabiliseerd kunststof ‘mollengaas’ aan voor alle toepassingen waarvoor
nylon netten worden gebruikt.

Het gaas is stugger dan nylon netten en heeft een maaswijdte van 16 x 16 mm. Door de stuggere
constructie van het gaas raken dieren er minder makkelijk in verstrikt.
Het gaas is leverbaar in elke opgegeven lengte; de breedte is maximaal 200 cm.
De HVB biedt dit mollengaas aan voor slechts € 0,50 per vierkante meter.
U kunt het gaas met opgave van de juiste afmetingen bestellen via info@haagsevogels.nl.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging met het verzoek vooruit te betalen op
bankrekening NL77 RABO 0158 0872 32 ten name van Haagse Vogelbescherming onder
vermelding van ’gaas’ met de gewenste afmetingen. Na de betaling krijgt u bericht wanneer u
uw bestelling kunt ophalen bij de vogelopvang De Wulp aan de Heliotrooplaan 15 te Den Haag.
Leden van de HVB krijgen tien procent korting bij opgave van hun naam en adresgegevens.
Wij vragen u zoveel mogelijk om onze producten af te halen bij vogelopvang De Wulp. De
meeste van onze producten zijn niet geschikt om per post/koerier te worden verstuurd. Soms is
– in overleg – levering buiten ons werkgebied mogelijk.
Voor vragen en een maatwerk prijsopgave kunt u altijd terecht op info@haagsevogels.nl.

