Faunatrapjes, ook als preventiemiddel
Het komt regelmatig voor dat het (jonge) watervogels
zoals eenden en zwanen, maar ook andere dieren niet
lukt om uit het water te komen. Veelal zijn de oevers
te steil. Naast probleemvogels, die gelukkig veelal bij
de vogelopvang terecht komen, verdrinkt helaas ook
een onbekend aantal dieren onnodig.
Om onnodig dierenleed en -sterfte te voorkomen, biedt de Haagse Vogelbescherming (HVB)
naast nestkasten ook faunatrappen aan. Onze faunatrappen zijn zoveel mogelijk van duurzame
materialen gemaakt.
De trapdelen zijn gemaakt van onbehandeld Douglashout (geen afgifte van
conserveringsmiddelen in het water). Alle onderdelen zijn geschroefd met roestvrijstalen
schroeven voor een langere levensduur.
Om de dieren goed houvast te geven, zijn de trappen voorzien van gecoat gaas en houten
treden om de 10 cm. Bij gebrek aan kwalitatief voldoende goede alternatieven uit duurzame
materialen is hiervoor hardhout gebruikt.
De hellingshoek is 30 graden, zodat naast vogels ook allerlei andere soorten dieren
gemakkelijk uit het water kunnen kruipen. Het geheel kan met 2 koppelplaten aan de
bestaande beschoeiing worden vastgemaakt en/of met 2 grote pinnen in de oeverwand worden
bevestigd.
Model 1: korte trap € 50,--

Voor situaties waarbij het hoogteverschil
tussen de oever en het waterpeil beperkt is
(tot 30 cm), bieden we de korte trap aan.
Deze trap heeft aan beide zijden een
hellingplank van 60 cm lang.

Model 2: lange trap € 60,--

Als een langere trap gewenst is of het
waterpeil is variabel, dan bieden we de lange
faunatrap aan. Deze trap voldoet voor
situaties met een niveauverschil tot 45 cm.
Deze trap heeft aan beide zijden een
hellingplank van 90 cm lang.

Mocht uw situatie andere eisen hebben, dan kan in overleg een passende trap worden gemaakt.

Verlenging € 35,-Mocht blijken dat een trap in de praktijk te kort is, dan kan de trap aan beide zijden worden
verlengd met trapdelen van 40 cm lang. Hiermee wordt de benutbare hoogte met 20 cm
vergroot.

Let op:
1. Overleg met de grondeigenaar en/of waterbeheerder over het aanbrengen van een
faunatrap.
2. Zorg voor een deugdelijke bevestiging aan de oever.
3. Controleer vooraf of de plaats waar u de faunatrap wilt plaatsen het ‘bovengronds’
veilig is voor dieren.
4. Controleer vooraf of de plaats waar u de faunatrap wilt plaatsen geen problemen geeft
voor de gebruikers van het water (scheepvaart, hoogheemraadschap, onderhoud
waterkant).
U kunt uw faunatrap 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 de modelcode en de benodigde aantallen. 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.

