Fotograaf: de heer Johan Poffers uit Hardenberg, foto genomen
in Hardenberg, testlocatie Vogelvide aan de Ruijsdaelstraat.

VOGELVIDE

nEstGELEGEnhEID OnDEr DakpannEn

MOrE pOWEr tO YOUr rOOF

de mus weer onder dak
door het verdwijnen van openbaar groen en het dichten van nestholtes
in gebouwen en op daken zijn de voedsel- en nestgelegenheden voor de
huismus sterk achteruit gegaan. Huismussen bewonen nestholtes niet
alleen in het broedseizoen, ook in de winter gebruiken ze holtes voor
beschutting. om bestaande mussenkolonies te behouden is het van
belang kunstmatige nestgelegenheden aan te bieden in de buurt van
deze kolonies. de Vogelvide is speciaal hiervoor ontwikkeld en door
soVon Vogelonderzoek nederland uitgebreid getest op een aantal
locaties in nederland. uit deze testen is gebleken dat de huismus de
Vogelvide daadwerkelijk gebruikt als nestgelegenheid. Bron: Vogelbescherming Nederland

SNEL AFNEMENDE huiSMuSSENPOPuLATiE

huismussen leven al eeuwenlang in de buurt van mensen. De bebouwde kom en specifiek het bewoonde deel daarvan,
vormt de belangrijkste leefomgeving voor de huismus. het merendeel van de populatie broedt in dorpen en steden.
Vooral in delen met veel groen en met niet al te hoge bomen voelen ze zich prettig. huizen met pannendaken en slordige
tuinen met enkele bomen en struiken, heggen en klimop, die het hele jaar door beschutting bieden, vormen een optimaal
leefmilieu. Door het gebrek aan voedsel, dekking en woonruimte is het aantal huismussen de afgelopen jaren dramatisch
afgenomen. Sinds november 2004 staat de huismus op de Rode Lijst. Vooral de snelheid waarmee het aantal huismussen
afneemt is verontrustend. Sinds de jaren zestig is de stand gehalveerd.
Bron: Vogelbescherming Nederland

VOGELViDE

Er is MONiER veel aan gelegen mee te werken aan de instandhouding van de huismus. hiertoe is de Vogelvide
ontwikkeld. Dit innovatieve product is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Vogelbescherming Nederland.
De Vogelvide biedt de huismus een veilige nestgelegenheid onder de eerste rij dakpannen, ter hoogte van de dakvoet.
De Vogelvide kan over de gehele dakbreedte worden aangebracht. De op maat gemaakte invliegopeningen bieden de
mussen toegang tot hun onderkomen. De vogels, die in kolonie leven, kunnen met meerdere vogels tegelijk nestelen
in de Vogelvide. Om een optimale nestgelegenheid te bieden aan de huismus verdient het aanbeveling om de Vogelvide
aan beide zijden van het dak toe te passen.

TOEPASSiNG

De Vogelvide kan over het algemeen zonder bouwkundige aanpassingen onder de eerste, onderste rij dakpannen worden
gemonteerd. Eventueel dient de detaillering van de dakvoet aangepast te worden. het ontwerp van de Vogelvide voorkomt
dat andere vogels, muizen etc. verder dan de Vogelvide onder het pannendak kunnen komen. Met de meegeleverde
eindstukken is de Vogelvide eenvoudig aan de uiteinden af te sluiten. De Vogelvide kent een aantal geïntegreerde
functies, zoals onder andere:
- Past onder vrijwel alle soorten dakpannen en op vrijwel alle soorten pannendaken
- Extra ventilatie van de dakspouw
- Bescherming van het onderdak
- Vervangt onderste, dubbele, panlat
- Snel en eenvoudig te verwerken

BOuwBESLuiT

Bij de ontwikkeling van de Vogelvide is rekening gehouden met de voorschriften zoals opgenomen in het Bouwbesluit.
De Vogelvide is getoetst aan het Bouwbesluit. Als uitkomst van deze toetsing is er door het Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) een gelijkwaardigheidsverklaring opgesteld, zodat de Vogelvide zonder conflict met het Bouwbesluit
kan worden toegepast. Een onderdeel van deze gelijkwaardigheidsverklaring is de bevestiging van de dakbedekking aan
het onderdak, dit kan betekenen dat de tweede dakpannenrij van onderen gerekend volledig dient te worden verankerd
met (Euro-)panhaken.
Voor meer informatie over de Vogelvide, de toepassing, verwerkingsinstructie en de verkoopadressen zie onze website (www.monier.nl)
of www.vogelvide.nl.

Technische gegevens:
Vogelvide
Model
Materiaal
Kleur

universeel toepasbaar op tengels of op het dakbeschot
hoogwaardig kunststof (ABS)
antraciet

Afmetingen

werkende breedte ca. 1.000 mm

Verpakking

6 stuks per doos, inclusief
bevestigingsmateriaal en 2 eindstukken

principe detail Vogelvide® renovatie

principe detail Vogelvide®
oude bestaande situatie
Oude Holle

renovatieplaat met afschuifregel afdichten
nieuwe tengels aanbrengen
afschuifregel aanbrengen op
oude dakbeschot, verankeren
in muurplaat

renovatieplaat
op oud
dakbeschot

MONIER Vogelvide®

MONIER Vogelvide®

ventilatie
ventilatie

principe detail Vogelvide®
zonder gootplank

principe detail Vogelvide®
met gootplank

opnieuw tengel aanbrengen

op gootplank extra tengel
toepassen van min. 10 mm, bij
flauwe dakhellingen min. 20 mm

verdiepte gootplank aanbrengen in dakelement
MONIER Vogelvide®

gootplank op gelijke
hoogte tengels
MONIER Vogelvide®

ventilatie

ventilatie

principe detail Vogelvide®
met bakgoot

MONIER Vogelvide®
gootbeugels
mechanisch
bevestigen aan de muur

principe detail Vogelvide®
met zinken goot

zink voldoende ombuigen tot
o.k. profiel voor voldoende
toegang voor vogels tot
de Vogelvide®
Dakvoet profiel
eraf zagen

ventilatie

ventilatie

spinvliesfolie
(bijvoorbeeld
MONIER
Spirtech® 300)

U BrOEDt Op EEn BEtEr MILIEU?
BEGIn BIj DE VOGELpannEn Van MOnIEr

Breng de gierzwaluw en de huismus weer onder de pannen.
Wist u dat veel vogelsoorten langzaam maar zeker verdwijnen omdat ze nauwelijks nog kunnen broeden onder daken?
De populaties van de gierzwaluw en de huismus, die vroeger een plekje vonden onder het dak, lopen door de toepassing
van steeds striktere bouwregels enorm terug. reden voor GierzwaluwBescherming nederland en MOnIEr om actie te
ondernemen.Want een degelijk dak boven het hoofd is niet alleen voor de mens, maar ook voor menig dier een primaire
levensbehoefte.
De Gierzwaluwpan en de Huismussenpan.
Met het oog op een beter milieu ontwikkelde MOnIEr twee bijzondere dakpantypen: de Gierzwaluwpan en de
huismussenpan. Deze eerste pan kwam tot stand in nauwe samenwerking met GierzwaluwBescherming nederland.
Beide pannen zijn ontworpen om de vogels een veilige broedplaats te bieden, zonder dat daarvoor omslachtige
aanpassingen nodig zijn aan het pannendak. Dankzij het bijpassende nestkastje behoren bevuiling en beschadiging van
het onderdak definitief tot het verleden. MOnIEr levert de vogelpannen zowel in beton als in keramiek. In een beter
milieu hebben vogels de ruimte. Gun ze die ruimte met de vogelpannen van MOnIEr.

hUIsMUssEnpan

• Beschikbaar voor de dakpanmodellen sneldek, neroma, stonewold,
astratto, Utrechter, tuile du nord (beton), Vh-Variabel, OVh 200,
OVh 206, De nieuwe hollander, Oude holle, tuile plat en
tuile du nord (keramiek).

GIErZWaLUWpan

nEstkastjE

• Beschikbaar voor de dakpanmodellen sneldek, neroma, stonewold,
astratto, Utrechter, tuile du nord (beton), Vh-Variabel, OVh 200,
OVh 206, De nieuwe hollander, Oude holle, tuile plat en
tuile du nord (keramiek).

• Universeel toepasbaar bij huismussen- en Gierzwaluwpan.
• Materiaal: houten basisplaat (kleur naturel) afgewerkt met
geïmpregneerde pUr-schuimstrook.
• afmetingen nestkastje: ca. 250 x 600 mm.

kIEs VOOr EEn MOnIEr-Dak

GEtEst En GOEDGEkEUrD
MOnIEr ontwerpt en produceert
alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier
worden alle onderdelen om tot een
goed werkend dak te komen perfect
op elkaar afgestemd. alle onderdelen worden uitvoerig getest in

Monier B.V., Heeswijk 155, Postbus 29, 3417 ZG Montfoort
t 0348 - 47 65 00 F 0348 - 47 24 10 E infoNL@monier.com www.monier.nl

eigen en onafhankelijke testcentra.
Uniek in de dakenbranche is de
eigen wind- en regentunnel die
diverse weersomstandigheden
nabootst en het effect ervan op
de producten weergeeft.
30 jaar
prODUctGarantIE
MOnIEr-dakpannen
hebben een garantieperiode van
30 jaar. Dit houdt in dat de pannen
vorstbestendig, waterdicht en
bestand tegen breuk zijn volgens
de daarvoor geldende Europese
normen. MOnIEr-producten
voldoen minimaal aan de geldende
normen en voorschriften.
15 jaar DaksYstEEMGarantIE
Behalve de productgarantie
biedt MOnIEr ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan.
Deze garantie omvat een periode
van 15 jaar en betreft de weersbestendigheid van de aangebrachte
dakbedekking van MOnIEr
(dakpannen, hulpstukken en
daksysteemcomponenten).
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tOpkWaLItEIt VOOr
LanGE tErMIjn
We bieden steeds de beste kwaliteit
bij de keuze voor onze dakpannen
en daksysteemcomponenten. alle
producten worden vervaardigd
volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als
de eindproducten worden op zeer
regelmatige basis uitvoerig getest en
gecontroleerd. klaar om een lange
tijd optimaal te functioneren.

