
Beschermen van 
tuinBouwteelten
tegen houtduiven
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Houtduiven veroorzaken schade 

De laatste jaren nemen de problemen met hout-
duiven steeds toe. De schade op groenteper-
celen kan enorm uit de hand lopen. het gedrag 
van houtduiven wordt steeds ‘agressiever’ en 
de gekende vogelafweersystemen voldoen niet 
meer. het afschrikkanon, de scareyman, de imi-
tatieroofvogels,… . al deze systemen zijn weinig 
effectief. De houtduiven wennen snel aan deze 
afweermethoden.
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De enige manier om als groenteteler schade 
door duiven te vermijden is afdekken. Op het 
Proefstation te Sint-Katelijne-Waver werden 
verschillende afdekmaterialen vergeleken.

Afdekken is de enige oplossing

Kenmerken van de materialen
Een zeer belangrijk kenmerk is de grootte van de 
mazen. De netten worden kort na planten over de teelt 
gelegd waardoor de kleine blaadjes makkelijk door de 
mazen kunnen groeien. Wanneer de maasgrootte be-
perkt blijft tot 5 à 8 mm zal doorgroei van de blaadjes 
vermeden worden. De maasgrootte is eveneens be-
langrijk om te vermijden dat duiven op de netten zou-
den landen en door de mazen heen pikken.

Ook de vorm van de mazen is belangrijk. Netten met 
vierkante mazen zijn vormvaster dan netten met di-
agonale mazen (gebreide mazen). Netten met een 
vormvaste structuur zijn makkelijker hanteerbaar.

Het gewicht van de netten is belangrijk om schade 
aan het gewas te voorkomen. 

Er zijn netten beschikbaar in zwart of in een kleur, 
voorlopig hebben de zwarte netten de beste UV-sta-
bilisatie, waardoor ze minder snel verduren door het 
zonlicht. De kleur van de netten zou in de toekomst 
een rol kunnen spelen in o.a. slagewassen. Uit weten-
schappelijk onderzoek blijkt dat het gewas compacter 
groeit onder een blauwe kleur. Rood is dan weer het 
andere uiterste. Verder praktijkonderzoek zal dit echter 
nog uitwijzen.

Tenslotte zijn de prijs en de beschikbare afmetin-
gen van de netten zeer belangrijk. De prijs die ver-
meldt wordt is enkel een richtprijs. Voor een juiste prijs 
moet steeds contact opgenomen worden met de 
leverancier. De meeste netten zijn verkrijgbaar bij de 
verschillende tuinbouwtoeleveranciers.

Columba – Howitec

Kleur  zwart
Maaswijdte 6 x 6 mm
Gewicht 19 gr/m²
Afmetingen 12-16-18m op 125m
  (alle veelvouden van 2 tot max 18m)
Richtprijs 0,32 €/m²

• Gesmolten PE net
• Vierkante, vormvaste mazen
• Klit soms in elkaar
• Goede gewasgroei
• Middelmatige sterkte

Klein wildnet – Duranet

Kleur  zwart
Maaswijdte driehoekig
Gewicht 23 gr/m²
Afmetingen 12-16-18m op 125m
Richtprijs op aanvraag

• Goede gewasgroei
• Geen doorgroei
• Middelmatige sterkte

Columba Plus – Howitec

Kleur  zwart
Maaswijdte ca. 5 x 7 mm
Gewicht 35 gr/m²
Afmetingen 4-13-14-16-18m op 135
Richtprijs 0,34 €/m²

• Zwaarder net
• Redelijk sterk 
• Goede gewasgroei
• Iets meer groeidagen bij bloemkool
• NIEUW: Columba Plus Blue

Voor meer compacte slagewassen
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Splenda – Howitec

Kleur  zwartgroen
Maaswijdte ca. 7 x 8 mm
Gewicht 50 gr/m²
Afmetingen op aanvraag
Richtprijs 0,45 €/m²

• Zwaar net
• Veel druk op de planten
• Normale gewasgroei
• Vrij sterk net
• Iets meer groeidagen bij bloemkool
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Vandijknetten

Kleur  felblauw
Maaswijdte 22 x 22 mm
Gewicht 42 gr/m²
Afmetingen op aanvraag
Richtprijs 0,22 €/m²

• Net met gebreide mazen
• Weinig vormvast en moeilijk hanteerbaar
• Veel doorgroei
• Minder goede gewasstand

Vliesdoek

• Beste vervroeging in voorjaar
• Laag gewicht
• Korte levensduur, afhankelijk van dikte
• Meer smet en rand bij andijvie in zomerteelt
• Niet geschikt voor zomer

Klimaatnet of Howicover

Kleur transparant
Gewicht 38 gr/m²
Afmetingen klimaatnet
Duranet 4-6-8m op 200m
 12-14-16m op 100m
Afmetingen Howicover
Howitec 2-4-6-8-16m op 200m
 10-12-14-16m op 100m
Richtprijs Howicover 0,37 €/m²

• Redelijk zwaar net
• Weinig vervroeging in het voorjaar
• Normale gewasgroei 
• Zeer warm op tropische zomerdagen
• Houdt koolvlieg tegen
Op intensieve groentepercelen zitten echter 
de koolvliegpoppen in de grond!
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Contactgegevens

Proefstation voor de Groenteteelt
Duffelsesteenweg 101
2860 Sint-Katelijne-Waver
015/30.00.60
info@proefstation.be
  

Met de steun van:

www.infoloketlandbouw.be
  

tabel. Overzicht van de gebruikte afdekmaterialen 

net Firma richtprijs maaswijdte Gewicht Beschikbare afmetingen

e/m2 mm g/m2 breedte (m) lengte (m)

Van Dijk PE net Vandijknetten 0,22 22 x 22 42 op aanvraag

Splenda 50 Howitec 0,45 7 x 8 50 op aanvraag

Columba Plus Howitec 0,34 5 x 7 35 4-13-14-16-18 135

Columba Howitec 0,32 6 x 6
19 12-16-18 125

 (alle veelvouden van 2 tussen 2 en 18 zijn mogelijk)

Klein wildnet Duranet 0,34 23 12-16-18 125

Howicover of 
klimaatnet
 

Howitec 0,375 NVT 38 2-4-6-8-16 200

Duranet    10-12-14-16 100

Vliesdoek NVT 17 1,5 - 3,2 500

4- 6,6 -10,5 - 12,75 250

De meeste netten en doeken zijn verkrijgbaar bij de verschillende tuinbouwtoeleveranciers.


