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DUIVENPOEP VERWIJDEREN
S.I.R Ontruimingen • April 28, 2022

Hoe verwijder je vogelstront van je auto?

Waarom is duivenpoep giftig?

Duivenpoep is gevaarlijk. Zonder discussie. Duivenpoep zit vol met schimmels, 

bacteriën, en virussen. Duiven dragen diverse ziekteverwekkers en virussen met zich 

mee, waaronder: chlamydia, salmonella, papegaaienziekte, west-nijl virus, en 

vogelgriep.

Hoe voorkom je vogelpoep?

Probeer in de buurt van uw woning nestgelegenheid en voedselbronnen te beperken 

door schouwen en spleten en kieren voldoende stevig af te dichten en weggegooide 

etensresten te beperken of te bewaren in afgesloten containers. Vogelpoep kan 

dikwijls schade veroorzaken aan voertuigen of terrastegels.

Is alcohol schadelijk voor autolak?

Een oplosmiddel zoals spiritus of ether werkt meestal, maar kan in sommige gevallen 

een blauw waas achterlaten op de lak. Gebruik liefst gedenaturaliseerde 

(zuivere) alcohol, verkrijgbaar bij de apotheek.

Hoe krijg je vlekken uit betontegels?

Een manier om de vlekken te verwijderen is door er afwasmiddel op te smeren. Wrijf 

dit goed in met een schrobber of een bezem. Daarna kun je het wegspoelen met de 

tuinslang of een hogedrukreiniger. Mocht afwasmiddel niet gelijk werken, dan kun je 

ook met bleekmiddel de vlekken te lijf gaan.

Maak de vogelstront nat. Gebruik een tuinslang of een emmer water en maak de 

plek met de vogelstront nat. ...

1.

Gebruik een natte, zachte doek. ...2.

Gebruik een spray. ...3.

Verwijder de vogelstront van je auto. ...4.

Ruim goed op.5.
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Waarmee groene aanslag verwijderen?

Groene aanslag verwijderen van tegels, hout of beton kunt u doen met een 

hogedrukreiniger, schoonmaakazijn, soda en groene zeep of een 

speciale groene aanslagreiniger. Let wel op! Groene aanslag verwijderen met een 

hogedrukreiniger, chloor of schoonmaakazijn kan schadelijk zijn voor uw terrastegels.

Is vogelpoep slecht voor autolak?

Vogelpoep is, zeker aan de kust waar de vogels veel eiwitrijke vis eten, chemische 

troep. De uitwerpselen branden direct in de lak. Ze kunnen doffe plekken en zelfs 

lakbeschadigingen veroorzaken. Vooral bij warm weer 'vreten' de zuren die 

in vogelpoep zitten in je autolak.
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