
Situatie vooraf
Het luxe verzorgingstehuis Fleurâge Residences in 

Bloemendaal ligt op een groot landgoed vol bomen, gras 

en water. Dat wordt niet alleen enorm gewaardeerd door de 

bewoners, maar ook door 150 nijlganzen. Aangezien deze 

elke ochtend enorm tekeer gingen, leverde dit veel onrust en 

overlast op. Jos Drion, directeur van het verzorgingstehuis, 

kon er weinig aan doen. De nijlganzen zijn namelijk 

beschermd en mogen dus niet geschoten worden.  

En aangezien nijlganzen zich snel aanpassen, werken rotjes 

en andere trucs hooguit tijdelijk.

Resultaten na gebruik
De directeur van het verzorgingstehuis ging op 4 januari aan 

de slag met de laser. “Ik liep bij dageraad door de tuin om 

de nijlganzen te verjagen. Al na vier dagen waren ze weg!” 

Bijkomend voordeel was dat andere dieren, zoals eenden, 

koeten en zangvogels, weer teruggekeerd zijn. Het resultaat: 

wedergekeerde rust én de terugkeer van gewenste dieren, 

zoals eenden, koeten en zangvogels.

Bedrijf: Verzorgingstehuis Fleurâge Residences

Locatie: Bloemendaal, Nederland

Product: Agrilaser Handheld

Aanleiding: Geluidsoverlast door nijlganzen

In gebruik sinds: Januari 2016

Resultaten
•	 100%	minder	nijlganzen

•	 Probleem	opgelost	binnen	4	dagen	

•	 Permanente	oplossing

•	 Vermindering	aan	aan	geluidsoverlast

•	 Meer	leef-	en	wooncomfort	voor	bewoners

Bird Control Group

Meer	weten?
Neem dan contact op met Bird Control Group, 
via sales@birdcontrolgroup.com of +31 23 230 2030 

“Ik liep bij dageraad door de tuin 
om de nijlganzen te verjagen.  
Al na vier dagen waren ze weg. 
En dat blijven ze.”
Jos Drion, Fleurâge Residences



Probleem met nijlganzen binnen 
4 dagen opgelost
Interview Jos Drion, Fleurâge Residences

Wie de video van Fleurâge Residences in Bloemendaal 

bekijkt, weet: dit is niet zomaar een verzorgingstehuis. 

Met gepaste trots vertelt eigenaar en directeur Jos 

Drion erover. “Op een oud landgoed in het centrum van 

Bloemendaal bieden wij een luxe vorm van ouderenzorg. 

In een oase van rust, met veel bomen, gras en water, 

geven wij mensen heel erg mooie laatste jaren.”

Eén probleem: die oase wordt ook enorm gewaardeerd 

door nijlganzen. “Zij vormden op ons landgoed 

een enorme plaag. Ik telde er soms 150. Deze 

beesten hebben de nare gewoonte om bij het 

eerste ochtendgloren te gaan bekvechten over hun 

territorium. Dat geeft een gigantisch lawaai. Zet maar 

eens 150 van die ganzen voor je slaapkamerraam.” 

Bovendien verjagen nijlganzen dieren die wél gewenst 

zijn, zoals koeten, eenden en zangvogels.

Aangezien de nijlgans beschermd is, kon de gemeente 

niets doen. Drion keek daarom op internet hoe 

vliegvelden met dit probleem omgaan. Hierbij stuitte 

hij op een video van Bird Control Group. “Ik wist gelijk: 

die wil ik hebben. Ik heb daarom direct een Agrilaser 

Handheld gekocht.”

De directeur van het verzorgingstehuis ging op  

4 januari aan de slag. “Ik liep bij dageraad door de 

tuin om de nijlganzen te verjagen. Al na vier dagen 

waren ze weg. En dat blijven ze.” Bijkomend voordeel 

is dat de andere vogelsoorten, die juist gewenst zijn, 

terugkeerden.

Sindsdien ligt de Agrilaser Handheld altijd binnen 

handbereik van Drion. “Komt er een nieuw paar aan, 

dan kan ik heel gemakkelijk vanaf het dak actie 

ondernemen. En dat is het mooie: ook al zit zo’n 

nijlgans tussen eenden die juist welkom zijn, dan kan 

ik met de Agrilaser enkel de nijlgans verjagen.”

Drion merkt dat het vertrek van de nijlganzen voor 

veel rust zorgt. Hij spreekt daarom van een “absoluut 

succesgebeuren”. “Anders moet je met rotjes aan de 

slag, terwijl nijlganzen snel leren om met ongemakken 

om te gaan. Maar voor deze laserstraal zijn ze gelukkig 

niet slim genoeg.”

“Ik wist gelijk: die wil ik 
hebben. Ik heb daarom 
direct een Agrilaser 
Handheld gekocht.”
Jos Drion, Fleurâge Residences

150 stuks nijlganzen zorgden elke ochtend voor een enorm kabaal op het landgoed van het 

luxe verzorgingstehuis Fleurâge Residences in Bloemendaal. Maar toen directeur Jos Drion de 

Agrilaser Handheld binnenkreeg, was het probleem binnen vier dagen opgelost.


