
Situatie vooraf
Een nieuw aangekocht distributiecentrum van Van Rooijen 

Logistiek nam een onverwacht probleem met zich mee: 

honderden kauwen leefden onder de laad- en losluifel. 

Deze vogels zorgden door hun ontlasting zowel voor een 

hygiënisch gevaar (door de vele food- en farma-leveringen) 

als voor een schoonmaakprobleem (omdat de vogels 

consequent bleven terugkomen). De voorgestelde oplossing, 

een geluidshoorn, zou geen permanent effect hebben en 

overlast geven. 

Resultaten na gebruik
Sinds de Agrilaser Autonomic is geïnstalleerd, is de populatie 

kauwen met 95 procent afgenomen. In combinatie met 

het verwijderen van de broedmogelijkheden is de kans op 

terugkeer minimaal. Van Rooijen Logistiek kan daardoor op 

het gewenste niveau werken: in een schone, hygiënische 

omgeving die slechts eens in de vijf tot zeven jaar hoeft 

worden schoongemaakt, in plaats van twee keer per jaar.

Bedrijf: Logistiek dienstverlener Van Rooijen Logistiek

Locatie: Eindhoven, Nederland

Product: Agrilaser Autonomic

Aanleiding: Overlast door honderden kauwen

In gebruik sinds: April 2016

Resultaten
•	 95%	minder	kauwen

•	 Permanente	oplossing

•	 Automatische	bestrijding

•	 Geen	geluidsoverlast

•	 Betere	uitstraling	pand

•	 Lagere	schoonmaakkosten

Bird Control Group
Meer	weten?
Neem dan contact op met Bird Control Group,  
via sales@birdcontrolgroup.com of 023 230 2030

“Inmiddels is 95 procent  
van de kauwen weg.”
Iwan	van	de	Geer, Van Rooijen Logistiek



Laser wint het van honderden kauwen
Interview Iwan van de Geer, technisch directeur bij Van Rooijen Logistiek

Al ruim twintig jaar is Iwan van de Geer de technisch 

directeur bij Van Rooijen Logistiek uit Eindhoven. Toch 

stuitte hij op een probleem dat deze ervaren directeur 

niet zomaar kon oplossen. “Dit jaar namen we een 

distributiecentrum over. We hebben het helemaal 

schoongemaakt en gerestyld naar onze huisstijl. Maar 

vervolgens werd het weer helemaal vuil.” Wat bleek: 

honderden kauwen zaten onder de luifel van laad- en 

losruimte, wat veel overlast gaf via ontlasting. 

Voor een partij als Van Rooijen is dat verre van optimaal, 

aangezien in de food en farma hygiëne van groot belang 

is. “Klanten moeten zien dat alles schoon is. Zelf willen 

we onze panden natuurlijk ook perfect onderhouden. Je 

wilt niet dat ontlasting van de kauwen bij de producten 

kan komen, want dat kan ziektes overbrengen. Helaas 

bleven de kauwen maar terug komen.”

Via een artikel in De Telegraaf kwam Van de Geer op 

het spoor van de Agrilaser Autonomic in de strijd tegen 

de kauwen. “Ik had net een offerte binnengekregen 

van onze vaste overlastbestrijder. Die werkt met een 

geluidshoorn, maar dat zag ik niet zitten. Kauwen 

wennen daaraan. Ze blijven ook altijd langs het 

treinspoor of de weg zitten.” 

De technisch directeur sloot daarom een deal met  

Bird Control Group om de Agrilaser een maand te 

huren met een optie tot koop als deze bevalt. En dat 

deed het, want 95 procent van de kauwen is definitief 

weg. “Er is nu veel minder ontlasting. Ook ben ik ervan 

overtuigd dat de kauwen komend voorjaar wegblijven. 

Schoonmaken heeft daarom echt nut.” 

De directeur verwacht dat de Agrilaser zich daarmee 

terugverdient. “Normaal maak je een pand eens in de 

vijf tot zeven jaar schoon. Met die kauwen hadden 

we dat twee keer per jaar moeten doen.” Bovendien 

heeft hij nu geen omkijken meer naar de bestrijding 

van de vogels. “Bij onze andere panden hebben we 

geen overlast, maar als dat wel zo was, dan zou ik de 

Agrilaser weer aanschaffen.”

Honderden kauwen vormden een bedreiging voor de hygiëne rondom een nieuw aangekocht 

distributiecentrum van Van Rooijen Logistiek. Maar nu de Agrilaser Autonomic zijn werk doet,  

heeft schoonmaken eindelijk weer zin. “Inmiddels is 95 procent van de kauwen weg.”

“Als ik ergens overlast krijg, dan 
zou ik de Agrilaser Autonomic 
weer aanschaffen.”
Iwan	van	de	Geer,	technisch directeur

Kijk op www.birdcontrolgroup.com voor meer verhalen van gebruikers


