
Situatie vooraf
Continental Bandengroep b.v. (onderdeel van Pon 

Holdings) heeft een omvangrijke productie- en 

opslaglocatie voor de opslag van banden en velgen 

langs de A1 bij Barneveld. Bij hevige regenval 

wordt het hemelwater van het dak afgevoerd 

via de interne hemelwaterafvoer, tevens is er 

een noodoverstortsysteem voorzien. Meeuwen, 

scholeksters en kraaien vervuilen het dak dusdanig 

dat de afvoer verstopt raakt en het hemelwater in het 

magazijn terechtkomt waar het voor tienduizenden 

euro’s schade veroorzaakt.

Bedrijf: Continental Bandengroep b.v.

Waar: Barneveld, Nederland

Product: Agrilaser Autonomic

Waarom: Afvoer raakt verstopt door troep van de vogels

Sinds: November 2014

Resultaten
•  Het dak blijft schoon omdat vogels er niet 

meer verblijven

• Geen verstopte afvoer 

•  Veel minder schoonmaakkosten

•  Laser werkt automatisch, geen 

extra mankracht nodig

• Besparing van tienduizenden euro’s

‘‘Met de Agrilaser 
Autonomic besparen we 
tienduizenden euro’s’

Bird Control Group

Resultaten na gebruik
Na installatie van de Agrilaser Autonomic ziet het 

40.000 vierkante meter grote dak van Continental 

er spik en span uit. Sinds de installatie raakte de 

hemelwaterafvoer niet meer verstopt en leed het 

bedrijf geen schade meer door wateroverlast in de 

loods. ‘Waar we vroeger in een week tijd 200 liter 

rotzooi van het dak haalden, controleren we nu alleen 

nog sporadisch.’  

Hans Verhoeven



‘Met de Agrilaser Autonomic  
besparen we tienduizenden euro’s’
Interview Hans Verhoeven, Afdelingshoofd locatie Barneveld, ‘s-Heerenberg, Veenendaal

200 liter rotzooi per week
De productie- en opslaglocatie van Continental bij 

Barneveld heeft een dakoppervlak van ongeveer 

40.000 vierkante meter. In de buurt liggen een 

afvalverwerkingsbedrijf en verschillende bedrijven uit de 

vleesverwerkende industrie. ‘Dat zorgt voor de nodige 

aantrekkingskracht van vogels. Vooral meeuwen, kraaien 

en scholeksters verblijven graag op ons dak. Ze nemen 

een heleboel rotzooi mee, van plastic tot etensresten. 

We kunnen iedere week 200 liter aan vuilnis van het 

dak halen. Gecombineerd met veren en vogelpoep blijft 

dat anders allemaal achter. Vervolgens spoelt dit in 

de hemelwaterafvoer.’ Door die rotzooi raakt de afvoer 

regelmatig verstopt en komt het water in het magazijn 

terecht. Dat zorgt voor tienduizenden euro’s schade 

per incident. In 2014 had Continental tot drie keer toe 

wateroverlast.

Hoge nood
‘We zaten echt met de handen in het haar bij de 

zoveelste overstroming. Het is iedere keer weer een 

flinke schadepost’, legt Verhoeven uit. Medewerkers 

van Continental keken zelfs tijdens vakanties in het 

buitenland naar instrumenten en methodes die daar 

werden gebruikt om vogels weg te jagen. Zo’n impact 

had de overlast op het bedrijf. Min of meer per toeval 

hoorde Verhoeven van de laseroplossing van Bird 

Control Group en opperde om een Agrilaser Handheld te 

bestellen tegen de vogeloverlast. ‘Ik moest wel nog wat 

sceptici overhalen, maar omdat de nood zo hoog was 

lukte dat’, zegt Verhoeven. 

Van Handheld naar Autonomic
De resultaten met de Handheld snoerden de sceptici 

de mond. ‘We zagen direct resultaat. Enige nadeel 

was dat we hiervoor constant iemand het dak op 

moesten sturen. Ik hoorde dat er werd gewerkt aan een 

geautomatiseerde versie. Toen die gereed was hebben 

we er direct een besteld.’ De resultaten die Continental 

daarmee behaalt spreken tot de verbeelding. ‘Het 

dak is gewoon helemaal schoon, op één klein hoekje 

waar de laser niet komt. Af en toe controleren we het 

dak maar er ligt helemaal geen rotzooi meer’, zegt 

Verhoeven opgelucht. Bijkomend resultaat is dat Pon 

enorm bespaart op de schoonmaakkosten. ‘Maar het 

belangrijkste is dat we geen wateroverlast meer hebben 

gehad in de loods. Met één geval van schade hebben we 

de prijs van de laser al ruimschoots terugverdiend.’

‘Het dak is gewoon helemaal 
schoon, op één klein hoekje 
waar de laser niet komt.’ 
Hans Verhoeven

Vogels die bergen plastic en etensresten op het dak dumpen en daardoor zorgen voor verstopte 

afvoeren. Continental (onderdeel van Pon Holding) zat met de handen in het haar. De komst van 

de Agrilaser Autonomic maakte een eind aan de overlast. Zowel de vogel- als wateroverlast.


