
Situatie vooraf
Het hoofdkantoor van Van Mossel Automotive Group had 

veel last van meeuwenoverlast. Door de uitwerpselen die 

op de auto’s terecht kwamen, werd er veel geld uitgegeven 

aan het schoonmaken en overspuiten van de auto’s. In 2016 

bedroegen deze kosten maar liefst € 8.000. 

Resultaten na gebruik
Sinds de Agrilaser Autonomic is geïnstalleerd is er geen 

vogelschade meer geconstateerd. De laser heeft direct zijn 

succes bewezen.  
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Als onderdeel van de risicoanalyse hebben we drie verschillende 

zones bepaald:

1. Een zone waar de laserstraal 24 uur per dag kan stralen

2.  Een zone waar alleen buiten werktijden gestraald kan worden

3. Een zone waar de laserstraal niet kan stralen

Het lasertraject is zodanig ingesteld dat de laserstraal geen 

ongewenste reflectie produceert. Bird Control Group heeft voor 

informatieborden bij de ingangen van de laserprojectiezone gezorgd. 
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Business case Van Mossel Automotive Group 

Locatie: Van Mossel Automotive Group, Apeldoorn, Nederland

Soort toepassing: Autodealer (Industry & Utility buildings)

Aanleiding: Uitwerpselen van meeuwen op gloednieuwe auto’s

Vogels die schade veroorzaken: Meeuwen (Laridae)

Tijd van het jaar met vogelproblemen: Gehele jaar

Dagdeel met vogelproblemen: Van zonsopkomst tot zonsondergang

Aantal systemen: 1 x Agrilaser Autonomic 100

Laserprojectiegebied: 1500 m2

In gebruik sinds: November 2016

Aantal vogels voor Agrilaser Autonomic installatie: Honderden

Aantal vogels na Agrilaser Autonomic installatie: Nul

Reductie in vogelaantallen: 100%

Jaarlijkse schade 

- Schoonmaakkosten auto’s en pand:

- Overspuitkosten auto’s:

Voor Autonomic 

€ 2.000

€ 6.000

Na Autonomic 

€ 0

€ 0

Totale schade per jaar veroorzaakt door vogels: € 8.000 € 0

 



De meeuwen rondom het terrein van 1500 m2 zorgden voor 

hoofdpijn bij Wouter Pals, Inkoop & Facility Coördinator bij 

Van Mossel Automotive Group: “Gloednieuwe, glimmende 

auto’s zaten onder de vogeluitwerpselen, net zoals de stoep 

en kantoorgebouw.” Het schoonmaken hiervan kost veel tijd. 

En als de medewerkers niet snel genoeg erbij waren, tastten 

de uitwerpselen de autolaklaag aan. “In drie gevallen moesten 

we de gehele auto overspuiten. Dan heb je het over duizenden 

euro’s die niet gedekt zijn door de verzekering.”

Plug & play
Tezamen met Bird Control Group bepaalde Van Mossel de 

optimale positie van de Agrilaser Autonomic en werd er een 

risicoanalyse uitgevoerd. “De laser is op de hoek van het dak 

geplaatst. Het systeem is niet zichtbaar voor bezoekers maar 

kan wel het hele terrein bestralen. Na de installatie hebben 

we geen omkijken meer naar het apparaat, wat voor ons de 

voornaamste reden was om te kiezen voor de Autonomic. Het 

is een zorgenvrije oplossing.” Omdat het dak slecht bereikbaar 

is, is na een paar maanden een kleine aanpassing gedaan: 

de stroomschakelaar van de Autonomic is verplaatst van het 

apparaat op het dak naar de meldkamer waardoor de laser nog 

gemakkelijker te bedienen is. 

Direct effect
Sinds november 2016 heeft het Apeldoornse kantoor geen 

overlast meer van vogels gehad. Pals: “De vogels zijn nog 

steeds in de buurt maar blijven weg uit het laserprojectiegebied. 

De Autonomic is een innovatieve, diervriendelijke, slimme en 

onderhoudsvrije oplossing.  Als we uitgaan van de kosten 

die we de laatste paar jaar gemaakt hebben, verdienen we de 

investering binnen het jaar terug.” 

Tweede laser
De Autonomic is zo succesvol voor de mobiliteitsaanbieder 

dat zij van plan is een tweede laser aan te schaffen voor hun 

dealerbedrijf in Veghel. “We hebben vergelijkbare problemen 

daar. Het is niet meer dan logisch om nog een laser aan te 

schaffen als de investering zich zo snel terugbetaalt.”

Van Mossel Automotive Group heeft zeventig vestigingen in Nederland, waaronder een aantal dealerbedrijven 
van een breed scala aan kwaliteitsmerken. Het hoofdkantoor is gevestigd in Apeldoorn waar auto’s van de 
merken Land Rover, Jaguar en Kia worden verkocht.  Het bedrijf maakte hoge kosten om vogeluitwerpselen 
van gloednieuwe auto’s verwijderen. In sommige gevallen moesten er zelfs daken en motorkappen 
overgespoten worden. Dankzij de Autonomic is er geen vogelschade meer sinds deze geïnstalleerd is. 

Resultaten
•  Na installatie heeft men geen omkijken naar de 

Agrilaser Autonomic 
•  De Autonomic voorkomt dat vogels schade 

toebrengen aan gloednieuwe auto’s
•  Het pand en omgeving zien er een stuk schoner uit

Van 100 tot 0 vogels binnen een paar seconden 


