
Gebruikerservaring Kraaien verjagen bij Perenkwekerij Vermeer Fruit 

Locatie: Perenkwekerij Vermeer Fruit, Goirle, Noord Brabant

Vogelprobleem: Vogels vreten het fruit aan

Vogels die de schade veroorzaken: Kraaiachtigen

Tijd van het jaar met vogelproblemen: Mei t/m augustus

Dagdeel met vogelproblemen: Van zonsopgang tot zonsondergang

Aantal vogels voor de Autonomic installatie: Honderden

Aantal vogels na de installatie: Tientallen

In gebruik sinds: Juni 2016

Vogelwering: 1 x Autonomic 500 op 8 meter hoogte

Laser projectiegebied:  8 hectare
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Rik Vermeer is altijd bezig geweest met het verjagen van de 

honderden kraaiachtigen die voornamelijk in de ochtend en tegen 

de avond de peren aanvraten. Op bewolkte dagen zaten zij er 

zelfs de hele dag. 

Voordat de Autonomic geïnstalleerd werd verjoeg Vermeer Fruit de 

vogels met gaskanonnen en anderen zogenaamde knalapparaten. 

Deze apparatuur werkte wel maar is niet ideaal. Er is namelijk een 

vergunning voor nodig wat lastig te verkrijgen is. “ik mocht enkel 

tussen 7:00 en 21:00 overdag vogels verjagen met gaskanonnen. 

Wanneer het apparaat ontregeld was door regen, storm of 

verzakking ging het wel eens mis, hij gaf dan midden in de nacht 

een knal waar de buren niet blij mee waren. Het knalapparaat 

zorgde dus voor een hoop irritatie en boze reacties in mijn 

omgeving,” zegt Rik.

De Autonomic heeft deze beperkingen niet en haalt betere 

resultaten dan een gaskanon, behoeft geen vergunning en is een 

stuk gebruiksvriendelijker. “In mijn ervaring blijven de vogels weg 

door de Autonomic, de aanwezigheid van de laserstraal maakt 

het onprettig voor de kraaien. Hierdoor gaan zij mijn boomgaard 

mijden en komen niet meer terug.” aldus Rik. Vermeer Fruit kan 

nu de vogels verjagen zonder overlast voor de omgeving op het 

tijdstip dat hij wenst. 

Rik Vermeer heeft een stalen toren van 8 meter hoog laten bouwen 

door Steelstone Staaconstructies om de Autonomic boven de 

boomgaard te kunnen installeren. Jaarlijks wordt de Autonomic 

door een gecertificeerde installateur van Bird Control Group 

geplaatst op de toren en geconfigureerd om het gebied van 8 

hectare vrij te houden van vogels. Naast de Autonomic staan er 

in het gebied ook een aantal vliegers en draaibollen, dit allen bij 

elkaar zorgen voor een aanzienlijke vogelreductie. 

“Gaan we geloven wat Bird Control Group beweert?” Is wat Rik 

Vermeer in het voorjaar van 2016 dacht. Omdat het neerzetten 

van de Autonomic een behoorlijke investering zou betekenen, 

twijfelde hij. Rik besloot om de Autonomic een kans te geven. 

Hij was echter teleurgesteld toen bij de eerste installatie niet alle 

vogels vertrokken, Bird Control Group heeft dit opgelost door een 

optimalisatie uit te voeren in het programma. Na de optimalisatie 

vertrokken de vogels en was Vermeer Fruit overtuigd. Sindsdien 

heeft de Autonomic in het jaar 2016 en 2017 effectief verjaagd en 

ook in 2018 zal hij weer zijn werk doen bij Vermeer Fruit.

Rik Vermeer zou de Autonomic zeker aanraden aan andere 

fruittelers: “Ik snap dat de kosten afschrikken, de Autonomic is 

een investering, zeker samen met de bouw van een toren. De 

Autonomic doet echter wat het belooft en zorgt voor een positief 

rendement.“

Sinds 2016 wordt de Autonomic jaarlijks geïnstalleerd om 8 ha aan perenbomen te beschermen tegen vraatschade 
door kraaiachtigen bij Vermeer Fruit in Goirle. De kraaiachtigen komen ieder voorjaar in grote getallen aangevlogen 
en vertrekken pas weer als de peren geoogst zijn in september. 

Kraaiachtigen vertrekken na de installatie van de Autonomic 
bij perenkwekerij Vermeer Fruit

“In mijn ervaring blijven de vogels weg 
door de Autonomic, de aanwezigheid van 
de laserstraal maakt het onprettig voor de 
kraaien. Hierdoor gaan zij mijn boomgaard 
mijden en komen niet meer terug

Rik Vermeer - Eigenaar Vermeer Fruit


