
Situatie vooraf
Verpakkingsbedrijf Van der Gugten in Rijnsburg had 

enorm veel last van meeuwen. De vogels gebruikten 

het dak van het bedrijf als rustplaats. De overlast 

bestond vooral uit verstopte afvoeren en viezigheid 

op het dak en rondom het gebouw door vogelpoep 

en etensresten. ‘We moesten tot vijf keer per jaar de 

afvoer ontstoppen. Daarnaast zaten de auto’s van 

onze medewerkers constant onder de vogelpoep. Dat 

is niet goed voor de uitstraling van het bedrijf’, aldus 

directeur Martin van der Gugten.

Bedrijf: Van der Gugten Verpakkingen B.V.

Waar: Rijnsburg, Nederland

Product: Agrilaser Autonomic

Waarom: overlast van meeuwen

Sinds: December 2014

Resultaten
·  90% minder overlast

·  Geen omkijken naar bediening

·  Besparing op manuren

·  Betere uitstraling bedrijfspand

·  Minder schoonmaakkosten

‘De overlast is met 
90% teruggebracht’
 Martin van der Gugten, directeur

Bird Control Group

Resultaten na gebruik
‘De resultaten zijn ronduit verbluffend. We hebben 

eigenlijk geen last meer van de meeuwen. Natuurlijk 

vliegt er nog wel eens één over of zit er één op het 

dak, maar de overlast is weg. Ze vinden ons dak geen 

fijne plek meer. De overlast is met 90% afgenomen’, 

zegt Van der Gugten. De auto’s van de medewerkers 

hoeven ook niet meer wekelijks door de wasstraat. 

‘Ook de afvoer zit niet meer verstopt. Maar het 

grootste voordeel is toch wel dat de uitstraling van het 

pand enorm is verbeterd.’



Geen omkijken
Van der Gugten gebruikt de Agrilaser Autonomic sinds 

december 2014. In de avond en nacht straalt de laser 

over het dak van het verpakkingsbedrijf. ‘Belangrijk voor 

ons is dat we er geen omkijken naar hebben. De laser 

wordt geïnstalleerd, af en toe controleert een medewerker 

op de laptop of alle instellingen nog goed staan en verder 

gaat alles vanzelf. Vroeger moest ik iemand het dak 

opsturen om de vogels weg te jagen. Dat kost veel tijd en 

is lang niet zo effectief’, legt Van der Gugten uit.

Veiligheid personeel
De automatische laser leidt niet alleen tot efficiencywinst; 

het verkleint ook het risico voor het personeel. Als 

iemand het dak op moet klimmen brengt dat extra 

arbeidsrisico’s met zich mee. Het bedrijf moet 

maatregelen nemen om die risico’s te verkleinen. Die 

maatregelen kosten vaak veel geld.

Betere uitstraling
Nu Van der Gugten de Agrilaser Autonomic iets meer 

dan een half jaar in gebruik heeft ziet hij een duidelijk 

verschil. ‘Het aantal vogels is met 80 tot 90% afgenomen. 

Ze kiezen nu een andere plek om te rusten.’ Het grootste 

economische voordeel voor Van der Gugten zit in de 

schoonmaakkosten. ‘Vroeger moesten we wel vijf keer 

per jaar de afvoer schoonmaken omdat die verstopt zat. 

Los daarvan is die rotzooi – de meeuwen laten behalve 

poep ook veel voedselresten achter – niet goed voor 

de uitstraling van het bedrijf. Wat dat betreft zijn we er 

enorm op vooruit gegaan.’

Aanbevelen
Van der Gugten raadt de Agrilaser Autonomic van 

harte aan. ‘Het is een ideaal apparaat als je overlast 

hebt van vogels. De bloemenveiling, die op hetzelfde 

industrieterrein is gevestigd, gebruikt de Agrilaser ook. Zij 

hebben ook veel minder last van vogels. Het is een ideaal 

hulpmiddel. Ik zou niet meer zonder willen.’

Interview Martin van der Gugten

‘De overlast is met 90% teruggebracht’

‘De automatische laser 
bespaart veel tijd en 
reduceert risico’s’
 Martin van der Gugten, directeur

‘De uitstraling van ons 
bedrijf is enorm verbeterd. 
Minder etensresten op het 
terrein en auto’
 Martin van der Gugten, directeur

Het dak van verpakkingsbedrijf Van der Gugten in Rijnsburg bleek een ideale rustplaats voor 

meeuwen. ‘Zij zorgden voor ontzettend veel overlast. Van verstopte afvoeren tot vieze auto’s. Met 

de Agrilaser Autonomic is dat nu verleden tijd’, zegt directeur Martin van der Gugten. 


