
De Broederscholen Hiëronymus vzw telt in totaal 5 
campussen. De gebouwen van de campus te Sint-
Niklaas dateren uit de 19e eeuw. De school huisvest zo'n 
1.100 leerlingen en 200 leerkrachten in haar kleuter- en 
basisschool, haar humaniora en handelsafdeling.

Broederscholen Hiëronymus 
Rentokil duivenwering beschermt het patrimonium

The Experts in Pest Control



Wensen van de klant

"De campus in Sint-Niklaas is één van de 5 campussen van de Broederscholen 
Hiëronymus. De bouw is gestart in 1865 en werd in de loop van de jaren steeds 
verder uitgebreid. Momenteel telt onze school 4.500m² aan gebouwen en nog eens 
dezelfde oppervlakte aan speelplaatsen. De kerk dateert van 1870," vertelt Marnix 
ONGENA - Stafmedewerker Patrimonium. "Het stadscentrum van Sint-Niklaas wordt 
al jaren geteisterd door duiven en sinds het gemeentebestuur actie ondernomen 
heeft, hebben de duiven een ander onderkomen gevonden: onze kerk!  In 2016 
kreeg ze een nieuwe bestemming en werden er klaslokalen in gemaakt, maar de 
schade die door de duiven was aangericht aan de gevel, aan de binnenkant van de 
kerk en zelfs aan het orgel, was enorm. Zo ben ik op zoek gegaan naar een partner 
die op een professionele manier duivenwering zou kunnen aanbrengen. En via 
het preventiecontract voor ratten en muizen dat al jaren loopt, ben ik bij Rentokil 
terechtgekomen."

De oplossing van Rentokil

"Onze technische dienst had  al zelf geprobeerd om duivenpinnen te plaatsen, maar 
het probleem was dat de hoogtewerker niet hoog genoeg reikte. De specialisten 
van Rentokil kwamen met een goed gestructureerd voorstel: een combinatie van 
duivennetten en duivenpinnen op richels, vensterbanken en voor de glasramen. 
Voor de school was het essentieel dat de leerlingen zo weinig mogelijk hinder 
zouden ondervinden door de werken en dat hun veiligheid gegarandeerd was. Ook 
hiermee hebben de experts van Rentokil rekening gehouden. Het plaatsen van de 
duivenwering werd tijdens de schoolvakantie uitgevoerd. In één week tijd was de 
klus geklaard," vertelt Marnix ONGENA.

Voordelen voor de klant

"De oplossing die Rentokil ons bracht, is erg effectief. De duiven kunnen nu niet 
meer neerstrijken waar ze willen. Hierdoor besparen wij enorm op schoonmaak-
kosten: voordien moesten we de ingang van de school en het trottoir om de 2 dagen 
schoonmaken met de hogedrukreiniger. Niet enkel voor het zicht, maar ook voor 
de veiligheid. Duivenuitwerpselen die zich opstapelen, kunnen namelijk erg glad 
zijn. De leerlingen, voorbijgangers en het personeel zouden er kunnen uitglijden. 
Bovendien is het ook onze taak om het art deco patrimonium van de school te 
beschermen tegen de schadelijke gevolgen van duivenuitwerpselen."

"Zowel het plan als 
de uitvoering van de 
duivenweringswerken 
was werkelijk van 
topniveau. Het art 
deco patrimonium 
is beschermd en 
de omgeving van 
onze school is 
veilig. Bovendien 
is de duivenwering 
nauwelijks zichtbaar."

The Experts in Pest Control
• Filialen in meer dan 40 landen
• Effectieve bescherming gegarandeerd
• Kennis van meer dan 250 soorten ongedierte

• Jarenlange ervaring in ongediertebestrijding
• Beschermt de reputatie van uw bedrijf
• Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

Marnix ONGENA
Stafmedewerker 
Patrimonium
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