
Netten om meeuwen op afstand te houden

“De aangebrachte netten doorstonden de test goed waardoor 
Rentokil op alle daken vogelwering mocht aanbrengen.”

GGZ Noord-Holland-Noord staat voor moderne, herstelgerichte geestelijke 
gezondheidszorg die aansluit bij wensen en mogelijkheden van mensen 
met ernstige psychiatrische en psychische problemen. Zij streven ernaar 
om met ruim 2.100 deskundige en gemotiveerde medewerkers het 
herstelproces van de klant optimaal te ondersteunen.



Wensen van de klant
Voordat het net geplaatst werd, had het GGZ Noord-Holland-Noord last 
van meeuwen. “De geluidsoverlast van de dieren was vervelend, maar 
het aanvallen van cliënten in het voorjaar werd met name als erg 
intimiderend ervaren”, vertelt de heer Van den Berg, Technisch 
Medewerker. “s’ Nachts maakten de meeuwen veel lawaai op de daken 
tijdens het bouwen van hun nesten en overdag schreeuwden ze veel. 
Als de meeuwen jongen hadden werden volwassenen en kinderen die 
in de tuin aanwezig waren door de vogels aangevallen.”

De oplossing van Rentokil
“De uitdaging zit hem erin dat het gebouw geen rechte hoeken kent. 
Alles tot en met de daken is ongelijk en schuin. Voor het aanbrengen 
van de vogelwering maakt dat het extra lastig. In eerste instantie was 
de offerte van Rentokil prijziger dan die van een andere partij. Daarom 
hebben we eerst een pilot gedaan met het andere bedrijf,” geeft de 
heer Bakker, Bouwkundig Projectleider, toe. “We kwamen er al snel 
achter dat de oplossing van dat andere bedrijf niet ging werken. De 
netten lieten door hevige wind los. Daarom heb ik toch Rentokil gebeld 
en ze dezelfde pilot aangeboden. De aangebrachte netten 
doorstonden de test goed waardoor Rentokil op alle daken 
vogelwering mocht aanbrengen”, aldus een tevreden heer Bakker.

Voordelen voor de klant
“Achteraf begrijp ik wel waar de kosten in zijn gaan zitten. De netten 
zijn met ringen aan de muren vastgezet en er zijn speciale palen op het 
dak neergezet om de netten overheen te leiden. Er zijn zelfs deuren in 
de netten aangebracht, zodat onderhoudspersoneel makkelijk naar het 
andere dak kunnen gaan”, complimenteert de heer Van den Berg. “We 
zien nu al een stuk minder meeuwen, dus dat belooft veel goeds voor 
het aankomend broedseizoen.”

“We zien nu al een stuk 
minder meeuwen, dus 
dat belooft veel goeds 
voor het aankomend 
broedseizoen.”

Heeft u een probleem 
met ongedierte of wilt u 
voorkomen dat u 
problemen met 
ongedierte krijgt? 
Op onze website is veel 
nuttige informatie te 
vinden.
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Vogelwering op een van de daken van GGZ Noord-Holland-Noord in Alkmaar.

Deuren zijn in de netten aangebracht, 
zodat onderhoudspersoneel makkelijk 
naar het andere dak kunnen gaan.


