Staalbouw Weelde Int (SWI)
Spandraad tegen vogels
Als familiebedrijf is SWI ooit begonnen met het
vervaardigen van staalconstructies ten behoeve van de
bouw en industrie. Later kwam daar de infrastructuurtak bij.
Sindsseptember 2014 zijn zij de trotse eigenaars van het
EN 1090-2 EXC. 4 certificaat.

Wensen van de klant
Staalbouw Weelde International (SWI) is een van oorsprong Nederlands
bedrijf met Belgische wortels. SWI bestaat inmiddels 40 jaar en heeft
daardoor een grote ‘know how’ in alle facetten van de staalbouw. Zo heeft
SWI al diverse geluidsschermen in Nederland en België vervaardigd. Het
geluidsscherm van 2 kilometer langs de spoorlijn in Den Bosch was daarbij bijzonder, omdat voor het eerst gevraagd werd naar een manier om ook
overlast van vogels te voorkomen. Na het uitschrijven van een tender, was de
keuze voor Rentokil snel gemaakt.

De oplossing van Rentokil
“In de offerte heeft Rentokil diverse oplossingen aangedragen”, aldus Hans
Verheyen, projectleider bij SWI. “In overleg met de accountmanager is
uiteindelijk gekozen voor spandraad. De andere opties die we bekeken
hebben, waren de pinnen, waar de architekt bezwaar tegen maakte en
electrische vogelwering dat een licht schokje geeft aan de vogel die er op
landt. Bij nader inzien bracht deze laatste optie te veel gevaar voor het
treinverkeer met zich mee en was het minder onderhoudsvriendelijk”.
Doordat de vogelwering in het bestek stond, werd er tijdens de fabricage van
de geluidsschermen rekening gehouden met uitsparingen om de vogelwering
op te bevestigen. Dit scheelde heel veel werk en tijd.

Voordelen voor de klant
“Prijstechnisch was Rentokil het beste. Daarbij hield de accountmanager
goed contact met ons tijdens de offerte fase en had Rentokil de beste
referenties”, zo vertelt de heer Verheyen. “In totaal heeft het project voor
Rentokil een half jaar geduurd, waarbij de spandraden gefaseerd geplaatst
konden worden.” Ik heb tijdens het project prettig gewerkt met de vaste
servicemedewerker. Het kwam regelmatig voor dat hoogwerkers besteld of
geannuleerd moesten worden. Dit regelde de servicemedewerker van
Rentokil, waarbij hij rustig en adequaat zijn werk deed. De accountmanager
had verstand van zaken. Hij dacht met ons mee in het aandragen van
adviezen, waarbij geld niet het belangrijkste was, maar de oplossing. Mocht
ik weer een project krijgen waarbij vogelwering gevraagd wordt, dan zal ik
zeker contact opnemen met Rentokil”.

“De accountmanager
dacht met ons mee in het
aandragen van adviezen
waarbij geld niet het
belangrijkste was, maar
de oplossing. Mocht ik
weer een project krijgen
waarbij vogelwering
gevraagd wordt, dan zal
ik zeker contact
opnemen met Rentokil”.
Hans Verheyen
Projectleider
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