Vogelwering op maat voor de gemeente
Hof van Twente
De gemeente Hof van Twente is in 2001 ontstaan door de
fusie van 5 gemeenten in het zuidwesten van Twente. In de
gemeente wonen bijna 35.000 mensen. Het gemeentehuis
is in 2006 gebouwd en biedt werkruimte aan ongeveer
250 medewerkers.

Wensen van de klant
Het duurde ongeveer 6 jaar voordat de vogels het nieuwe gemeentehuis in Goor
hadden ontdekt. Het gebouw bood beschutte roestplekken waar in het begin een
paar vogels op af kwamen. Maar het bleef niet bij een paar. Het werden er steeds
meer. “Het werd zelfs zo erg dat bezoekers en buren klaagden over de overlast
die de vogels met zich meebrachten. De duivenuitwerpselen hoopten zich op op
de grond, poep zat tegen de glazen gevels en er werden nesten gebouwd in de
vensterbanken. We hebben in eerste instantie de buitenkant van het hele
gemeentehuis laten schoonmaken. De buurt knapte hier zo van op, dat we het
niet meer zo vies wilde laten worden,” vertelt Gebouwenbeheerder gemeente
Hof van Twente, Michiel Mensink.”Het was tijd voor een meer structurele
oplossing.”

De oplossing van Rentokil
“Via internet vond mijn collega, Martijn Holtslag (Vakspecialist bouwkunde
gemeente Hof van Twente) Rentokil”, vertelt de heer Mensink verder. “Op de
website van Rentokil vond hij de informatie die een oplossing bood voor onze
problematiek. Een afspraak met een adviseur was snel gemaakt. Tijdens de
afspraak kwamen de diverse mogelijkheden aan de orde. Uiteindelijk hebben we
gekozen voor het afvangen van duiven in combinatie met het plaatsen van
vogelwering in de vorm van netten, pinnen en elektrische spandraden (Avisave).”
Door het aanbrengen van elektrische spandraden krijgen de vogels een
onaangename maar onschadelijke elektrische schok, waardoor ze niet snel meer
op die plek terug zullen komen.

Voordelen voor de klant

“Door het plaatsen van
elektrische spandraden
op zonne-energie werken we niet alleen aan
een schone maar ook
aan een duurzame
leefomgeving.”
Michel Mensink
Gebouwenbeheerder
Hof van Twente

”Met het afvangen van vogels hebben we ervoor willen zorgen dat de
vogeloverlast niet verplaatst werd naar omliggende panden. Door dit door Rentokil uit te laten voeren, weten we dat dit professioneel en zo humaan mogelijk
gebeurt. En door het plaatsen van elektrische spandraden op zonne-energie
werken we niet alleen aan een schone maar ook aan een duurzame
leefomgeving. De gemeente Hof van Twente heeft als doel in 2035
energieneutraal te zijn. Daarom hebben wij sinds kort zonnepanelen op het dak
geplaatst”, legt de heer Mensink uit. “Een ander bijkomend voordeel is dat we
geen extra kosten aan schoonmaakwerkzaamheden kwijt zijn.”
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225 bestrijdingstechnici in Nederland
Professionele vogelwering op maat
Netten, pinnen, spandraden, etcetera
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Duurzame vogelwering op zonne-energie
Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding
Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

