“De roeken wennen niet aan de laser.
We gebruiken de laser al drie jaar en ze
schrikken er nog steeds van.”
Mariahout is een plaats in de provincie Noord-Brabant met
ongeveer 1.950 inwoners. Naast de Lourdesgrot is Mariahout
bekend om haar openluchttheater* dat ligt op een mooie plek in
het Processiepark bij de O.L. Vrouw van Lourdeskerk.
* Foto Jan Janssen

Wensen van de klant
De eerste berichten van overlast door roeken dateren al vanaf 2001. Pas 10 jaar later werd
de vergunning aangevraagd om legaal de roeken te mogen verjagen. “De overlast door de
roeken concentreerde zich in het park van Mariahout met name rondom het
openluchttheater. Het lawaai dat de dieren maken verstoorde menigmaal de voorstelling.
Maar niet alleen de herrie gaf overlast, de bezoekers moesten ook oppassen voor de
vogeluitwerpselen op hun hoofd of op hun auto” vertelt de heer Jansen, coördinator
werkgroep Roeken.“Niet alleen de theaterbezoekers hadden last van de roeken, ook de
omliggend de buurtbewoners ondervonden negatieve effecten van de roeken. Zo werden
ze ’s ochtends vroeg, soms al vanaf 4:30 uur, gewekt door het gekwetter. De was kon buiten
niet opgehangen worden, omdat uitwerpselen uit de lucht konden vallen. Na 10 jaar was het
genoeg en werd de projectgroep Roeken opgericht om de roeken op een legale manier te
verjagen.

De oplossing van Rentokil
“We hebben al meerdere oplossingen uitgeprobeerd. Van het tegen elkaar slaan van klapplanken tot het inzetten van valken en het produceren van tegengeluid door het
organiseren van Roekenrock (www.oltm.nl), een optreden van enkele lokale hardrockbands
die met hun decibels ook een bijdrage leveren aan het verdrijven, maar niets bleek een
definitieve oplossing”, geeft de heer Jansen toe. “Roeken zijn slimme dieren en hebben snel
door dat het gevaar maar van tijdelijke aard is. Ook raakten ze snel gewend aan de harde
geluiden die we maakten.” Een inwoner van Mariahout attendeerde de werkgroep op de
laser. We zijn begonnen met een roulatieschema voor zo’n 8 man, waarbij ieder uur iemand
door het park liep om de roeken te signaleren en eventueel met de laser te schijnen.” De
heer Jansen legt uit: “De roeken zien de laserstraal als een fysiek object, dat op hen afkomt.
Nu de roeken verdwenen zijn, hoeven we ook minder te patrouilleren. We blijven het gebied
natuurlijk wel in de gaten houden. Met name in de maanden februari, maart en april, als de
roeken nesten gaan bouwen en er nog geen bladeren aan de bomen zitten, zijn we het
actiefst met de laser. Op deze manier zijn we roekenvrij voordat het theaterseizoen begint.
De bezoekers kunnen dan met een gerust hart plaatsnemen op de banken.”

“We zijn erg blij met de
laser. Ik raad de laser
zeker aan, omdat er
geen ander efficiënt
middel is dat beter werkt
tegen roeken.”
Jan Janssen
Coördinator werkgroep
Roeken Mariahout

Voordelen voor de klant
“De laser werkt goed en heeft een bereik van wel één kilometer. Je moet wel rekening

houden met het tijdstip. Deze laser werkt het best in de schemering in de ochtend of avond,
of bij bewolkt weer. Daarbij moet je er wel verantwoord mee omgaan. Het blijft een laser,
schijn dus niet op mensen of vliegtuigen. De heer Jansen vertelt verder, “We zijn erg blij
met de laser. De roeken wennen niet aan de laser. We gebruiken de laser al drie jaar en ze
schrikken er nog steeds van. Ik raad de laser zeker aan, omdat er geen ander efficiënt
middel is dat beter werkt.”
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