Vogelwering Basiliek Meerssen
“Een bijkomendvoordeel is, dat de voetballen van jongeren
uit de buurt, niet meer door de kostbare glas-en-loodramen
gaan, maar worden tegen gehouden door de netten.”
De kerk van Meerssen werd in 1938 door paus Pius XI verheven tot
basiliek en is een rijksmonument. De Basiliek is een Rooms-katholiek
kerkgebouw en is voornamelijk opgebouwd uit mergelsteen. Dit
mergelsteen vormde voor de vogelwering een extra uitdaging.

Wensen van de klant
“De Basiliek van het Heilig Sacrement in Meerssen had al tijden last van vogels die tegen de ramen opvlogen of op de randen gingen zitten. Vooral dit
laatste bracht veel overlast met zich mee, zoals troep die de vogels,
voornamelijk duiven, meenemen, maar ook de uitwerpselen van de vogels.
Deze uitwerpselen bevatten zuren die de relatief zachte mergesteenl
aantasten. De Basiliek is gebouwd van mergelsteen. Dus toen de Basiliek
gerestaureerd moest worden, werd de vogelwering gelijk opgenomen in het
bestek,” zo vertelt een medewerker van de Basiliek.

De oplossing van Rentokil
“In het geval van de Basiliek van Meerssen was het de uitdaging om ervoor
te zorgen dat de materialen om de vogelwering te bevestigen niet zouden
roesten. Mergelsteen wordt namelijk niet alleen aangetast door uitwerpselen,
maar ook door roest”, zo vertelt Michiel Vliegen, Uitvoerder en Calculator bij
Bouwbedrijf Coppes, het bedrijf dat de restauratie van de Basiliek heeft
uitgevoerd. “Na overleg met de accountmanager hebben we besloten om
voor de netten bevestigingsmateriaal van roestvrijstaal te gebruiken.”

Voordelen voor de klant
“Rentokil werd mij door collega’s aanbevolen, omdat zij tevreden waren over
de vogelwering, die Rentokil voor andere klanten had uitgevoerd. Ook bij de
Basiliek in Meerssen is de vogelwering weer zonder problemen geïnstalleerd.
De medewerkers van Rentokil kwamen hun afspraken na, de adviseur kwam
met goede alternatieven en had duidelijke tekeningen bij de offerte. Wij
restaureren regelmatig monumenten en de volgende keer zal ik Rentokil
zeker weer inschakelen.” aldus Michiel Vliegen. De medewerker van de
Basiliek geeft aan, “De servicemedewerker deed zijn werk goed, de duiven
zitten niet meer op de door de netten beschermde plekken. Dus geen vieze
uitwerpselen meer op de muren en op de grond. Een bijkomend voordeel
is, dat de voetballen van jongeren uit de buurt, niet meer door de kostbare
glas-en-loodramen gaan, maar worden tegen gehouden door de netten.”
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volgende keer zal ik
Rentokil zeker inschakelen.”

Michel Vliegen
Uitvoerder en
Calculator Coppes

De Experts in Pest Control
•
•
•

225 bestrijdingstechnici in Nederland
Professionele vogelwering op maat
Netten, pinnen, spandraden, etc.

www.rentokil.nl

© Rentokil Pest Control 2015. Alle rechten voorbehouden

•
•
•

Kennis van meer dan 215 soorten ongedierte
Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding
Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

