Meeuwenoverlast beperken
Meeuwen horen bij Den Haag, maar ze zorgen soms ook overlast. De overlast van meeuwen is het
grootst tijdens het broedseizoen (half april tot eind augustus). Dan beschermen de vogels hun
nesten met eieren en jongen. De jongen worden dan gevoerd en krijgen vliegles; dit gaat gepaard
met veel gekrijs. De volwassen dieren beschermen hun jongen fanatiek en zijn erg luidruchtig.
Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Daar moet bij het beperken
van de overlast rekening mee worden gehouden. De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk
tegen te gaan.

Wat kunt u zelf doen ?
De meeuw is een beschermde vogel die u wel mag weren, maar niet verjagen.
Voorkom zwerfvuil
Zwerfvuil trekt ongedierte aan. Dit kunt u zelf doen om uw buurt schoon te houden:
•
Sluit uw container met huishoudelijk afval goed af.
•
Gooi afval in de prullenbak.
•
Gooi geen afval of etensresten op straat.
•
Woont u in een buurt waar ondergrondse restafvalcontainers voor uw huisvuil staan ?
Zet geen vuilniszakken of los afval naast de containers.
Gebruik de gratis gele vuilniszakken
Wordt bij u het huisvuil nog in vuilniszakken opgehaald?
•
Gebruik dan de gele vuilniszakken die de gemeente gratis aanbiedt.
•
Meeuwen kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken omdat ze
extra stevig zijn.
•
Zet afvalzakken zo laat mogelijk aan de weg.
•
Zet de zakken aan de stoeprand op de dag dat het huisvuil wordt opgehaald.
•
Bind de zakken goed dicht.
Voer de meeuwen niet
Door meeuwen te voeren, leren ze dat bij mensen eten te krijgen is.
Heeft u oud brood over? Voer dit niet aan de meeuwen en eenden, maar gooi het in een
broodcontainer.
Vertel mensen die meeuwen voeren dat dit niet gewenst is. Zo voorkomt u overlast in uw buurt.

Pas uw dak aan
Meeuwen houden van een plek waar het nest minstens aan 1 kant beschut ligt. Populaire
nestplekken voor meeuwen zijn: op een dakraam op een schuin dak, op een dakkapel, op een plat
dak (grinddak), tegen een lichtkoepel, tegen de dakrand of achter een schoorsteen.
U kunt uw dak op verschillende manieren aanpassen zodat meeuwen er niet gaan broeden.
U kunt de maatregelen alleen nemen wanneer de meeuwen nog niet aanwezig zijn. In principe is
dit voor en na het broedseizoen.
•
Betreed regelmatig je dak of tuin, in het bijzonder van april tot eind juni. Je storende
aanwezigheid maakt de locatie minder aantrekkelijk voor meeuwen om er een nest te bouwen;
•
Zorg voor een glad dakoppervlak zonder obstakels, zodat er zich geen nestmateriaal kan
opstapelen;
•
Verwijder mogelijk nestmateriaal (takjes, mos, bladeren) van je dak; dit mag van eind
augustus t/m maart (buiten het broedseizoen).
•
Haal oude nesten na het broedseizoen weg.
•
Zet bijvoorbeeld vogelverschrikkers in (vliegers) om vogels te verjagen.
•
Plaats pinnen of duivenprikkers.
•
Span metalen draden evenwijdig aan elkaar over de hele lengte van het dak. Laat tussen elke
draad ongeveer 25 centimeter ruimte. Dit verhindert dat meeuwen er komen rusten of slapen.
•
Plaats netten. Een net met een maaswijdte van 75 millimeter is het meest geschikt. Zorg er
voor dat het net goed strak gespannen staat, op enige afstand van het dakoppervlak. Let er ook
op dat meeuwen en andere vogels niet onder het net kunnen kruipen. Bij een slap gespannen
net en/of een net waar vogels onder kunnen kruipen, raken de dieren verstrikt in het net.
Schakel eventueel een bedrijf in dat ervaring heeft in het plaatsen van netten.
•
Plaats een stille vogelverschrikker. Dat is een driekleurige licht-reflecterende bol die beweegt
door de wind. De meeuwen schrikken van de kleuren (rood, zwart en geel). Ritselband stellen
vogels ook niet op prijs. U kunt dit zelf maken door aluminiumfolie in repen te knippen.
•
Het is verboden om eieren te rapen dan wel deze te beschadigen of te vernielen. Niet alleen
omdat meeuwen beschermde vogels zijn, maar gewoon omdat het niet helpt. De vogels leggen
gewoon nieuwe eieren. Dat ligt in hun natuur.
Meld overlast
Ervaart u meeuwenoverlast? Geef uw melding door. Het melden van meeuwenoverlast is zinvol
omdat hiermee de overlast in beeld wordt gebracht. Dit is van belang voor het aanvragen van een
ontheffing om meeuwenoverlast te mogen bestrijden.
Persoonlijke veiligheid
Blijf, waar mogelijk, uit de buurt van meeuwennesten. Meeuwen zijn relatief grote vogels, met
een brutale blik. Om een hapje mee te pikken, durven ze zich al eens vrijpostig te gedragen. Hun
vlucht heeft dan soms de schijn van een aanval. In het broedseizoen kan de beschermreflex van
aanvliegende oudervogels in de directe buurt van hun legsel of jongen soms gevaarlijk zijn.
De gemeente Haarlem heeft samen met Alkmaar en Leiden een speciale ontheffing gekregen om
ook andere manieren te gebruiken tegen meeuwenoverlast. Een gecertificeerde aannemer mag
eieren in biologische olie dopen, om te voorkomen dat ze uitkomen. Dat kan alleen als het ei net
gelegd is.

