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meeuwen in het Wassenaarse duin



meeuwen in het Wassenaarse duin



meeuwen in het Wassenaarse duin
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broedende meeuwen in de stad



broedende meeuwen in Leiden

soorten:
sinds:

waar: • verspreid over grote delen 
van de stad (> 10 km2)

• zowel op platte daken als op 
platte stukjes van schuine daken

• zowel geclusterd als solitair

• zilver- en kleine mantelmeeuw
• 1988

• op bedrijfsgebouwen, scholen 
en woningen

aantal: • > 250 paar ??

(gegevens van vòòr 2007)





nestlocaties van zilver- en mantelmeeuw

= plek voor één nest
= plek voor meerdere nesten



De meeuwenkalender in het broedseizoen 
Februari

 

 
De meeuwen verzamelen zich rond de broedplaats. Hun voorjaars-kreten 
klinken weer. 
Ze blijven nog uit de buurt van de nestplaatsen zelf. 
 
 

Maart

 

 
Ze zoeken de nestplaats op. 
Een groep meeuwen (in Leiden ook in groepen, van hoe groot?) vliegt een 
tijdlang krijsend boven de broedplaats. De gemeenschappelijke bezoeken 
worden steeds frequenter en steeds meer vogels durven even te landen. 
 

April

 

 
Op een ochtend landen de meeuwen tegelijkertijd. Ze stellen zich in 
paartjes op. Het broedseizoen is begonnen! 
 
 
 

Mei 
‘In mei leggen alle vogels een ei’ 

 

 
De 3 eieren liggen in het nest. Er moet 27 dagen op gebroed worden. Rond 
de tijd dat de eieren uitkomen zijn de meeuwen het felst. 
 
 
 



Mei 
‘In mei leggen alle vogels een ei’ 

 

 
De 3 eieren liggen in het nest. Er moet 27 dagen op gebroed worden. Rond 
de tijd dat de eieren uitkomen zijn de meeuwen het felst. 
 
 
 

Juni

 

 
De jongen worden 6-7 weken verzorgd in het nest, tot ze op een dag 
uitvliegen. 
 
 
 

Juli

 

 
De jongen worden groter en verlangen steeds meer voedsel.  
Daarbij laten ze zich flink horen. 
 
 
 

Augustus

 

 
Pas half augustus verlaten de meeuwen de broedplaats. De rust keert 
terug. 
 
 
 



overlast van meeuwen:

vooral als de meeuwen jongen hebben:

• (schijn)aanvallen op mens en huisdier

• dag en nacht krijsende vogels



overlast van meeuwen:

vooral als de meeuwen jongen hebben:

• (schijn)aanvallen op mens en huisdier

zowel met als zonder jongen:

• verstopte goten door nestmateriaal

• opengescheurde vuilniszakken

• dag en nacht krijsende vogels

• stank van rotzooi bij nest

• onderschijten van van alles en nog wat





overlast van meeuwen:



verminderen van overlast:

welke ingrepen zijn mogelijk?

• bij welke omvang heeft een ingreep effect?
• lost een ingreep alle vormen van overlast op?
• heeft een ingreep ook op lange termijn effect?

met welke maatregelen realiseer je een ingreep?

• kan je de maatregel uitvoeren in de stad?
• wanneer en hoe lang moet je een maatregel toepassen?
• is een maatregel financieel verantwoord?
• mag je een maatregel uitvoeren (zonder vergunning)?



mogelijke ingrepen:

• verminderen aantal vogels

• verjagen

• beïnvloeden broedresultaat

• ontoegankelijk maken nestplekken

• beperken voedselaanbod

• afscherming t.o.v. overlastbron

• een combinatie hiervan



mogelijke maatregelen:

• verminderen aantal vogels

• vangen en doden

• schieten

• gif



mogelijke maatregelen:

• verminderen aantal vogels

• verjagen

• geluiden

• roofvogel-vliegers

• roofvogels (valkenier)

• dakwerkzaamheden

• groene laser



verjagen,       kans op succes:  + = groter ,  - = kleiner

voedselzoekende vogels
territoriale vogels

+

_

nieuwe vestigingsplaats
oude succesvolle nestplek

+

_

nog niet nestelende vogels
reeds broedende vogels

+

_

nesten dicht bij elkaar (grote platte daken)
nesten relatief ver uit elkaar (schuine 
daken met hier en daar een plat stukje)

+

_



mogelijke maatregelen:

• verminderen aantal vogels

• verjagen

• beïnvloeden broedresultaat

• verwijderen van nesten en eieren

• eieren oliën / schudden / vervangen

• toedienen anticonceptiemiddel



mogelijke maatregelen:

• verminderen aantal vogels

• verjagen

• beïnvloeden broedresultaat

• ontoegankelijk maken nestplekken

• preventief: advies bij nieuwbouw

• (laten) spannen van draden

• (laten) plaatsen van prikkers

• spannen van gaas of netten (?)



mogelijke ingrepen:

• verminderen aantal vogels

• verjagen

• beïnvloeden broedresultaat

• ontoegankelijk maken nestplekken

met deze ingrepen kunnen de
meeuwen zich direct of op termijn gaan

verplaatsen



verplaatsen ?

• waar zal de meeuw gaan zoeken naar 
een nieuwe nestlocatie en welke factoren 
spelen hierbij een rol?

• de afstand tot de oude locatie?
• voedsel in de directe nabijheid?
• voorkeur voor een grond- of daknest?
• voorkeur hoog / laag / plat / schuin dak?
• aanwezigheid andere meeuwenparen?
• veiligheid: buiten bereik van de mens / 
afwezigheid van grondpredatoren?
• of een combinatie van deze factoren?



mogelijke maatregelen:

• verminderen aantal vogels

• verjagen

• beïnvloeden broedresultaat

• ontoegankelijk maken nestplekken

• beperken voedselaanbod

• geen of meeuwen-proof vuilniszakken

• algeheel of lokaal voerverbod

• extra aandacht om zwerfvoedsel te 
voorkomen



voedsel ?

• hebben meeuwen een voedsel-voorkeur?
• menselijke etenswaren of het afval ervan
• natuurlijk voedsel (wormen, vis, schelpdieren)

• welk effect zal het hebben als meeuwen niet 
meer bij onze etensresten kunnen komen?

• zal het totale voedselaanbod in een stedelijk 
gebied “snel” een beperkende factor zijn?

• kan het voedselaanbod in een stedelijk 
gebied een “vestigings-factor” zijn?



mogelijke maatregelen:

• verminderen aantal vogels

• verjagen

• beïnvloeden broedresultaat

• ontoegankelijk maken nestplekken

• beperken voedselaanbod

• afscherming t.o.v. overlastbron

• gebruik van oordopjes

• betere geluids-isolatie woningen

• parasols, party-tenten



mogelijke maatregelen:

• verminderen aantal vogels

• verjagen

• beïnvloeden broedresultaat

• ontoegankelijk maken nestplekken

• beperken voedselaanbod

• afscherming t.o.v. overlastbron

• combinatie van maatregelen

• maar welke?







gemeentelijke info via:
• website
• folder
• stadskrant



website van bewoners
die de overlast “zat zijn”



aantal nesten in de hele stad:

• aanvullend ontdekt bij controles op daken:

• opgespoord met kijker en telescoop: 399

185 +
584totaal waargenomen:

totaal geschat ongeveer: 1000

verhouding mantelmeeuw / zilvermeeuw:

• bijna 2x zoveel mantelmeeuwen

onderzoeksresultaten 2007:



ligging nesten:

• meeste nesten op 2e of 3e verdieping
• zowel op de begane grond als op de 15e verdieping

85 %
15 %

(gebouwen van deze hoogte komen in Leiden het meest voor)

• op platte daken
• op andere daken

• tegen een “beschutting”
• vrij liggend

86 %
14 %

onderzoeksresultaten 2007:



aantal nesten in het proefgebied:

• zelfs niet m.b.v. de brandweer te bereiken

• opgespoord 117

94

• al kuikens toen ze ontdekt werden

• verdwenen inclusief eieren

• verlaten

• eind juni nog bebroed

6

3

9

5

onderzoeksresultaten 2007:


