
Meeuwenoverlast: wat nu? 
 
Gekrijs, vlak over onze hoofden heen vliegen (schijnaanvallen), nestelen op het dak, afval op 
de grond en het afpakken van etenswaren. Dat is wat wij vaak als overlast van de meeuwen 
ervaren. Zeker in de kustplaatsen maar ook in toenemende mate in plaatsen meer 
landinwaarts.  
 
Eigenlijk broeden meeuwen het liefst in voedselrijke streken zoals aan het strand in de 
duinen. Daar broeden dan een heleboel meeuwen op dezelfde plaats. Het gekrijs van zo'n 
broedkolonie is oorverdovend. Daarmee maken ze dingen duidelijk zoals ‘dat ze niet 
gestoord willen worden’. Dit is nodig omdat de meeuwen gerust elkaars eieren pikken of 
opeten. Mede door de toename in de duingebieden van de drukte van het recreëren gaan 
meeuwen opzoek naar nieuwe broedplekken. Als veilige plek voor een nest vormen de 
daken in een stad natuurlijk een vrij goed alternatief, immers de meeuwen kunnen er 
ongestoord nestelen en zijn er vrijwel onbereikbaar voor landroofdieren als ratten of vossen. 
 
Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. 
Een gemeente kan, buiten het geven van advies, niet veel doen. Meeuwen (vogels) worden 
beschermd door de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en Faunawet). Zo is het 
verboden om tijdens het broedseizoen van de meeuwen (in maart beginnen ze te nestelen) 
nesten te verwijderen, eieren te rapen dan wel deze te beschadigen of te vernielen. De enige 
mogelijkheid om iets aan de overlast te doen is er voor te zorgen dat de meeuwen in de 
toekomst niet meer kunnen nestelen / broeden op de daken door allerlei bouwkundige 
maatregelen, zoals netten, plastic linten en/of draden spannen of een kunst-roofvogel aan 
een hengel, op de daken te plaatsen. Het vervangen van de eieren door kunst-eieren leggen 
in nesten en in een vroeg stadium de nesten weghalen is vergunning plichtig.  
 
Bewoners kunnen samen (huurders met de woningbouwcorporaties / eigenaren gezamenlijk) 
een oplossing voor het probleem zoeken. Het laten plaatsen van afwerende attributen op 
daken, schoonmaken van daken ruim voor of na de broedtijd en blijven schoonhouden van 
de daken (meeuwen komen minimaal 3 x terug op de plek waar ze hebben genesteld) kan gedaan 
worden door gespecialiseerde bedrijven zoals Duurzaam Fauna Beheer of de Wild Beheer 
Eenheid Wijcker- en Langemeer. 
 
 
Tips hoe deze overlast te voorkomen of te verminderen is: 
 

 Meeuwen vooral niet voeren 
 Gooi geen etensresten op de grond 
 Ruim zwerfafval op 
 Sluit afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat 
 Zet afval zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg 
 Voorkom broedplaatsen: plaats op het dak vlaggetjes, linten, nep-roofvogel vliegers, 

span draden. (Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is op het dak van uw huis!)  
 Haal (buiten de broedperiode !) de oude nesten weg. Meeuwen keren terug naar hun 

broedplek van het vorige jaar 
 Zorg voor schone daken en dakgoten (kunnen de meeuwen geen takjes/bladeren 

gebruiken voor hun nest) 
 Schakel een bedrijf in dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van afwerende 

materialen  
 Tref eventuele maatregelen samen met uw buren. Dat is niet alleen goedkoper, maar 

daarmee wordt ook voorkomen dat de meeuwen een dak verderop gaan nestelen.  
 


