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Provincie West-Vlaanderen

Meeuwen aan de Kust 

Overleg milieu-ambtenaren

Hannelore Maelfait, Gebiedswerking Kust –
Provincie West-Vlaanderen

AGENDA

• Intro – de meeuw bestaat niet

• Trends in de broedgevallen en populatie (INBO) 

• Wettelijke bescherming

• Wat doen bij overlast
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De zeemeeuw? 

De zeemeeuw bestaat niet…

De meeuw…
• Wereldwijd 

• Leven van zeeniveau tot meer dan 2000m

• Voorkeur voor kustgebieden, maar ook inland en langs rivieren

• Koloniebroeders: eilanden, klippen, zandvlaktes, moerassen,…

• Nest van gras, wieren, takken en rommel

JONG

VOLW.
© Olsen & Larsson
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Dubbele houding tegen over 
meeuwen

Stoorzenders: 

o Uitwerpselen

o Lawaai

o Verstopte dakgoten

o Afval e.a

Aantrekkingskracht

o ‘Zeegeluiden’

o Sierlijkheid

o Inventief
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Eric WM Stienen
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Eric WM Stienen

Eric WM Stienen
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Voorspelling vanuit INBO

laatste kolonies verdwijnen

verplaatsingen naar stedelijk gebied

meer solitair broeden

broeden op nieuwe locaties  

MINDER MEEUWEN

MEER OVERLAST

Wettelijk bescherming
Vogelrichtlijn Bijlage II/2

Rode lijst sort (bijna in gevaar) (2016)

Soortenbesluit cat.2 

Hoofdstuk 3 Afdeling 2: verbodsbepalingen

Verbod voor beschermde diersoorten op (Art. 10-16) :

 Opzettelijk doden, vangen, betekenisvol verstoren

 Opzettelijk vernielen, beschadigen of verzamelen van eieren

 Onder zich hebben, vervoeren, verhandelen […] van specimens of 
eieren

 Opzettelijk vernielen van nesten

 Gebruik of onder zich hebben van een aantal middelen
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Beschermingsbepalingen
Hoofdstuk 3 Afdeling 2: verbodsbepalingen

Afwijkingsmogelijkheden (Art. 19)

 Afwijkingen om redenen van [van toepassing op meeuwen]:
 Volksgezondheid of openbare veiligheid

 Veiligheid luchtverkeer

 Voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of 
wateren

 Bescherming wilde fauna of flora of instandhouding natuurlijke habitats

 Onderzoek, onderwijs, repopulatie, herintroductie

 Beperkt en vastgesteld aantal van bepaalde specimens te vangen of in 
bezit te hebben

Voorwaarden:

 Geen andere bevredigende oplossing

 Geen afbreuk streefdoel gunstige staat van instandhouding (lokaal of 
Vlaams niveau)

Soortenbesluit

Beschermingsbepalingen
Toepassing kustgemeenten:

Verstoring van broedende meeuwen op ongewenste locaties 

Wegnemen van nesten in aanbouw

Onvruchtbaar maken van eieren

 Is ‘opzettelijk en betekenisvol verstoren’

 Afwijking nodig 
 Indien andere preventieve maatregelen niet werkten

• Verhinderen nestbouw door inspectie en betreding

• Voederverbod

• Sensibilisering

Omwille van volksgezondheid (chronisch slaaptekort door 
nachtlawaai dakbroedende meeuwen in residentiële 
buurten)

Soortenbesluit
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Drie types van overlast

• Meeuwen in een stedelijke omgeving
o Afval en netheid (vuilniszakken)
o Uitwerpselen
o Vrijpostig gedrag en ‘schijn’aanvallen

• Broedende meeuwen
o Lawaai: ouders die krijsen en jongen die piepen
o Verstopte dakgoten
o Agressief gedrag wanneer dicht bij een nest

• Broedende meeuwen in een economische context
o Ruimtegebruik
o Beschadiging van goederen en veiligheid

‘Uncle Sam’

Overlast in een stedelijke omgeving

• Probleem 

o Afval en reinheid (vuilniszakken)

• Oplossingrichting: zorg dat meeuwen
niet aan het vuilnis geraken

• Mogelijke maatregelen:

o Afvalzak in gesloten afvalbak
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Vrijpostig gedrag: niet voederen

Overlast met betrekking tot 
broeden

• Broedende meeuwen
o Lawaai: ouders die krijsen en jongen die piepen

o Verstopte dakgoten

o Agressief gedrag wanneer dicht bij een nest

• Aanpak:

o Preventief: voorkom nestvorming
 Betreden van dak of tuin, 

 Nestmateriaal  te verwijderen 

 pinnen, kabels, draden, netten voorzien
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Voorkom nestvorming
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Ontwerp bouwverordening:

rechtstreekse toegang tot platte daken, grind, keien, metalen draden en 
netten, rechtopstaande metalen pinnen

Toch overlast door een nest?

• Contacteren milieudienst 

• Bijhouden register, visuele controle nest

• Jaarlijkse aanvraag voor uitzondering op 
het Soortenbesluit

• Optreden van brandweer of andere 
bevoegde instantie

• Geprikt ei:  geen of weinig broedsucces

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMGijPiV3ccCFYnsFAodJZIOlA&url=http://www.meeuwenindestad.be/nl/meeuwenoverlast/overlast-beperken/&psig=AFQjCNEdLXA7jM_NMHX4zbf5IMi70FJXJg&ust=1441448951865515
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Toch overlast door een nest?

• Aandachtspunten: 

o Correct geprikt? 

o Niet te laat of te vroeg?

Kunst-eieren
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Tijdelijke maatregelen

• Verjagen:

Tijdelijke maatregelen
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Broedende meeuwen in een 
economische context

• Preventief optreden – om broeden tegen te 
gaan

• Afschermen van goederen

• Mogelijken via beheerregeling? Wordt 
uitgewerkt op Vlaams niveau olv 
gouverneur


