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1 Meeuwenteam 2022 

1.1 Werking 

De meeuw is een kustvogel en hoort thuis aan de zee. Maar de leefgebieden van de mens en de 

meeuw komen steeds dichter bij elkaar. Voor de meeuw heeft het leven dichtbij de mens zeker zijn 

voordelen. Bij sommige bewoners en toeristen kunnen ze echter wel tot ergernis en overlast leiden. 

Het Meeuwenteam streeft voor een meeuwenbeleid met een diervriendelijke aanpak en conform de 

verkregen afwijking op het soortenbesluit. De bedoeling van het Meeuwenteam is in de eerste 

plaats de bewoners te sensibiliseren en te informeren. Daarnaast gaan ze ook indien waar nodig de 

overlast gaan aanpakken. Het nestmateriaal of de eieren kunnen dan worden weggenomen 

waardoor de overlast sterk wordt verminderd. Er wordt ook altijd advies gegeven hoe de bewoner 

een nest kan vermijden in de toekomst.  

Bewoners kunnen een formulier invullen van de gemeente en het Meeuwenteam zal langskomen 

om de situatie te bekijken. In de periode voor er eieren liggen (maart, april) zal er advies worden 

gegeven om het nest te voorkomen. Indien de melding wordt gemaakt als er eieren zijn (Mei, Juni), 

kunnen deze worden vervangen door dummy eieren. Zodra er kuikens zijn vallen deze onder de 

wetgeving van beschermde diersoorten en kan er niets gedaan worden. Er worden echter wel tips 

gegeven wat men kan doen om de situatie comfortabeler te maken en wat men kan doen volgend 

jaar om het nest volledig te voorkomen. 

Er wordt niet proactief gezocht naar meeuwennesten om deze te verwijderen. Indien de nesten 

niemand storen wordt er geopteerd om deze dan ook te laten liggen zonder verstoring. Indien deze 

nesten verstoord worden loopt men het risico dat deze meeuwen elders zullen broeden waar ze wel 

storend kunnen zijn.  

Een van de oplossing als er al eieren aanwezig zijn in een nest is het leggen van ‘dummy eieren’. Dit 
zijn valse eieren die in de plaats worden gelegd van de echte meeuweneieren. Indien men enkel de 
eieren wegneemt en geen valse in de plaats legt, zal de meeuw nieuwe eieren leggen en zullen er als 
gevolg nog steeds kuikens uitkomen. 

  

Figuur 1 Ei Zilvermeeuw 

 



 

Figuur 2 dummy eieren, links kalk & rechts plastic 

Naast  het behandelen van meeuwennesten haalt het Meeuwenteam ook zieke en/of gewonde 
meeuwen op om deze te transporteren naar het Opvangcentrum vogels en wilde dieren Oostende 
en op die manier de lokale brandweer ontlast van vele tientallen interventies. Het grootste deel van 
deze meeuwen zijn ‘springers’. Springers zijn jonge meeuwen die leren vliegen en die vast geraken 
of op gevaarlijke plaatsen terecht komen. Vaak komen deze jonge meeuwen op plaatsen terecht 
waar ze niet meer uit geraken, zoals bijvoorbeeld een stadstuin met hoge muren. 

 

Figuur 3 groep springers in het Opvangcentrum vogels en wilde dieren Oostende 

Het Meeuwenteam heeft ook een kaart waar alle nesten worden op gemarkeerd per soort. Alle 

nesten die niet rechtstreeks zijn gelinkt aan een melding worden gemarkeerd als ‘extra nesten’. Dit 

zijn nesten die kunnen gezien worden van op de daken met behulp van een verrekijker, ook al is er 

geen melding over deze nesten. Deze  extra nesten zijn uiteraard nuttig voor de totale populatie dus 

deze worden ook bijgehouden. 



1.1.1 Meeuwenkooi Zeebrugge 

In 2021 werd als proefproject een tijdelijke kooi gebouwd in de voorhaven van Zeebrugge. De kooi 

werd geplaats aan het uiteinde van de exclosure waar nog heel veel plaats voorzien is voor 

broedende meeuwen, maar waar tot dan slechts twee koppels Zilvermeeuw nestelden. Uit 

ervaringen in het Opvangcentrum blijken kooien met jonge meeuwen een enorme 

aantrekkingskracht uit te oefenen op adulte vogels. Vermoed wordt dat dit adulten zijn die ofwel 

nog niet genesteld hebben of waarvan het broedseizoen mislukt is. Die zouden de omgeving 

afspeuren naar geschikte plekken en zo bij de kooien met jonge vogels uitkomen, wat een 

koloniegevoel creëert (Mond. meded. INBO). Het is zowel in het Opvangcentrum als in Zeebrugge 

duidelijk dat zodra er jonge meeuwen in de kooien zitten, er adulten op en rond de kooien komen 

pleisteren. Die aantrekkingskracht blijkt permanent want er zijn nu jaarlijks Zilver- en Kleine 

mantelmeeuwen die broeden op het Opvangcentrum. 

Begin 2022 bouwde ANB een permanentere kooi (die de stormen kan weerstaan) en was het 

opnieuw de bedoeling om grote aantallen “springers” in de kooi onder te brengen tot ze voor 

zichzelf kunnen zorgen en dan ter plaatse worden vrijgelaten. Daarbij mengen ze zich onmiddellijk 

met de lokale broedvogels. Het Meeuwenteam zorgt dagelijks voor de voeding van de meeuwen en 

het onderhoud van de kooi. Een eerste lading van vijftig meeuwen groeide succesvol op en had 

onmiddellijk een grote aantrekkingskracht op adulte meeuwen. Toen de vogelgriep toesloeg in de 

nabijgelegen kolonies werd beslist om geen extra meeuwen meer toe te voegen. In de 

meeuwenkooi stierven er uiteindelijk slechts 12 dieren en werd de rest succesvol ter plaatse 

vrijgelaten. 

 

1.2 Periodes 

De werking van het Meeuwenteam is gestart op maandag 15 maart. De maand maart was vooral 
planning en opstart en vanaf 15/3/2021 konden de inwoners indienen tot  15/08/2021 via de 
website. Het verslag en de data werd behandeld na het seizoen in de maanden oktober en 
november.  



2 Resultaten 

2.1  Oostende 

Van de 312 aanvragen uit Oostende waren er 205 voor eigen woning, 29 voor een aanpalende 
woning en 78 voor andere of meerdere woningen. Door deze aanvragen werden er 258 nesten 
aangetroffen met in totaal 455 eieren. Er werden 262 eieren weggenomen en 229 nepeieren gelegd. 
In totaal werden er 185 kuikens aangetroffen op de interventies. Bovenop de meldingen zijn er 157 
springers en/of zieke meeuwen opgehaald en zijn er 203 extra nesten op de kaart gezet. Een totaal 
van 461 aangetroffen nesten in Oostende.  
 
Vorig jaar waren er in Oostende ook 312 meldingen, dit aantal is stabiel gebleven. In tegenstelling 
tot het aantal aanvragen is het aantal aangetroffen nesten bij interventies hard gestegen van 94 
nesten in 2021 naar 258 nesten (extra nesten niet inbegrepen) in 2021. Het aantal eieren dat 
vervangen zijn, is uiteraard mee gestegen van 123 in 2021 naar 262 in 2022. Het aantal aangetroffen 
kuikens is ook gestegen van 90 in 2021 naar 185 in 2022. 

Tabel 1 vergelijking data Oostende (extra nesten niet inbegrepen) 

 

2.1.1 Interventies 

Uit deze 312 aanvragen zijn er in Oostende 478 interventies geweest. 134 Interventies voor het 

ophalen van springers en gewonden meeuwen en 203 Interventies voor lokaliseren van extra 

nesten.  

In Oostende heeft het Meeuwenteam een totaal van 793 Interventies uitgevoerd. 

2.1.2 Locatie 

73 meldingen gingen over een woonhuis, 145 meldingen gingen over appartementen, 53 meldingen 

waren voor openbare gebouwen en 36 meldingen voor andere.  
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Tabel 2 locatie / type gebouw Oostende 2022 

 

2.1.3 Soorten Oostende 

Van het totaal aangetroffen nesten in Oostende zijn er 189 Zilvermeeuwnesten. 112 Kleine 

mantelmeeuwnesten en 160 nesten van een niet gedetermineerde soort (Zilvermeeuw / Kleine 

mantelmeeuw). Zodra het niet 100% zeker is welke soort op het nest broedt wordt deze gemarkeerd 

als ongekend op de kaart. Deze niet gedetermineerde soorten worden in het Excelbestand verder 

gemarkeerd met indicatief, niet zeker of niet gekend. 

 

Figuur 4 Kaart nesten Oostende 2022, 
legende: gele markering = Zilvermeeuw, oranje markering = Kleine mantelmeeuw, blauwe markering = niet 
gedetermineerde soort. De nesten in het havengebied worden verder opgevolgd door het INBO, zoals bijvoorbeeld de 
nesten op de vismijn of Ostend stores business park (zie kaart 2021) 
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Figuur 5 kaart nesten Oostende 2021 

 

2.2 Blankenberge 

Van de 101 aanvragen uit Blankenberge waren er 75 voor eigen woning,  10 voor een aanpalende 
woning en 19 voor andere of meerdere woningen. Door deze aanvragen werden er 60 nesten 
aangetroffen met in totaal 138 eieren. Er werden 55 eieren weggenomen en 48 nepeieren gelegd. In 
totaal werden er 14 kuikens aangetroffen op de interventies. Bovenop de meldingen zijn er 188 
springers en/of zieke meeuwen opgehaald en zijn er 60 extra nesten op de kaart gezet. Een totaal 
van 120 aangetroffen nesten in Blankenberge.  
 
Vorig jaar waren er in Blankenberge 142 meldingen, dit getal is gedaald met 41 tegenover 2022. Het 
aantal aangetroffen nesten bij interventies is tegenover 2021 ook gedaald van 94 nesten naar 60 
nesten (extra nesten niet inbegrepen) in 2022. Het aantal eieren dat vervangen zijn is uiteraard mee 
gedaald van 141 in 2021 naar 55 in 2022. Het aantal aangetroffen kuikens is ook gedaald van 90 in 
2021 naar 14 in 2022. 



Tabel 3 vergelijking data Blankenberge (extra nesten niet inbegrepen) 

 

Een groot verschil is dat er in 2022 Op de Floreal, Koning Albert-I-laan 59, 8370 Blankenberge geen 
eieren werden vervangen. De eigenaar vond het niet nodig dit jaar en ging de situatie afwachten. Op 
Het Sint-Jozef – Sint-Pieter college, Weststraat 86, 8370 Blankenberge zijn er ook geen eieren 
vervangen. De reden hiervoor is dat er afbraakwerken waren voor de eieren er waren. Dit kan 
samen met het lagere aantal meldingen een verklaring geven voor het aantal vervangen eieren 
tegenover 2021. 

2.2.1 Interventies 

Uit deze 101 aanvragen zijn er in Blankenberge 135 interventies geweest. 152 Interventies voor het 

ophalen van springers en gewonden meeuwen en 60 Interventies voor lokaliseren van extra nesten.  

In Blankenberge heeft het Meeuwenteam een totaal van 341 Interventies uitgevoerd. 

2.2.2 Locaties 

27 meldingen gingen over een woonhuis, 48 meldingen gingen over appartementen, 15 meldingen 

waren voor openbare gebouwen en tenslotte 11 meldingen voor andere. 
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Tabel 4 locatie / type gebouw Blankenberge 2022 

 

2.2.3 Soorten Blankenberge 

Van het totaal aangetroffen nesten in Blankenberge zijn er 81 Zilvermeeuwnesten. 7 Kleine 

mantelmeeuwnesten en 32 nesten van een niet gedetermineerde soort. Zodra het niet 100% zeker is 

welke soort op het nest broedt wordt deze gemarkeerd als ongekend op de kaart. Deze niet 

gedetermineerde soorten worden in het Excelbestand verder gemarkeerd met indicatief, niet zeker 

of niet gekend. 

 

Figuur 6 kaart nesten Blankenberge 2022 
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Figuur 7 kaart nesten Blankenberge 2021 

2.3 Knokke 

Van de 71 aanvragen uit Knokke waren er 50 voor eigen woning,  3 voor een aanpalende woning en 
18 voor andere of meerdere woningen. Door deze aanvragen werden er 48 nesten aangetroffen met 
in totaal 70 eieren. Er werden 30 eieren weggenomen en 24 nepeieren gelegd. In totaal werden er 
32 kuikens aangetroffen op de interventies. Bovenop de meldingen zijn er 327 springers en/of zieke 
meeuwen opgehaald en zijn er 62 extra nesten op de kaart gezet. Een totaal van 110 aangetroffen 
nesten in Knokke.  
 
Vorig jaar waren er  in Knokke 69 meldingen, dit getal is dus stabiel gebleven tegenover 2022. Het 
aantal aangetroffen nesten bij interventies is tegenover 2021 gestegen van 30 nesten naar 48 nesten 
(extra nesten niet inbegrepen) in 2022. Het aantal eieren dat vervangen zijn is uiteraard mee 
gestegen van 19 in 2021 naar 30 in 2022. Het aantal aangetroffen kuikens is gedaald van 45 in 2021 
naar 32 in 2022. 

Tabel 5 vergelijking data Knokke (extra nesten niet inbegrepen) 
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2.3.1 Interventies 

Uit deze 101 aanvragen zijn er in Knokke 117 interventies geweest. 242 Interventies voor het 

ophalen van springers en gewonden meeuwen en 62 Interventies voor lokaliseren van extra nesten.  

In Knokke heeft het Meeuwenteam een totaal van 421 Interventies uitgevoerd. 

2.3.2 Locaties 

5 meldingen gingen over een woonhuis, 42 meldingen gingen over appartementen, 8 meldingen 

waren voor openbare gebouwen en 16 meldingen voor andere. 

Tabel 6 locatie / type gebouw Knokke 2022 

 

2.3.3 Soorten Knokke 

Van het totaal aangetroffen nesten in Knokke zijn er 60 Zilvermeeuwnesten. 33 Kleine 

mantelmeeuwnesten en 19 nesten van een niet gedetermineerde soort. Zodra het niet 100% zeker is 

welke soort op het nest broedt wordt deze gemarkeerd als ongekend op de kaart. Deze niet 

gedetermineerde soorten worden in het Excelbestand verder gemarkeerd met indicatief, niet zeker 

of niet gekend. 
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Figuur 8 kaart nesten Knokke 2022 

 

Figuur 9 kaart nesten Knokke 2021 

2.4 Andere gemeenten 

2.4.1 De Haan 

In de Haan waren er 11 meldingen, door deze meldingen zijn er 15 nesten aangetroffen van een niet 

gedetermineerde soort. Er zijn 8 eieren vervangen door 9 nepeieren. Door deze meldingen heeft het 

Meeuwenteam 22 interventies uitgevoerd. Tenslotte zijn er in 19 springers of gewonden meeuwen 

opgehaald. 

In totaal zijn er in De Haan 41 interventies uitgevoerd door het Meeuwenteam. 



 

Figuur 10 kaart nesten De Haan 2022 

Er is een sterk vermoeden dat er een veel groter aantal nesten aanwezig is in De Haan. Wegens 

tijdsgebrek kon dit niet verder worden onderzocht. 

2.4.2 De Panne 

In De Panne waren er 7 meldingen, door deze meldingen zijn er 7 Zilvermeeuwnesten aangetroffen 

en zijn er 6 eieren vervangen door 6 nepeieren. Door deze meldingen heeft het Meeuwenteam 8 

interventies uitgevoerd. Tenslotte is er 1 zieke meeuw opgehaald en zijn er 2 extra nesten op de 

kaart gezet. 

In totaal zijn er in De Panne 11 interventies uitgevoerd door het Meeuwenteam. 



 

Figuur 11 kaart nesten De Panne 2022 

2.4.3 Oostduinkerke-Koksijde 

In Oostduinkerke-Koksijde waren er 2 meldingen. Er zijn bij deze meldingen geen nesten 

aangetroffen. Deze meldingen waren preventief. Door deze meldingen heeft het Meeuwenteam 2 

interventies uitgevoerd. Tenslotte zijn er ook 2 gewonde meeuwen opgehaald. 

In totaal zijn er in Oostduinkerke-Koksijde 4 interventies uitgevoerd door het Meeuwenteam. 

2.4.4 Zeebrugge 

In Zeebrugge waren er 3 meldingen. Door deze zijn meldingen zijn er 20 nesten aangetroffen van 

een niet gedetermineerde soort. Deze nesten lagen voornamelijk op het dak van het VTI, Ploegstraat 

38. Er zijn geen eieren vervangen doordat er al overal kuikens waren. Er zijn hier 38 kuikens 

aangetroffen, er is advies gegeven naar volgend jaar toe. Door deze meldingen heeft het 

Meeuwenteam 24 interventies uitgevoerd. Verder zijn er in Zeebrugge 28 gewonde of zieke 

meeuwen opgehaald en zijn er 21 extra nesten op kaart gezet. 

In totaal zijn er in Zeebrugge 69 interventies uitgevoerd door het Meeuwenteam.  



 

Figuur 12 kaart nesten Zeebrugge 2022 

2.4.5 Middelkerke 

In Middelkerke waren er 2 meldingen. Er zijn bij deze meldingen 2 nesten aangetroffen van een niet 

gedetermineerde soort. Er waren al kuikens aanwezig op deze locaties, er is dus advies gegeven voor 

volgend jaar. Door deze meldingen heeft het Meeuwenteam 5 interventies uitgevoerd. Tenslotte zijn 

er ook 2 gewonde meeuwen opgehaald. 

In totaal zijn er in Middelkerke 7 interventies uitgevoerd door het Meeuwenteam. 

 

2.4.6 Bredene 

In Bredene waren er 7 meldingen, door deze meldingen zijn er 5 Zilvermeeuwnesten aangetroffen 

en zijn er 8 eieren vervangen door 9 nepeieren. Door deze meldingen heeft het Meeuwenteam 11 

interventies uitgevoerd. Tenslotte zijn er 10 zieke en/of gewonde meeuwen opgehaald en is er 1 

extra nesten op de kaart gezet. 

In totaal zijn er in Bredene 20 interventies uitgevoerd door het Meeuwenteam. 



 

Figuur 13 kaart nesten Bredene 2022 

2.4.7 Veurne 

In Veurne waren er 2 meldingen, door deze meldingen zijn er 13 nesten van een niet 

gedetermineerde soort aangetroffen, er waren al kuikens aanwezig. Door deze meldingen heeft het 

Meeuwenteam 5 interventies uitgevoerd. Tenslotte zijn er 13 extra nesten op de kaart gezet. 

In totaal zijn er in Veurne 18 interventies uitgevoerd door het Meeuwenteam. 

2.4.8 Nieuwpoort 

In Nieuwpoort waren er 2 meldingen. Deze meldingen waren voor meeuwen dat vast zaten op een 

balkon. Tenslotte zijn er ook 2 gewonde meeuwen opgehaald. 

In totaal zijn er in Nieuwpoort 4 interventies uitgevoerd door het Meeuwenteam. 

2.4.9 Zedelgem 

In Zedelgem heeft het Meeuwenteam 1 melding gekregen. Deze melding was van het bedrijf Packo 

Cooling. Er waren enkele meeuwen die gevaar liepen voor het doorgaande verkeer en er was de 

vraag wat er hier volgend jaar aan kon gedaan worden. 

In totaal zijn er in Zedelgem 5 interventies uitgevoerd door het Meeuwenteam. 

2.4.10  Overige  

Het Meeuwenteam heeft tenslotte in Roeselare 1 Interventie uitgevoerd en in Sijsele 1 Interventie. 

2.5 Besluit 

In totaal heeft het Meeuwenteam in 2022 1764 interventies uitgevoerd. Het grootste deel hiervan 

was in Oostende met 815 interventies, gevolgd door Knokke met 421 interventies en Blankenberge 

347 interventies 



2.5.1 Aantal interventies per gemeente 

 

Oostende: 815  

Blankenberge: 347 

Knokke: 421 

Bredene: 20 

De Haan: 41 

Oostduinkerke-Koksijde: 4 

Nieuwpoort: 4 

Zeebrugge: 69 

Middelkerke: 7  

Roeselare: 1 

Sijsele: 1 

De Panne: 11 

Veurne: 18 

Zedelgem: 5 

 

Tabel 7 Aantal interventies per gemeente 
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