
Agressieve meeuwen vallen badgasten lastig 

Toeristen riskeren boetes als ze zeevogels voederen  

BLANKENBERGE - Agressieve meeuwen zijn steeds meer een echte plaag aan de kust. Naast de 
boetes voor zwerfvuil en honden op het strand, wil de gemeente nu ook het voederen van meeuwen 
beboeten. Een boete kost 37 euro.  

Meeuwen worden steeds agressiever en bezorgen heel wat strandgangers en inwoners overlast. Wie 
etensresten argeloos naast zich neerlegt op het strand of op de zeedijk, krijgt steevast af te 
rekenen met een zwerm meeuwen. Ook kinderen die met een ijsje rondlopen op het strand, worden 
soms aangevallen door de meeuwen. De zeevogels schrikken er niet voor terug om naar eten te 
zoeken tussen kledij die door badgasten achtergelaten wordt op het strand. Vinden ze voedsel, dan 
volgt er een gevecht met hun soortgenoten. Wie dan in de omgeving loopt, moet uitkijken om niet 
aangevallen te worden. 
 
Volgens badkarhouder Frank Meyers zou de preventiedienst streng moeten optreden tegen het 
voederen van meeuwen. 'Drie jaar geleden hebben wij zelf een affichecampagne gevoerd. Toeristen 
weten niet dat het voederen van meeuwen verboden is, want je ziet nergens verbodsborden staan. 
Het is een aantrekkelijk shouwspel voor toeristen, maar de meeuwen zijn een echte plaag. Dagelijks 
worden onze strandkussens besmeurd met de uitwerpselen', weet Meyers. 
 
Hoofdredder Tom Cocle vreest dat als het zo verdergaat, er op korte termijn ook veel kinderen het 
slachtoffer zullen worden van de meeuwen. 'Meeuwen zijn veel agressiever dan vroeger, omdat ze 
niet meer bang zijn van mensen. Ik vrees dat kinderen die op het strand rondlopen met een bakje 
friet, aangevallen zullen worden door een zwerm meeuwen. Het gaat zelfs zo ver dat je de 
zeevogels bijna niet meer kan wegjagen. Als aasgieren vliegen ze tussen de badgasten op zoek naar 
eten. Toeristen moeten zich ervan bewust worden dat meeuwen wel thuishoren aan de kust, maar 
dat ze hun voedsel op zee moeten zoeken', zegt Cocle. 
 
Ook de horeca is niet te spreken over de overlast. 'Mijn parasols worden voortdurend besmeurd door 
uitwerpselen van meeuwen. In vergelijking met de vorige jaren gaat het nu om grote meeuwen die 
voedsel komen zoeken. De dieren zijn zo slim dat ze weten dat er hier zomaar voedsel voor het 
rapen ligt. Ze lopen zelfs op het terras wanneer er klanten zitten. Meer boetes zijn de enige 
uitweg', zegt Katrien Vergote van horecazaak de Venitiën. 
 
De buur die het friethuisje Frank uitbaat, heeft ook last van de zeevogels. 'Wij hebben een zaak met 
selfservice, waar de mensen op het terras hun frietjes kunnen opeten. Wanneer het druk is, laten 
klanten soms resten achter en dan komen tientallen meeuwen op het terras zitten. Als je mensen 
erop wijst dat je meeuwen niet mag voederen, kijken ze verbaasd op. De vogels hebben zelfs het 
lef om frieten op te pikken in de zaak zelf', besluit de uitbater van frituur Frank. De politie 
bevestigt dat er ook controles zullen gebeuren op het voederen van de meeuwen. De brandweer 
verwijderde ook een tiental lege nesten van de appartementsgebouwen op de zeedijk. 
 

www.nieuwsblad.be 8 juli 2009 

http://www.nieuwsblad.be/

