
Proef aanpak meeuwenoverlast Den Haag van start  

Half april 2010 start de gemeente Den Haag verschillende acties om overlast van 

meeuwen te verminderen. De overlast is afkomstig van krijsende meeuwen, opengepikte 

vuilniszakken en uitwerpselen. Deze overlast  is niet geheel te voorkomen, maar wel te 

verminderen. Inwoners van Den Haag kunnen vanaf 15 april aan de gemeente doorgeven 

dat zij overlast hebben van broedende meeuwen. Bij meldingen uit Scheveningen, 

Escamp, Centrum en Haagse Hout worden de eieren - als de gemeente erbij kan - 

vervangen door nepeieren. Daardoor neemt de overlast naar verwachting af. Omdat het 

gaat om een proef, worden de eieren alleen verwisseld in deze vier stadsdelen. Inwoners 

van overige stadsdelen kunnen wel melding maken van de overlast. Bij hen worden 
echter geen eieren verwisseld.  

De gemeente Leiden heeft goede ervaringen opgedaan met het verwisselen van 

meeuweneieren door nepeieren. Het blijkt dat de meeuwen de nepeieren accepteren en 

er zo lang op blijven broeden dat zij niet meer aan een tweede legsel beginnen. 

Aangezien de meeste geluidsoverlast en agressiviteit zich voordoet als er jongen zijn, 

betekent het wisselen van eieren niet alleen dat er minder meeuwen zijn maar ook dat er 

minder overlast is. De gemeente Den Haag start op 15 april 2010 een proef met deze 
nepeieren.  

Veiligheid  

Het verwisselen van de eieren moet voorzichtig en met aandacht voor dierenwelzijn 

worden uitgevoerd. Een gespecialiseerd bedrijf voert deze werkzaamheden in opdracht 

van de gemeente uit. Dit bedrijf maakt gebruik van een hoogwerker, om ook hoger 

gelegen plekken op een veilige manier te kunnen bereiken. Met het oog op dierenwelzijn 

worden alleen eieren die kort geleden gelegd zijn verwisseld. Voor de proef met de 

nepeieren is door het ministerie van LNV een ontheffing van de Flora- en Faunawet 
verleend.  

Alle meldingen waardevol  

De resultaten uit Scheveningen, Escamp, Centrum en Haagse Hout worden vergeleken 

met die uit de stadsdelen waar geen eieren verwisseld worden. Het is dus belangrijk dat 

ook inwoners van de overige stadsdelen de gemeente informeren wanneer zij overlast 
ondervinden. Na de zomer wordt de proef geëvalueerd.  

Pakket aan maatregelen  

De proef met nepeieren past in een breder pakket aan maatregelen om overlast van 

meeuwen te voorkomen. De belangrijkste maatregel blijft het beperken van het 

voedselaanbod voor meeuwen. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van de Haagse 

inwoners. Zij kunnen meehelpen door hun vuilniszak zo kort mogelijk voor 07.45 uur op 

de huisvuildag op straat te zetten. Hoe korter de zakken op straat staan hoe minder kans 

er is op het openscheuren van de zakken door meeuwen of andere dieren. Ook voederen 

trekt dieren aan. Hiervoor geldt dus: met mate!  
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