Meeuwen
Meeuwen zijn zeevogels uit de familie laridae uit de orde steltloperachtigen. Er zijn 102
soorten. Het zijn over het algemeen middelgrote tot vrij grote vogels, meestal grijs of wit,
vaak met zwarte tekeningen op kop en snavel.
Meeuwen zijn typische zee- en kustvogels. Ze vinden er hun natuurlijk voedsel, dat vooral uit
zeevis en bodemdieren bestaat. Toch kunnen ze ook ver landinwaarts gezien worden. De
grotere meeuwen kunnen zich zelfs tot meer dan 100 km landinwaarts verplaatsen op zoek
naar voedsel. De meest voorkomende meeuwensoorten in Nederland zijn de zilvermeeuw
(Larus argentatus), de kokmeeuw (Larus ridibundus), de kleine mantelmeeuw (Larus fuscus),
de stormmeeuw (Larus canus) en de grote mantelmeeuw (Larus marinus).

Meeuwenoverlast
Door het verdwijnen van steeds meer oorspronkelijke broedgebieden zijn meeuwen steeds
vaker genoodzaakt dichter bij de mens te gaan leven en te broeden. De meeuwen zoeken
daarom alternatieve nestgelegenheden en vinden die in stedelijke gebieden. In de steden
vinden de dieren bovendien voldoende voedsel om hun jongen groot te brengen. Daarnaast
bieden veel daken van gebouwen een ideale broedlocatie waar predatiedruk te
verwaarlozen is.

De laatste jaren lijkt er sprake te zijn van een sterke stijging van overlast die wordt
veroorzaakt door meeuwen. Deze overlast vind voornamelijk plaats in de periode dat de
dieren broeden en hun jongen grootbrengen. Vooral zilvermeeuwen kunnen zich in deze
periode van het jaar agressief gedragen wanneer zij het nest en de jongen verdedigen. Dit
gedrag kan door mensen als bedreigend worden ervaren. Naast deze vorm van overlast
kunnen meeuwen ook behoorlijke geluidsoverlast veroorzaken waardoor mensen uit hun
slaap worden gehouden. Ook deze vorm van overlast vindt voornamelijk plaats in het
broedseizoen wanneer de volwassen vogels af en aan vliegen met voedsel voor de jongen.

Maatregel tegen meeuwenoverlast
Conform de Flora- en faunawet zijn alle meeuwensoorten in Nederland aangewezen als
beschermde inheemse diersoorten. Dit betekent dat de dieren zonder ontheffing niet mogen
worden verjaagd of verstoord, nesten en eieren niet mogen worden verwijderd of
behandeld en de dieren niet mogen worden gevangen of gedood. De meest voor de hand
liggende maatregel die zonder ontheffing kan worden uitgevoerd is dan ook het aanbrengen
van meeuwenwering.
Duurzaam Fauna Advies (DFA) heeft ervaring met het inventariseren van de
meeuwenoverlast en is bereid om met een plan van aanpak komen waardoor de overlast
verdwijnt of tot een acceptabel niveau wordt teruggebracht. Tevens kan DFA tot plaatsing
van meeuwenwering over gaan.

5 pens-meeuwenwering zoals die door Duurzaam Fauna Advies 2013 is aangebracht op het dak van
Van Doorne Advocaten-Notarissen-Fiscalisten aan de Jachthavenweg in Amsterdam.

5 PENS MEEUWEN- EN DUIVENWERING

Afweerbreedte: 230 mm
Draaddikte: 1.3 mm
Draadlengte : 115 mm
Draadafstand: 25 mm
Striplengte: 500 mm
Bandbreedte: 18 - 24 mm
Materiaal: Polycarbonaat en roestvrijstaal

