Broedende meeuwen in de stad
Maarten Verrips
Over het verschijnsel broedende meeuwen in steden is de laatste jaren heel
wat te doen geweest. Tik de woorden ‘broedende meeuwen’ in op Google
en je krijgt een hele serie treffers met vele malen de woorden overlast en
bestrijding. Feitenmateriaal over de broedbiologie is echter nauwelijks te
vinden.
Sinds 1998 woon ik letterlijk onder en tegenover Zilvermeeuwen en Kleine
Mantelmeeuwen die op flatdaken broeden. Ik ben daardoor in de gelegenheid geweest hen iets
zorgvuldiger te observeren en het aantalsverloop, het gedrag en het broedsucces te bestuderen.
Daarnaast heb ik aanvullende waarnemingen en gegevens verwerkt van het dak van winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam.
Onderzoekslocatie
De door mij onderzochte meeuwen broeden op drie platte flatdaken op de grens van
Leiden met Voorschoten (Z.-H.). De gebouwen liggen binnen een straal van 100 m van
elkaar. Buiten deze straal wordt ongetwijfeld ook gebroed, maar ik ben nooit in staat
geweest hierover betrouwbare waarnemingen
te verzamelen. Van de betrokken flats liggen
er twee tegenover elkaar en hebben vier
verdiepingen: het derde gebouw (flat 3) is
een bejaardencentrum van zeven verdiepingen hoog. Alle betrokken daken zijn met
grind bedekt. Ze hebben opstaande randen,
waardoor niet-vliegvlugge kuikens voor mij
alleen zichtbaar zijn als ze langs de rand van
het dak lopen.
Aantalsverloop
In de perioden 1999-2003, 2009-’11 en
2014-‘15 ben ik in de gelegenheid geweest de
aantallen broedende meeuwen zorgvuldig te
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Tabel 1 - Aantallen van de Zilvermeeuw in de periode 1999-2015.
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registreren. In twee tabellen is dit weergegeven: de Zilvermeeuw in Tabel 1 en de Kleine
Mantelmeeuw in Tabel 2. Het zal duidelijk
zijn dat er geen sprake is van exploderende
aantallen. Hoewel de betrokken daken ruimte
bieden voor tientallen paren is drie het maximum en één de standaard.
In de jaren 2002-‘03 vond ik overigens op
één dak behalve jongen ook niet uitgekomen
eieren die zeker niet van de ouders van de
jongen waren. Eén ei heb ik destijds geopend
en dat was niet bebroed. Ik concludeer hieruit
dat een tweede paar geprobeerd heeft zich
op het dak te vestigen maar dat die poging
mislukte. Mogelijk was dit het gevolg van
territoriaal gedrag van het al gevestigde paar,
al klinkt dat voor een soort die gewend is met
duizenden in een kolonie samen te broeden,
niet erg aannemelijk. Maar in Leidschendam
meen ik in 2015 hetzelfde verschijnsel te
hebben geconstateerd. Ook hier een enkel ei
in een nest op een dak waar al jaren één paar
Flat 1

Flat 2

Flat 3

1
1
1

Tabel 2 - Aantallen van de Kleine Mantelmeeuwen in
de periode 1999-2015.
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Een Zilvermeeuw bij het nest
aan de rand van het dak van
de Haagse Hogeschool in de
omgeving van station Hollands
Spoor in ‘s-Gravenhage, juni
2011.
Foto: Marleen Baltus.

broedt en in 2015 drie jongen had. Pas wanneer zich nog meer paren op het dak vestigen
lijken de vestigingskansen toe te nemen. Dat
bewijzen de vondsten van drie nesten op één
dak.
Biotoopeisen
Het klinkt wat vreemd om in zo’n kunstmatige omgeving te spreken van biotoopeisen,
maar meeuwen lijken die toch wel te hebben.
Er is allereerst een sterke voorkeur voor
grinddaken. Als ik vanaf mijn hoogste uitkijkpunt, het dak van het bejaardencentrum, de
omgeving aftuur tref ik uitsluitend op grinddaken broedende meeuwen aan. Het maakt
daarbij niet uit of tussen het grind vegetatie
groeit. Een absolute eis is grind overigens
niet: zo wordt in Leidschendam ook op daken
gebroed die met bitumen zijn bekleed.
Alle door mij gevonden nesten lagen min of
meer beschut. Dat kan een schoorsteen of
ander bouwwerk zijn dat boven de daklijn
uitsteekt, of een opstaande rand. Zo lang deze
bouwwerken het dak niet overheersen vormen
ze dus eerder een stimulans dan een beletsel
voor vestiging, maar er zijn grenzen. Sinds
het dak van het bejaardencentrum is volgezet met zonnepanelen, die voor zover ik kan
nagaan meer dan de helft van het oppervlak
bezetten, broeden daar geen meeuwen meer.
Bouwsels op het dak kunnen ook door jongen
worden gebruikt. Op het dak van Leidsenhage
staat een koelaggregaat op een stellage die
ongeveer 50 cm tussen het dak en het aggregaat openlaat. Bij gevaar kruipen de jongen
daar graag onder.
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Oudervogels maken tijdens de jongenperiode
veelvuldig gebruik van verhoogde zitposten die vaak dezelfde zijn als waartegen
ze tijdens het broeden beschutting zoeken.
Mogelijk doen ze dit voor een beter overzicht,
maar mij lijkt waarschijnlijker dat ze het
doen om zich bedelende jongen van het lijf
te houden. Zodra ze op het dak zelf landen
worden ze daardoor namelijk omringd. Zo
lang de jongen nog niet vliegvaardig zijn is er
vrijwel voortdurend een ouder aanwezig die
niet voert maar de wacht houdt. Als meerdere
paren op één dak broeden is vaak maar één
oudervogel aanwezig. Het lijkt erop dat de
overige paren de bewaking van hun jongen
zonder veel problemen aan de oppasouders
overlaten.
Broedseizoen
Zilvermeeuwen zijn het hele jaar hier in de
omgeving aanwezig. Kleine Mantelmeeuwen
Wetgeving

Bij het schrijven van dit artikel is gebruikgemaakt van de volgende documenten:
Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter
bescherming van in het wild levende planten- en
diersoorten (Flora- en faunawet) zoals geldig op
17 september 2015.
Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, houdende bepalingen
voor beheer en schadebestrijding aangericht door
dieren (Regeling beheer en schadebestrijding
dieren) zoals geldig op 28 september 2015.
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De meeuwen lijken een sterke voorkeur te hebben voor
beschutte plekken op daken die met grind bedekt zijn.
Foto: Marleen Baltus.

Enkele jongen zijn uitgekomen, juni 2011.
Foto: Marleen Baltus.

trekken meestal in september weg en keren
in de laatste decade van maart weer terug.
Omdat ik in al die jaren slechts één adulte Zilvermeeuw heb kunnen ringen (die overigens
niet op één van de genoemde daken broedt)
kan ik niet nagaan of het elk jaar dezelfde individuen betreft. In de loop van april vormen
zich de broedparen en af en toe is balts of een
paring te zien.
Het moment waarop de eerste eieren worden
gelegd kan ik niet precies bepalen. Alleen
wanneer de dag van uitkomen of (nog onnauwkeuriger) de dag van uitvliegen precies
bekend is kan via terugrekenen de dag waarop het eerste ei is gelegd, worden bepaald.
Voor zover mij dat gelukt is viel die dag in de
eerste week van mei.
In 2015 stelde ik vast dat het uitkomen van
de eieren lang kan duren. Er verliepen toen
maximaal drie dagen tussen het moment
waarop ik vaststelde dat het ei was aangepikt
en het moment waarop het jong daadwerkelijk uit het ei gekropen was.

Na het uitkomen blijven de jongen meestal
nog een paar dagen op of in de directe nabijheid van het nest. Ze zoeken dat ook wel op
in geval van dreiging, bijvoorbeeld als ik op
het dak verschijn om de jongen te ringen. Na
ongeveer een week lopen de jongen echter
ongericht en zonder zich iets van eventueel
aanwezige territoriumgrenzen aan te trekken,
over het dak. Zo trof ik in 2011 tijdens het
ringen op een nest vier jonge Zilvermeeuwen
aan, die zich daar drukten. Aangezien meeuwen nooit meer dan drie eieren leggen moet
hier dus minimaal één jong bij hebben gezeten dat niet uit het betrokken nest afkomstig
was. Dit illustreert mijn ervaring dat jongen
zich niets van territoriumgrenzen aantrekken.
Opmerkelijk is wel dat zij, minder dan hun
ouders, behoefte aan beschutting lijken te
hebben.
Alleen als er slechts één paar op een dak
broedt is het broedsucces betrouwbaar vast te
stellen. In die gevallen is het altijd buitengewoon hoog: alle uitgekomen eieren leveren
vliegvlugge jongen op. Het uitvliegen van de
jongen zorgt bij de volwassen meeuwen altijd
voor grote opwinding: van alle kanten komen
ze aangevlogen en gaan luid roepend rond de
jongen vliegen. Het betreft hier met zekerheid niet alleen de ouders van de uitgevlogen
jongen.
De paren die een dak voor zichzelf hebben,
ondervinden wel de voordelen van het in een
kolonie broeden van paren die op daken in de
omgeving nestelen. Wanneer zij alarmeren
verschijnen namelijk altijd meer alarmerende
meeuwen dan de twee die op het betrokken
dak broeden.

Een Kleine Mantelmeeuw eet een pan leeg op een balkon
in Leiden, mei 2013. De opname is niet optimaal, maar
dit plaatje geeft wel een karakteristiek beeld van een
meeuw in een stedelijke omgeving.
Foto: Maarten Verrips.
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Ringresultaten
Terugmeldingen van geringde jongen hebben
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Drie eieren per nest is een heilig aantal, wie daar niet in
slaagt vult het aantal aan met een steen. Nest van een
Kleine Mantelmeeuw in Leiden, 26 mei 2016.
Foto: Maarten Verrips.

Enkele Zilvermeeuwtjes te Leiden, kort na het uitkomen.
Foto: Maarten Verrips.

tot nu toe geen opzienbarende nieuwe gegevens aan het licht gebracht. Na het uitvliegen verspreiden ze zich in de kuststreek en
worden hooguit enkele tientallen kilometers
van de ringplaats teruggemeld. Over de plaats
waar ze zich als broedvogel vestigen heb ik
helaas nog geen aanwijzingen ontvangen.

broedden. De zomer daarvoor heb ik namelijk
herhaaldelijk vastgesteld dat op het dak van
een flat in de naaste omgeving (dat niet bij dit
onderzoek betrokken is) mensen met flapperende lappen, vermoedelijk tafelkleden, rondliepen. Dat deden ze enkele weken achtereen
op zondagavond. Ik heb deze mensen nooit
gesproken, maar we mogen veilig aannemen
dat ze bezig waren meeuwen te beletten zich
te vestigen. En zie wat er het jaar daarop
gebeurde. Bewijs dat de toen verjaagde paren
zich bij mij gevestigd hebben, heb ik niet.
Maar het komt overeen met de gang van
zaken rond de vestiging als broedvogel in de
stad. Die kwam pas op gang nadat de kolonies
in de duinen door Vossen waren verjaagd.

Aantalsontwikkeling
Tot 2011 heb ik nooit meer dan één succesvol paar per dak geconstateerd. Gebrek aan
ruimte is hiervan zeker niet de oorzaak. Als
ze dezelfde dichtheid zouden aanhouden als
vroeger in de broedkolonie van Meijendel
zouden er tientallen paren broeden. Dat dit
zo lang niet gebeurde heeft mij doen vermoeden dat de meeuwen zelf de voorkeur
geven aan het exclusief gebruik van een dak.
De betrokken paren verdedigen dit fel tegen
soortgenoten en ook tegen andere op zich
onschuldige bezoekers als Kauwen. In 1999
constateerde ik bijvoorbeeld dat er pas weer
Kauwen op het betrokken dak gingen zitten
na het uitvliegen van de jongen. De agressie
neemt blijkbaar af wanneer andere meeuwenparen zich daar toch weten te vestigen. Ook
andere vogelsoorten kunnen dan veilig van
die locatie gebruikmaken en doen dat ook. In
2015 broedde zelfs een paartje Kauwen in een
schoorsteen op het dak waar zich al drie paar
Zilvermeeuwen gevestigd hadden.
Het is naar mijn overtuiging geen toeval dat
in 2011 ineens drie paren op hetzelfde dak
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Wat zoeken ze in de stad?
Vraag dit aan een willekeurige voorbijganger
en je hoort: ze komen op het eten af. Heel
Leiden hangt in het voorjaar vol met billboards van de gemeente die de burger oproepen de meeuwen geen eten te geven. Ook van
officiële zijde gaat men er blijkbaar vanuit
dat het broeden van meeuwen het gevolg is
van het ruim voorhanden zijn van voedsel.
Ik betwijfel dit al sinds 1992. In dat jaar
sprak ik een onderzoeker, verbonden aan de
Universiteit Leiden. Hij vertelde mij dat uit
onderzoek was gebleken dat de samenstelling
van het voedsel van de in de stad broedende
meeuwen identiek was aan de samenstelling
van het voedsel van in de duinen broedende
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Pullen van Zilvermeeuwen
op een bitumen dakbedekking tijdens een ringsessie in
Leidschendam, juli 2016.
Foto: Nadine Hollevoet.

paren, dat een aantal jaren eerder onderzocht
was. Het bestond in alle gevallen voor meer
dan 80% uit ‘zeebanket’. Vroeger vlogen
ze vanuit zee de duinen in, tegenwoordig
vliegen ze 10 km verder landinwaarts. Ik
heb de rapporten van dit onderzoek helaas
nooit te pakken gekregen en de onderzoeker
kan ik niet meer traceren. Ook meer recente
onderzoeken naar de samenstelling van het
voedsel van in de stad broedende meeuwen
in ons land zijn mij niet bekend. In Schotland is onderzoek gedaan naar het voedsel
van Kleine Mantelmeeuwen die op flatdaken
nestelen (Coulson & Coulson 2008). Regenwormen en insecten, verzameld in het
omliggende agrarische landschap, vormden
daar het belangrijkste voedsel, naast voedsel
afkomstig van een vuilnisbelt en zeebanket.
Slechts enkele meeuwen specialiseerden zich
in voedsel dat ze door mensen gevoerd werd.
Dat gebeurde in dermate beperkte omvang dat
ze alleen daar niet van konden rondkomen.
Ook in Leiden zijn in de broedtijd regelmatig
op grasveldjes foeragerende meeuwen waar
te nemen. In juli 2010 nam ik zelfs rond drie
uur in de nacht wormen trappende Kleine
Mantelmeeuwen waar op de middenberm van
een drukke autoweg in de buurt van het Centraal Station. Verder bezit ik fragmentarische
gegevens van jongen die tijdens het ringen
hun krop leegden. Daarin heb ik afgekloven
staarten van haringen, aardappelpuree en ham
herkend. De meeuwen die bij mij op het dak
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broeden, komen gretig voedselresten die ik
op het balkon deponeer, opeten. Hieronder
zijn (kleine) botjes waar nog enig vlees aan
zit, dito visgraten en haringstaarten. Bij de
verovering hiervan is overigens de Kleine
Mantelmeeuw dominant over de Zilvermeeuw. Alle bij het voedsel gelande Zilvermeeuwen worden fel verjaagd en komen
niet terug zo lang de Mantelmeeuw(en) zich
tegoed doen. Een ander opvallend verschil
is dat Kleine Mantelmeeuwen botjes geheel
inslikken terwijl Zilvermeeuwen eraan gaan
trekken om de vleesresten eraf te krijgen. Of
de Kleine Mantelmeeuwen in staat zijn de
botjes te verteren is mij niet bekend. Grotere
botten slikken ook zij niet in.
In de stad broedende meeuwen zijn een
verschijnsel dat zich alleen aan onze kust
voordoet. Dat ondersteunt de hypothese dat
ze daar in de eerste plaats op het voedsel
afkomen dat ze van mensen krijgen of uit
hun vuilnis halen, niet. Als de broedende
meeuwen hun kostje helemaal in de stad
bijeen konden scharrelen zouden ze zich al
lang over heel Nederland hebben verspreid.
Het is uitsluitend voor de veiligheid dat ze op
daken broeden. In de duinen kunnen ze door
de aanwezigheid van Vossen niet meer terecht
(Bijlsma et al. 2001).
Overlast en bestrijding
Meeuwen die in de stad broeden mogen zich
niet in een grote populariteit verheugen. Op
het Vogeljaar 65 (4) 2017

Broedende meeuwen in de stad

internet wordt hevig gemopperd over het lawaai, de rommel die ze maken en het gevaar
dat de agressieve meeuwen vormen voor
mensen en vooral kinderen. Hoe reëel zijn
deze klachten nu?
Dat je hoort dat er meeuwen op je dak broeden, zal geen zinnig mens betwisten. Behalve
het luide geroep van de adulte vogels is ook
het geluid van bedelende jongen een bron
van ergernis. Hun geluid bestaat uit een hees
gepiep dat dag en nacht vrijwel onophoudelijk te horen is. Hieraan is wel de voorwaarde
verbonden dat de jongen zich aan de rand van
het dak bevinden. Dat gaat zo ver dat ik in
2015, ongerust omdat ik maar nooit jongen
hoorde terwijl ik er toch acht geringd had,
poolshoogte ben gaan nemen op het dak van
mijn eigen flat. Een blik door het geopende
luik was voldoende: minstens twee jongen
zetten het luid piepend op een lopen. Daaruit
heb ik de conclusie getrokken dat er geen
onbevoegden op het dak geweest zijn. De
jongen heb ik ook daarna nooit meer gehoord.
Ze kwamen blijkbaar nooit aan de rand van
het dak. Zoiets is echter geen wet van Meden
en Perzen. Je kunt nog zo vaak betogen dat
het gepiep niet hard is, wie een hekel heeft
aan de meeuwen of er bang voor is hoort het
toch wel en ergert zich eraan.
Om de rommel die ze maken, zijn de meeuwen vooral in Den Haag berucht. Daar wordt
nog veel huisvuil ongesorteerd aangeboden
in vuilniszakken en die worden vaak door
meeuwen opengetrokken met alle onsmakelijke gevolgen van dien. Bij mij in de omgeving
speelt dit probleem hoegenaamd niet. Hier

gaat namelijk alle huisvuil in (verzamel)containers die voor meeuwen ontoegankelijk zijn.
Een eenvoudiger manier om een eind aan de
rommel te maken is er niet.
Visboeren in Leiden met een mobiele kraam
hebben tegenwoordig een bordje hangen
met een foto van Zilvermeeuwen en daaronder in vier talen: pas op vogels. Dit is het
gevolg van de enkele meeuw die zo vrijpostig wordt dat hij het voedsel uit de handen
van mensen kaapt. Zelf heb ik dat één keer
mogen aanschouwen, op de volgepakte Grote
Marktstraat in Den Haag. Een Zilvermeeuw
zweefde vlak over mij heen naar een man die
voor me liep en een broodje at. Dat was hij
dus in een flits kwijt. Hij kon erom lachen
en ik ook, nadat ik van mijn verbazing was
bekomen. Dit verschijnsel staat echter volledig los van de aanwezigheid van broedende
meeuwen, wat trouwens ook geldt voor de
opengescheurde vuilniszakken. Het is hier het
voedsel dat de vogels aantrekt, wat niet geldt
voor de broedplaatsen.
Over het gevaar van broedende meeuwen kan
ik duidelijk zijn. Gedurende het broeden en
opgroeien van de jongen hebben de volwassen meeuwen hoegenaamd geen belangstelling voor wat zich niet op het dak afspeelt.
Dat gaat zo ver dat de aanwezigheid van
schilders, die in mei en juni 2009 wekenlang
bezig zijn geweest langs de gevels van de betrokken flats, geen enkele invloed heeft gehad
op de broedende Kleine Mantelmeeuwen op
het dak.
Die lieten zich op geen enkele manier weerhouden om gewoon hun eieren uit te broeden

Eerstejaars Zilvermeeuw op
het dak van een flat in Leiden,
augustus 2017.
Foto: Nadine Hollevoet.
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spelen, want voor bestrijding van meeuwen
is wettelijke ontheffing nodig. Hoe zit dit
precies?

Een karakteristiek beeld: een adulte Zilvermeeuw op
het hoogste punt van het dak. Hij houdt toezicht op de
jongen.
Foto: Nadine Hollevoet.

en jongen groot te brengen. De schilders
hadden trouwens ook geen enkele last van de
meeuwen.
Het enige moment waarop volwassen
meeuwen een risico voor mensen vormen is
wanneer de jongen uitvliegen en na hun eerste
vlucht op straat belanden. Als er dan mensen
in de buurt komen worden felle schijnaanvallen uitgevoerd. Meer dan dat is het niet, maar
ik neem het de betrokkenen niet kwalijk dat
ze het idee hebben dat ze echt aangevallen
worden. Door gedurende deze uitermate korte
periode (binnen enkele dagen vliegen de jongen als volleerde meeuwen) extra waakzaam
te zijn kunnen al te grote paniek en schrik
beslist worden voorkomen.
Het blijft niet altijd bij mopperen en klagen.
Sommige mensen doen actief hun best om
de vestiging van meeuwen op hun dak tegen
te gaan. Anderen verwijderen nesten en hun
inhoud en mij is een geval bekend van een
geringde Kleine Mantelmeeuw waarvan de
melder openlijk toegaf dat hij de vogel na
zijn eerste vlucht had gevangen en de nek
omgedraaid. Een andere vorm van bestrijding
heb ik vorig jaar op mijn eigen dak vastgesteld, waar alle eieren in drie nesten waren
vervangen door nepeieren. Dat moet een individuele actie van een mij onbekend gebleven
medebewoner geweest zijn, want van officiële
zijde (de Vereniging Van Eigenaren) wordt
niets tegen de meeuwen ondernomen. Dit
zijn allemaal gevallen van voor eigen rechter
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Wettelijke bescherming
Bescherming van levende have in het wild is
geregeld in de Flora- en faunawet. Artikel 4
van die wet wijst alle van nature op het Europese grondgebied van de Lid-Staten van de
Europese Unie voorkomende soorten vogels
met uitzondering van gedomesticeerde vogels
als beschermd aan. Uitzondering hierop
vormen alleen soorten die zijn aangewezen
in de Regeling beheer en schadebestrijding
dieren. In deze regeling worden Zilvermeeuw
en Kleine Mantelmeeuw niet genoemd. De
Flora- en faunawet kent echter bepalingen op
grond waarvan Gedeputeerde Staten en de
minister van Economische Zaken ontheffing
kunnen verlenen van de verbodsbepalingen
met betrekking tot vangen, doden of bestrijden van beschermde soorten. Een dergelijke
ontheffing is dus nodig om legaal meeuwen
te kunnen bestrijden. De wet stelt aan het
verlenen hiervan echter wel een belangrijke
voorwaarde: er mag ‘geen afbreuk worden
gedaan aan een gunstige staat van instandhouding’ van de betrokken soort. In gewoon Nederlands: de soort mag niet worden vervolgd
wanneer sprake is van achteruitgang van de
stand, ongeacht of die het gevolg is van bestrijding. In verband hiermee heeft de rechter
al een aantal ontheffingen voor bestrijding
van Zilvermeeuwen vernietigd. Het aantal
broedparen van deze soort loopt namelijk al
een aantal jaren achteruit (Boele et al. 2013).

Een adulte Kleine Mantelmeeuw op het dak van een flat
in Leiden, april 2017.
Foto: Nadine Hollevoet.
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Meeuwen in stedelijk gebied hebben te kampen met een aantal onterechte vooroordelen, met als gevolg dat er regelmatig wordt aangedrongen maatregelen ter bestrijding te ondernemen. Daarvoor is dan gelukkig wel een ontheffing
nodig en die wordt niet altijd afgegeven.
Foto: Wim Smeets.

Conclusie
Meeuwen die in stedelijk gebied broeden,
hebben te kampen met een aantal onterechte vooroordelen. Ze zijn niet gevaarlijk en
brengen normaal gesproken geen schade aan
de omgeving toe. Ook is er geen sprake van
ongebreidelde toename waardoor onbeheersbare situaties ontstaan. De meeuwen lijken
zelfs het tegendeel na te streven: elk paar zijn

eigen dak. Het is helaas moeilijk om direct
betrokkenen hiervan te overtuigen. Bestrijding heeft geen ander effect dan verplaatsing
van het probleem. Het enige resultaat is dat
meeuwen zich daardoor meer concentreren
op plaatsen waar ze met rust worden gelaten.
Voor vogelbeschermingsorganisaties ligt hier
een belangrijke educatieve taak.

n M. Verrips, Cesar Franckstraat 16, 2324 JN Leiden, 06 12 66 54 75.
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