
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

3 september 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer C.J. Pen en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Van:  CDA fractie Haarlem 

  Cees-Jan Pen 

 

Aan:  College van B&W  

  T.a.v. portefeuillehouder Divendal  

  

Betreft: Meeuwenoverlast in Haarlem  

 

Geacht college, 

Net als steden als Leiden, Den Haag en Alkmaar kampen ook delen van Haarlem 

met meeuwenoverlast. Via de site www.meeuwenoverlast.nl is meer te lezen over 

de Leidse ervaringen en het feit dat meeuwen niet alleen schattige dieren zijn, maar 

wel degelijk kinderen aanvallen, huisdieren achterna zitten en het leven van 

bewoners terroriseren. Dergelijke ervaringen spelen ook in Haarlem. Bewoners van 

onder meer de Kleverparkbuurt kennen de afgelopen tijd veel meeuwenoverlast.  

 

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat meeuwen worden aangetrokken 

door uitpuilende afvalbakken in vooral de weekenden en zwerfvuil. Het heeft 

eveneens te maken met het ontbreken van een natuurlijke vijand voor de meeuw in 

combinatie met hoge/veilige nestplekken. Steden zijn zodoende prima plekken voor 

meeuwen. De gemeente Haarlem heeft echter een ontheffing op de flora- en 

faunawet. Dat betekent dat de gemeente kan ingrijpen door middel van bijvoorbeeld 

een valkenier (het introduceren van een roofvogel als natuurlijke vijand) om de 

populatie te verontrusten of het 'dippen' van eitjes om zodoende deze niet meer uit 

te laten komen waardoor de populatie wordt gereduceerd. 

Via de site van de gemeente staat het volgende over meeuwenoverlast: 

 

Meeuwenoverlast 
  

In Haarlem Noord bevindt zich sinds jaren een tweetal meeuwenkolonies. Eén in het 

Kleverpark en de andere in de Indische Buurt Zuid. Veel bewoners ondervinden daarvan 

overlast. Dit hardnekkige probleem is helaas niet simpel op te lossen. Het is een 
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verschijnsel dat zich wereldwijd voordoet in steden achter de kust. Er is geen sluitende 

wetenschappelijke verklaring voor. In Nederland loopt een onderzoek naar doeltreffende 

maatregelen bij de Universiteit Leiden.   

 

Wat doet de gemeente? 

 De gemeente heeft bij het Rijk een ontheffing aangevraagd van de Flora- en 
Faunawet om de overlast te kunnen bestrijden met respect voor mens en dier. 
Meeuwen zijn een beschermde soort en mogen daarom niet zomaar worden 
verjaagd. De gemeente wil aan het Rijk duidelijk maken dat de overlast door 
meeuwen in de stad steeds groter wordt.  

 De gemeente verstrekt informatie aan bewoners. Op 6 maart organiseerde de 
gemeente een inloopspreekuur voor bewoners die last van meeuwen hebben. 

De informatie staat ook in folders die u kunt aanvragen bij het Meldpunt. 

Wat kunt u doen? 

 Voorkomen dat er voedsel voor vogels op straat is te vinden: niet voeren, 
vuilniszakken binnen houden buiten de aanbiedtijden, geen afval op straat 
deponeren en uw medebewoners erop aanspreken als zij dat wel doen.  

 Meeuwen met rust laten: u maakt het probleem erger als u de vogels verstoort 
terwijl zij jongen hebben.  

 Na het broedseizoen maatregelen nemen aan uw woning om overlast te voor-
komen. Lees hiervoor bovengenoemde folders. Als eigenaar van een woning 
bent u zelf als eerste verantwoordelijk om preventieve maatregelen te nemen. 
Het is van belang om met zoveel mogelijk bewoners uit uw eigen straat 
gezamenlijk de preventieve middelen toe te passen om te voorkomen dat de 
meeuwen bij de buren gaan broeden.  

 Melding maken van veranderingen van de overlast. De gemeente maakt 
gebruik van uw melding om een ontheffing van de Flora- en Faunawet te 
kunnen krijgen. Daarmee kan de overlast beter worden bestreden. Mensen die 
meeuwenoverlast hebben, kunnen bellen naar het meldpunt van de gemeente 
Haarlem:  023 - 511 5115 en kiezen voor optie 1 (leefomgeving). Ook kunt u 
een melding via e-mail doen: antwoord@haarlem.nl . 

 

Wat mag niet? 

Broedende vogels mogen niet worden verstoord en de nesten mogen niet worden 

verwijderd. In de Flora- en Faunawet zijn alle nestelende vogels strikt beschermd. Het is 

wel wettelijk toegestaan om het nestelen te voorkomen, bijvoorbeeld door het laten 

plaatsen van draden, pinnen of netten op het dak (zie de folders). 

Voor een overzicht van de meldingen in Haarlem kunt u kijken op betreffende kaart. 

  

 

In onze ogen is de opstelling van de gemeente Haarlem te passief gelet op de grote 

mate van overlast voor Haarlemmers. De rol van Haarlem is nu vooral signaleren en 

populatiehoeveelheden vaststellen. Zo was de reactie van de gemeente Leiden onder 

meer: “om de meeuwenoverlast te beperken, is het belangrijk dat er zo min mogelijk 

afval op straat ligt. Vuilniszakken en zwerfafval trekken onder andere meeuwen 

aan, die op zoek zijn naar voedsel. In het kernwinkelgebied, waar de meeste 
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overlast is, wordt vanaf begin april het afval (de vuilniszakken) vier avonden per 

week opgehaald. Bovendien wordt extra geveegd om zwerfafval te voorkomen. Met 

deze uitbreiding van de afvalinzameling in de binnenstad wordt de stad schoner en 

daardoor ook minder aantrekkelijk voor meeuwen”. Op 16-8-2007 lazen wij dat na 

de gemeente Leiden ook de gemeente Alkmaar gaat onderzoeken wat er extra kan 

worden gedaan aan de overlast van meeuwen in de stad. 

  

Het CDA wenst naar aanleiding van bovenstaande schriftelijke vragen te stellen ex 

artikel 38. 

 

1. Is bij u bekend hoe groot de meeuwenoverlast in Haarlem is en wat de 

hoofdoorzaken zijn?  

2. Wat kan de gemeente Haarlem naast hetgene hierboven staat extra aan de 

meeuwenoverlast en de oorzaken hiervan doen?  

3. Is het college bereid in buurten die overlast ondervinden van meeuwen te 

kijken of er extra inzet mogelijk is tegen zwerfvuil en uitpuilende 

afvalbakken? 

4. Is het college bereid onderzoek te doen naar het tijdelijk inzetten van een 

roofvogel als natuurlijke vijand? 

5. Bent u bereid samen met Alkmaar en Leiden op te trekken zoveel mogelijk 

extra’s te doen aan de meeuwenoverlast? 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Cees-Jan Pen 

 

 

 

 

 

 

Aan de C.J. Pen 

lid van de gemeenteraad 

Kleverparkweg 54 rood 

2023 CG  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 3 september 2007 

Meeuwenoverlast in Haarlem 

 

Geachte heer Pen, 

 

Op 3 september 2007 hebt u schriftelijke vragen ex artikel 38 gesteld over 

meeuwenoverlast. Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Is bij u bekend hoe groot de meeuwenoverlast in Haarlem is en wat de 

hoofdoorzaken zijn? 

 

Antwoord 
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Door middel van de meldingen van de bewoners van Haarlem is er een bijna 

volledig beeld. De meldingen worden op kaart vastgelegd en de aard van de 

klachten is ook bekend. De hoofdoorzaak van de overlast is dat broedende 

meeuwen wettelijk beschermd zijn. Daardoor is het onmogelijk om de nesten te 

verwijderen en daardoor de kolonie te dwingen te verhuizen. 

 

Overigens: als de kolonie wel zou verhuizen, zal er mogelijk op een andere plaats 

overlast ontstaan. In de tijd vóór de Flora-en faunawet van kracht was, zijn 

meeuwenkolonies op het bedrijventerrein in de Waarderpolder verstoord waarna de 

dieren naar de woonwijk Indische Buurt verhuisd zijn. De kolonie in de 

Kleverparkbuurt is ooit op het gebouw van de HTS aan de Verspronckweg 

begonnen, nadat mensen de kolonie in de duinen illegaal verstoord hadden. Dit was 

in de zestiger jaren van de vorige eeuw, nog vóór de vos in de Kennemerduinen 

verscheen. 

 

2. Wat kan de gemeente Haarlem naast hetgeen hierboven staat extra aan de 

meeuwenoverlast en de oorzaken hiervan doen? 

 

Antwoord 

De gemeente kan extra voorlichting geven over de mogelijkheden voor de bewoners 

om broedende meeuwen op hun dak preventief aan te pakken. Zolang het ministerie 

van LNV de beschermde status van broedende meeuwen in woonwijken handhaaft, 

zijn geen directe maatregelen tegen broedende meeuwen mogelijk. 

 

3. Is het college bereid in buurten die overlast ondervinden van meeuwen te 

kijken of er extra inzet mogelijk is tegen zwerfvuil en uitpuilende afvalbakken? 

 

Antwoord 

Extra inzet tegen zwerfvuil en uitpuilende afvalbakken heeft weinig effect op het 

broeden van meeuwen. Hetzelfde geldt voor het geven van voorlichting over 

openstaande containers of over losliggend eetbaar bedrijfsafval. Dat is overigens 

wel effectief tegen ratten en het geeft een verbetering van het straatbeeld. Voor de 

keuze van de  nestelplek van meeuwen is het voedsel slechts een bijkomende factor. 

De veiligheid van een nestelplek is de hoofdfactor, naast de historische gewenning 

van de kolonie aan de plaats waar ze eenmaal gevestigd is. 

 

4. Is het college bereid onderzoek te doen naar het tijdelijk inzetten van een 

roofvogel als natuurlijke vijand? 

 

Antwoord 

Een roofvogel is geen natuurlijke vijand van de meeuw, dat zijn roofdieren op de 

grond er die de nesten plunderen, zoals vos en marter. Roofvogels vormen een 

kunstmatige ingreep om kleine locaties vrij van meeuwen te houden. Zij zijn 

ongeschikt voor hele woonwijken. Het toepassen van kunstmatige verjaging van 

broedende vogels is aan een vergunning  van het ministerie gebonden. De wettelijk 

toegestane vergunningsgronden zijn niet van toepassing op woonwijken. Bovendien 

kost het erg veel tijd en dus geld om een valkenier effectief te laten optreden. 

Daarbij komt dat het riskant is om een roofvogel in een voor hem tegennatuurlijk 

gebied als een woonwijk los te laten. Er zijn in de regio Zuid-Kennemerland diverse 
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grotere roofvogels aanwezig, zelfs een slechtvalk in de Waarderpolder. Deze dieren 

jagen niet actief op nestelende meeuwen in de stad. Houtduiven in het buitengebied 

zijn een veel eenvoudiger en daardoor aantrekkelijker prooi. 

 

5. Bent u bereid samen met Alkmaar en Leiden op te trekken om zoveel mogelijk 

extra te doen aan de meeuwenoverlast? 

 

Antwoord 

De stadsecoloog volgt de aanpak in andere steden op de voet. Maar het lijkt het 

college niet zinvol om het Leidse onderzoek te herhalen. Regulerende maatregelen 

blijven immers omslachtig en duur, zolang meeuwenkolonies in woonwijken 

wettelijk bescherming genieten. De Flora- en faunawet stelt zelfs het landelijk op 

peil blijven van de aantallen meeuwen als een randvoorwaarde voor het verkrijgen 

van een vergunning om meeuwen te mogen hinderen. 

 

Overigens promoveerde op 20 september Herke Kranenborg aan de universiteit van 

Leiden, met als laatste stelling: ‘Studenten en meeuwen hebben bepaalde 

overeenkomstige eigenschappen, althans in de perceptie van autochtone 

Leidenaren’. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


