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Heeft u vorige zomer last gehad 
van meeuwen? Kom dan nu in 
actie! Want meeuwen zijn nu 
op zoek naar een plek om hun 
nest te bouwen. Voor u het weet 
kiezen ze uw dak uit. Of dat van 
de buren. In de Kleverparkbuurt 
pakken buurtgenoten de overlast 
daarom samen aan, met plastic 
feestvlaggetjes en een rol duct-
tape.

De actie is een initiatief van wijk-
bewoner David Efdé. Hij verhuisde 
ongeveer drie jaar geleden naar 
Haarlem en werd nogal overval-
len door de meeuwenoverlast in 
zijn nieuwe wijk. “Ik ben eens rond 
gaan vragen en het bleek dat ik 
niet de enige was die ’s nachts 
wakker werd gehouden door hun 
gekrijs. Volgens buren was het 
vroeger zelfs nog erger, toen er 
nog geen ondergrondse afvalcon-
tainers waren. Ook zaten er toen 
veel nesten op het dak van de Ter 
Cleeffschool.”

Populaire broedplek
Op het dak van de Ter Cleeffschool 
zijn inmiddels meeuwennetten ge-
spannen. Nu zijn de platte daken 
in de omliggende straten een po-
pulaire broedplek. “Verschillende 
mensen in mijn straat hadden al 
netten laten spannen op hun dak. 
Samen met de buren die ze nog 
niet hadden, hebben wij dat ook 
laten doen. Zo kunnen de meeu-
wen geen nest meer op je dak 
bouwen.”

Daarmee was het probleem helaas 

nog niet opgelost. “In de straat 
achter ons, de Velserstraat, heeft 
niemand netten en we hebben 

veel last van de meeuwen die daar 
broeden. Daarom heb ik vorig jaar 
de Facebookgroep Stop meeuwen-

overlast Kleverparkbuurt opgericht. 
We hebben een flyer verspreid in 
de Velserstraat, Jelgersmastraat, 
Engelzstraat, Kempstraat en Mees-
ter Cornelisstraat om mensen op te 
roepen om mee te doen.”

‘Het kost maar een 

paar euro per dak’

Goedkope oplossing
Het laten spannen van netten of 
draden is heel effectief, maar het 
kost wel een paar honderd euro. 
Om buren te overtuigen in actie te 
komen, koos Efdé voor een goed-
kopere en simpelere oplossing. 
“Aan het Santpoorterplein hadden 
mensen goede ervaringen met het 
spannen van plastic feestvlagge-
tjes. Die kun je met ducttape zelf 
op je dak bevestigen. Het kost dan 
maar een paar euro per dak.”

Samen met een buurman ging 
Efdé langs de deuren in de Vel-
serstraat om mensen te polsen 
voor dit idee. “Veel mensen 
reageerden positief. Alleen kan 
niet iedereen zelf zijn dak op, 
denk aan oudere buren. Met 
diezelfde buurman ben ik daarna 
dus alle huizen langs gegaan om 
bij mensen die het goed vonden 
vlaggetjes op het dak te spannen. 
Later hebben we dat ook in de 
Jelgersmastraat gedaan.”

Oproep
Dit jaar heeft Efdé een nieuwe 
oproep gedaan onder zijn buurt-
genoten. “De meeuwen gaan 
nu op zoek naar een plek om te 
broeden. Daarom is het nu be-
langrijk om oude nesten te verwij-
deren, je dak schoon te maken en 
nieuwe vlaggetjes op te hangen. 
Als de eieren straks in juni weer 
uitkomen en het gekrijs weer be-
gint, ben je te laat. Meeuwen zijn 
beschermde dieren. Dan mag je 
niets meer doen.” 
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Met feestvlaggetjes en ducttape meeuwenoverlast te lijf

Samen maatregelen nemen werkt het best

Kom nu in actie!

Tips om overlast te 
voorkomen
Hoe voorkom je dat meeuwen een 
nest op je dak bouwen? Hieronder 
staan een paar tips. 

Meeuwen bouwen hun nest het 
liefst op een beschutte plek op een 
rustig, plat dak. Ze kiezen vaak 
hoekjes uit waar je ze niet meteen 
ziet, zoals bij de schoorsteen. En 
als het even kan, gaan ze terug 
naar hun broedplek van vorig jaar. 
“Haal daarom oude nesten weg”, 
zegt Niels van Esterik van de ge-
meente. “Het helpt ook om regel-
matig even uw dak op te gaan, als 
dat veilig kan. En om het dak en de 
dakgoot goed schoon te houden. 
Zodat er geen takjes en bladeren 
liggen die meeuwen voor hun nest 
kunnen gebruiken.”

Afschrikken
U kunt ook plastic feestvlaggetjes 
op uw dak spannen of vliegers inzet-
ten. Van Esterik: “Het nadeel hierbij 
is dat vogels er na verloop van tijd 
aan kunnen wennen. Het beste kun 
je daarom draden of netten op je dak 
laten spannen. Zo kunnen vogels 
er niet landen. Op de website www.
nvpb.org staan speciale bedrijven die 
dit doen.”

Het is slim om dit soort dingen met 
meerdere buren tegelijk te doen. Je 
voorkomt dan dat de meeuwen een 
dak verderop gaan broeden. Ook 
kan het schelen in de kosten. Op 
verschillende plekken in Haarlem 
zijn er al bewoners die samen meeu-
wenoverlast aanpakken, bijvoorbeeld 
in Bosch en Vaart en verschillende 
buurten in Haarlem Noord.

Nesten behandelen
Toch een nest op uw dak? De ge-
meente Haarlem heeft toestemming 
om in 2017 eieren te behandelen. 
Dat kan alleen bij mensen die veel 
overlast hebben. Het nest wordt niet 
weggehaald, want dat is verboden. 
Wel zorgt de behandeling ervoor dat 
de eieren niet uitkomen. Daardoor 
houdt de meeuw zich meestal rus-
tiger.

Er gelden strenge voorwaarden voor. 
Zo mag het totale aantal meeuwen 
in Nederland hierdoor niet afnemen. 
Als u veel last heeft een nest, kunt u 
zich aanmelden voor deze behande-
ling. Vanaf 1 april staat hierover meer 
informatie op onze website.
www.haarlem.nl/meeuwenoverlast

De Buitenrustbruggen zijn weer 
open voor het verkeer! Na bijna 
zes maanden is de renovatie van 
de bruggen nu zo goed als klaar. 
Afgelopen zaterdag werden de 
nieuwe bruggen feestelijk ‘ge-
opend’ door wethouder Cora-Yfke 
Sikkema.

Dagelijks gaan tienduizenden 
mensen over de Buitenrustbruggen 
heen. Per auto, bus, fiets of lopend. 
Ook gaan er veel boten onderdoor. 
De vervanging van de bruggen 
vroeg dus begrip van de vele ge-
bruikers van de brug. Zij moesten 
omrijden of deden langer over hun 

route dan normaal. Nu kunnen de 
bruggen zeker weer dertig jaar 
mee.
De werkzaamheden zijn zo goed als 
klaar. De komende weken wordt al-
leen nog gewerkt aan de afwerking 
van de bruggen. Het verkeer heeft 
hier weinig of geen last van.

Buitenrustbruggen weer in gebruik
Werk na zes maanden klaar
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