
 
Meeuwenoverlast en wat kun je er tegen doen? 
 

 
Het lijkt zo leuk, vogeltjes voeren, zeker met je kleine kindjes of met je kleinkinderen. In een 
druk bevolkte stedelijke wijk als Transvaal, is het echter helemaal niet zo handig. Wanneer 
heel veel mensen dat doen (en dat 
gebeurt vooral op het Wijkpark 
Transvaal) dan kun je al gauw 
spreken van meeuwenoverlast. Ze 
zijn slim en komen in steeds 
grotere getale naar ‘hun’ 
voederplek.  
Het zal u niet verbazen dat wat er 
in gaat, ook weer eruit moet. 
Het Wijkpark ziet soms wit van de 
meeuwenflatsen.  
 

Voor mensen en kinderen die op het 
Wijkpark lopen is het risico groot om 
een flats meeuwenpoep op hun 
kleding te krijgen. Dit is een heel 
ongezonde situatie, zeker voor uw 
kleine kinderen die nogal eens op de 
grond spelen en met hun handjes in 
hun gezicht wrijven, of hun vingers in 
hun mondje steken. 
Daar komt bij dat vogels in grote 
aantallen, behoorlijk agressief kunnen 
worden als de mensen niet vlug iets 
eetbaars gooien. Het is zelfs zo dat 
alles aan eetbaar spul uit de kinderen 
hun hand gegraaid wordt. Dit willen 
we natuurlijk niet. 
 



Daarom …… Voer geen vogels!!! 
 
Te veel en ongeschikt voedsel is 
ongezond voor vogels. Vaak blijft veel 
van het voer liggen. Hier komen weer 
de ratten op af en het overtollige 
brood gaat beschimmelen; hiervan 
kunnen de dieren ziek worden. 
Bovendien gaat al dat overtollige en  
beschimmeld brood, stinken. Alles bij 
elkaar veroorzaakt dit behoorlijke 
overlast en ergernis.  
 
Natuurlijk voedsel, zoals insecten, 
past beter bij vogels en zorgt voor 
variatie in het dieet. Bijvoeren in de 
zomer is ook helemaal niet nodig, 
omdat er dan voldoende voedsel is.  
 
Meeuwen zijn eigenlijk zeevogels en horen hun voedsel op het strand te zoeken; kokkels en 
kleine visjes, zijn hun favoriete voedsel. Dat zij in zulke grote aantallen naar de steden 
trekken, komt omdat mensen het ze wel heel gemakkelijk maken om aan voedsel te komen. 

In de stad hoeven zij niet te zoeken 
naar eten, het wordt hun op een 
presenteerblaadje aangereikt. 
Hierdoor werken wij mee aan een 
luie, brood-etende meeuwengeneratie 
die over niet al te lange tijd niet eens 
meer weet dat zij eigenlijk op het 
strand hun eten bij elkaar behoren te 
scharrelen. 
Wanneer er in de winter een pak 
sneeuw blijft liggen, dan zal de 
Vogelbescherming Nederland 
ongetwijfeld iedereen oproepen om 
aan de vogels te denken en wat voer 
voor ze te strooien. Mocht u toch op 
ieder moment uw overtollige brood 
een goede bestemming willen geven, 

gooi het dan in de speciale broodcontainer die door de gemeente Den Haag is geplaatst op 
het Wijkpark Transvaal bij de Stadsboerderij De Woelige Stal.  

 


