
If you have any questions about the  
prevention of gull nuisance, please call the 
municipality (020) 540 4911. A specialist will 
call you back.

In case of any gull nuisance you have to get 
in touch with a specialized company.

amstelveen.nl

Meeuwenoverlast
Wat kunt u er tegen doen?

The gull in Amstelveen
From February onwards we do expect that the lesser 
black-backed gulls will be settling themselves in Amstel-
veen. They are looking for food and a location for their nest. 
From March until August the birds might cause some  
inconvenience. The information in this flyer will help you  
to prevent the nuisance and to keep gulls off your roof.

Prevent the nuisance  

•  Do not feed the gulls. Gulls will stay at locations where  
they are provided with food;

•  Do not leave food or garbage next to your own or  
underground containers;

• Close the lid of the garbage container well.

Protect your roof 
•  Install a gull kite. This soaring kite scares  

off unwanted visitors;
• Put pins and skewers on your roof;
• Tighten metal threads on your roof;

Gulls prefer big, flat roofs with gravel or dormers. Once they 
have made a nest on your roof in March, you are not allowed  
to remove it as they are a protected species. 
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De meeuw in Amstelveen
De kleine mantelmeeuw is haar opmars aan het maken in Amstelveen.  
Vanaf februari zien we meeuwen op daken in Amstelveen. Ze zijn dan  
op zoek naar een nestplek. 

Tijdens de broedperiode en met name in juni en juli zorgen meeuwen voor overlast;  
ze krijsen en houden u uit uw slaap. Ze poepen de straat onder en de daken  
waar ze broeden. In zeer incidentele gevallen kunnen ze mensen aanvallen.   
De nestwerende maatregelen en tips in deze folder zorgen ervoor dat wij  
samen de overlast kunnen tegengaan.      

Is uw dak een nestplek voor meeuwen?
Vroeger kwamen meeuwen alleen voor in duinen en kustplaatsen maar  
inmiddels  zijn ze verdreven door de mens en de vos. De kleine mantelmeeuw 
zoekt haar  toevlucht in steden als Amstelveen. Ze hebben hier een prima 
voedselaanbod en platte daken komen overeen met hun oorspronke lijke 
broed gebieden. Vooral grote, platte daken met grind of dakkapellen zijn  
aantrekkelijk voor de meeuw:

Tegen de dakrand

Tegen een lichtkoepel

Op een plat dak

Achter een 
schoorsteen

Bovenop een dakraam 
op een schuin dak

Bovenop een dakkapel

Of elke andere plek waar het nest 
minstens aan één kant beschut ligt

Wanneer u in actie kunt komen
Meeuwen zijn beschermd. Het is daarom verstandig om alvast in februari uw 
dak van nestwerende maatregelen te voorzien. Maatregelen zoals pinnen en 
gespannen draden zorgen ervoor dat uw dak of dakkapel er niet aantrekkelijk 
uitziet voor de meeuw. U kunt ook met een uitgeklapte paraplu meeuwen 
proberen te verjagen. Let op: Als het broedseizoen in maart begint, mogen 
meeuwen niet meer verjaagd worden volgens de natuurwet.

Overlast tegen gaan
Als u overlast heeft van meeuwen, dan kunt u contact opnemen met een  
gespecialiseerd bedrijf. De gemeente heeft slechts een adviserende rol. 
Voor vragen of advies over meeuwen kunt u bellen met het algemene  
telefoonnummer van de gemeente (020) 540 4911, u wordt dan teruggebeld 
door onze dierplaagspecialist. 

Wat u kunt doen  
om overlast te 
voorkomen
•  Voer meeuwen niet en laat geen 

eten of afval op straat achter

• Sluit uw afvalbak goed

•  Neem nestwerende maatregelen, 
zoals gespannen draden op uw dak

Plaats pinnen en prikkers 
ijzeren pinnen of duivenprikkers op 
uw dak zorgen ervoor dat meeuwen 
geen ‘onderdak’ willen zoeken op  
uw woning

Gebruik een meeuwenvlieger
Een meeuwenvlieger werkt in feite als 
een vogelverschrikker: het is een 
vlieger in de vorm van een roofvogel 
die aan het dak is bevestigd. De vlieger 
beweegt met de wind mee en dit 
schrikt de meeuw af. 

Span metalen draden  
Span de draden evenwijdig aan elkaar 
over de hele lengte van het dak. Er 
moet ongeveer 25 centimeter ruimte 
tussen de draden zitten. Bij dakranden 
en nokken van schuine daken werken 
gespannen draden ook goed. 

Nestwerende maatregelen
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