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Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

ALKMAARHoog boven de Alkmaarse
kaasmarkt zweven grote zilvermeeu-
wen. Dan zwenkt er een opzij en
duikt. Op zoek naar voedsel scheert
de vogel rakelings over de hoofden
van de samengeschoolde toeristen.

‘Het zijn hondsbrutale beesten’,
zegt kaasdrager Hans Kager. Met zijn
witte pak en rode hoed draagt hij
met een compagnon de 10 kilo zware
kazen naar een weegschaal. De
berrie, de draagplank, hangt tussen
de mannen in. ‘Ze vreten de restjes
openpikken indekazen.Die kunnen
we dan niet meer verkopen.’

De meeuwen cirkelen hongerig bo-
ven de kaasmarkt. Ze hebben hun
leefomgeving in de duinen verruild
voor een plekje in de binnenstad.
Daar is veel voedsel te vinden en lo-
pen ze minder snel een vos tegen het
lijf die hun nesten leegroven.

Hetzelfde beeld doet zich voor in
de rest van de stad. Op de dagen dat
het vuilnis wordt buitengezet, trek-
ken de sterke zilvermeeuwen de vuil-
niszakken kapot. Ze bouwen hun
nesten waar ze maar kunnen. Het ge-
krijs van de vogels gaat door merg en

been en meeuwen met jongen be-
schermen hun nest fel tegen indrin-
gers. Een Alkmaarder beweert op de
registratiesite meeuwenoverlast.nl
zelfs dat hij zijn hond alleen nog uit-
laat met een tennisracket onder de
arm, om zich te kunnen beschermen
tegen de agressieve vogels.

Voor de gemeente Alkmaar is de
maat vol. Samen met enkele andere
kustgemeenten vraagt de stad ont-
heffing aan van de Flora- en fauna-
wet, zodat de meeuw kan worden be-
streden. ‘Dan zetten we een valkenier
in of vervangen we de eieren door
stenen exemplaren’, zegt gemeente-
woordvoerder Kees Kraakman. Zo
wil de stad terrein heroveren op de
vogels. Vangen en doden? Kraakman:
‘Daar is geen sprake van.’

In een oranje hesje van de gemeen-
tewerken kijkt de jonge Peter Pronk
uit over de kazen en de toeristen. Hij
zit op een krap balkon in de hoge to-
ren van het Waaggebouw, ver boven
de kaasmarkt. In zijn rechterhand
houdt hij een megafoon van het
merk Scarecrow. Hij draait de knop
op het apparaat van ‘kraai’ naar ‘kok-
meeuw’ en drukt op de knop. Er
klinkt een schel, krijsend geluid.

‘Dit is de angstkreet van een
meeuw. Ze denken dat er gevaar
dreigt en vliegen snel weg’, zegt
Pronk glunderend. Vorig jaar werd
de plantsoenwerker benaderd voor
deze speciale klus. ‘Het leek me een
goede manier om mijn hoogtevrees
te overwinnen.’ Nu zit hij hier,
slechts sporadisch bezocht door de
beiaardier die de klokken komt lui-
den. Pronk geeft toe dat het systeem

niet waterdicht is. ‘Soms werkt het,
maar vaak ook niet.’

Eerder is de gemeente al strenger
gaan controleren of mensen hun
vuilnis niet te vroeg aan de straat zet-
ten. Dat geeft de vogels minder tijd
om hun slag te slaan. Extra ophaal-
ronden en stevige, meeuwbestendi-
ge vuilniszakken helpen ook een
handje. Maar de strijd is nog lang
niet gestreden. Misschien dat de ont-
heffing van de Flora- en faunawet
daar verandering in brengt.

Vorig jaar won Alkmaar nog een
‘aanmoedigingsprijs’ van 10 duizend
euro van de Stadsvogelcampagne
van de Vogelbescherming. ‘Door een
vogelvriendelijke inrichting en een
scala aan vogelprojecten, biedt de
stad voedsel, veiligheid en een voort-
plantingsplek aan zeer veel vogels’,
schreef de jury. Met het prijzengeld
maakte de plaatselijke vogelwerk-
groep een boek over de stadsvogels
van Alkmaar. Op de cover stond een
grote zilvermeeuw.

Nu spreekt diezelfde vogelwerk-
groep van een ‘jarenlange hetze’ te-
gendemeeuw. ‘Alsdegemeentebena-
drukt dat de meeuwen overlast ver-
oorzaken, denken mensen op den
duurdatzezeongestraftomzeepmo-
gen helpen’, zegt werkgroeplid Dirk
van der Made. Ergens begrijpt hij de
klachtenookwel. ‘Tijdenshet vogelen
benaderde ik een vrouwtjesmeeuw
op een nest. Het mannetje vloog over
en liet een hele lading onfrisse pro-
ducten op me neerdalen.’

De vrijdagse kaasmarkt in Alkmaar wordt door toeristen bezocht, maar ook door zilvermeeuwen. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

REPORTAGE VOGELS VEROORZAKEN OVERLAST IN KUSTSTEDEN

Alkmaar piktmeeuwennietmeer
Agressieve vogels
verruilen de duinen
voor het voedselrijke
Alkmaar. Demaat is
vol, zegt de stad.

Nepeieren en speciale vuilniszakken
MenigHagenaarheefthetmeege-
maakt:eenmeeuwdieeenharing
uitjehandpikt.Bijdeviskraam
naastdeTweedeKamergebeurtdat
volgenshetpersoneeldagelijks,on-
dankseenwaarschuwingsbord
voorklanten.

De gemeente Den Haag be-
hoort tot de voorlopers bij de be-
strijding van meeuwenoverlast.
Tegen ‘berovingen’ bij kraam-
pjes valt niets te doen, maar er
zijn maatregelen genomen te-
gen meeuwenpoep, openge-
scheurde vuilniszakken en
nachtelijk gekrijs.

Den Haag pakt de overlast ‘bij
de bron aan’: de daken van wo-
ningen moeten ongeschikt wor-
den gemaakt voor nesten.
Meeuwen hebben een voorkeur
voor een dak met grind, zonder

planten. Hagenaars kunnen
subsidie krijgen voor vergroe-
ning. Ook is geld beschikbaar
voor mensen die netten of dra-
den op hun dak spannen om
meeuwen van broeden te weer-
houden.

Daarnaast worden eieren ver-
vangen door nepexemplaren
van kunststof. ‘Een dure grap,’
aldus een woordvoerster van de
gemeente. Werknemers van het
bedrijf Plagen Preventie Dienst
(PPD) gaan met hoogwerkers de
daken op, wat 300 euro per nest
kost. PPD is tevreden over het
resultaat: ‘De nepeieren wor-
den geaccepteerd en de
meeuwen produceren geen
nieuw legsel.’

De gemeente verwacht veel
van de (ondergrondse) afvalcon-

tainers. In 2014 moeten er drie-
duizend van zijn om vuilniszak-
ken in te deponeren. ‘Hoe min-
der voedsel op straat, hoe min-
der meeuwen.’ De maatregelen,
waaronder ook het verstrekken
van sterke, meeuwbestendige
vuilniszakken, kosten jaarlijks
100 duizend euro.

De VVD-fractieleider in de ge-
meenteraad, Boudewijn Revis,
drijvende kracht achter de aan-
pak, betreurt het dat een van de
oorzaken van de meeuwenover-
last niet kan worden aangepakt:
de vossen die in het duingebied
de meeuwennesten leegroven.
‘Daarop mag niet worden ge-
jaagd. In Nederland vormen de
dierenbeschermingsorganisa-
ties een sterke lobby.’

Theo Koelé


