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Broedende grote meeuwen in de gemeente Zedelgem

 en Hans Matheve [ Universiteit Gent, Vakgroep Biologie ] 

-

-

ging van belangrijke delen van hun broedhabitat en (ii) verstoring door de vos kwamen 

gevolg hiervan nam het aantal broedparen in Vlaanderen na 2011 (toen er 7827 paar 

toe. De meeuwen die niet meer in Zeebrugge terecht konden, gingen op zoek naar alter-
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kolonies en op sommige plaatsen werd er ook solitair gebroed. Onder andere in Brugge, 

Oostende en Zedelgem ontstonden grotere kolonies van meer dan 100 broedparen. 

Daarnaast werden in vrijwel alle kustgemeentes, waar tot dan toe nog geen meeuwen 

gebroed hadden, vanaf 2010 kleinere aantallen (vaak solitair) broedende meeuwen 

vastgesteld. Waarnemingen van gekleurringde individuen maakten duidelijk dat vooral 

De Oostendse meeuwen daarentegen blijven voorlopig meer trouw aan Oostende, 

maar hebben zich wel deels verplaatst binnen de gemeente. Ook in het binnenland, met 

name in Gent en Antwerpen, namen de aantallen toe maar die toename is waarschijn-

lijk niet gerelateerd aan de veranderingen aan de kust. Hier werden immers tot nu toe 

weer toe en in 2017 broedden er bijna 5000 paar grote meeuwen in Vlaanderen.

volgen. Er worden tellingen gedaan in de belangrijkste kolonies, er worden gegevens 

verzameld over het aantal gemelde nesten in de woonkernen van de verschillende 

kustgemeenten en het aantal kuikens dat wordt binnengebracht bij de verschillende 

Vogelopvangcentra in Vlaanderen wordt jaarlijks opgevraagd. Alleen de kolonie in Ze-

delgem werd tot 2017 nooit geteld. Weliswaar was bekend dat er hier sinds 2012 gro-

te meeuwen broedden, maar het exacte aantal broedparen was onbekend. Er waren 

-

beschikbaar over de soortsamenstelling noch van de herkomst van deze individuen. 

Op vraag van de milieudienst van de gemeente Zedelgem is op 10 mei 2017 een telling 

uitgevoerd van het aantal broedende meeuwen in de gemeente Zedelgem. Er werden 

-

ren broedende meeuwen waren vastgesteld. De betrokken bedrijven (CNH Industrial, 

Packo Agri, Packo Inox NV en M-Design Benelux BVBA) hadden toestemming gegeven 

om hun daken te betreden of eventueel middels een hoogtewerker de daken te mo-

gen overzien. Op de aanwezige daken werd het aantal nesten met eieren geteld (lege 

nesten werden niet meegerekend) en werd de verhouding tussen de soorten geschat. 

Als er gekleurringde meeuwen werden gezien werden de ringcodes afgelezen met een 

telescoop. - Glenn Vermeersch 
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Resultaten

In totaal werden er 296 nesten geteld, waarvan 204 (68,9%) van kleine mantelmeeuw 

en 92 (31,1%) van zilvermeeuw (Tabel 1). De meeste nesten (78% van alle nesten) wer-

-

ven waren de aantallen eerder beperkt.

Tabel 1.

in 2017

-

individu was geringd in Zele-Heikant waar zich echter geen broedkolonie bevindt. Deze 

meeuw werd als adult geringd in mei 2014 en was waarschijnlijk op foerageertocht 

vanuit een kolonie in Zuidwest-Nederland. 

de jonge vogels zijn, die een viertal jaar nadat ze geboren zijn op zoek gaan naar een 

namelijk vogels die geringd zijn als kuiken (pullus) en die daarna nooit zijn waargeno-

men op hun geboorteplek noch in andere kolonies. Wanneer een individu eenmaal een 

in het geval dat de nestplaats verdwijnt of er sterke verstoring plaatsvindt, wordt er 

wel veranderd van nestplaats. Het is daarom opvallend dat er in Zedelgem ook drie 

meeuwen werden gezien die in het verleden in Zeebrugge hadden gebroed of tenmin-

-

veel Zeebrugse vogels waren verhuisd naar allerlei gemeentes langs de Belgische kust 

-

een met de soortensamenstelling in Zeebrugge, waar de verhouding al 15 jaar rond 

Tabel 2.

Kleine mantel-

meeuw

Zilvermeeuw Totaal

CNH Industrial 160 71 231

Packo Agri 29 8 37

Packo Inox 12 9 21

M-Design 3 4 7

Totaal 204 92 296 Code Soort Ringplaats Opmerking

Blauw 10 Kleine m 

antelmeeuw

Zele-Heikant, 

België

adult 2014

Zilvermeeuw Zeebrugge, 

België

pullus 1999 broedend te 

Zeebrugge van 

2009-2013

Blauw DVAK Kleine 

mantelmeeuw

Zeebrugge, 

België

pullus 2006

Blauw LVAL Kleine 

mantelmeeuw

Zeebrugge, 

België

pullus 2009 gezien te 

Zeebrugge in 

2014

Blauw NLAZ Kleine 

mantelmeeuw

Zeebrugge, 

België

adult 2011 broedend te  

Zeebrugge van 

2011-2012

Blauw TSAP Kleine 

mantelmeeuw

Oostende, 

België

pullus 2011

Blauw YNAN Zilvermeeuw Zeebrugge, 

België

pullus 2012

Rood T5 Kleine 

mantelmeeuw

Moerdijk, 

Nederland

pullus 2007

Zwart DC Kleine 

mantelmeeuw

Vlissingen-Oost, 

Nederland

pullus 2008
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Problemen en maatregelen

Via gesprekken met medewerkers van de betrokken bedrijven werd duidelijk dat alle 

bedrijven in meer of mindere mate last ondervonden van de broedende meeuwen. 

- Bij CNH Industrial was er sprake van een ophoping van etensresten en nest-

materiaal op de daken die door de meeuwen werden gebruikt. Het bedrijf zou 

jaarlijks enkele containers met afval moeten afvoeren. In de kuikenfase was 

er bovendien soms sprake van agressie (schijnaanvallen) ten aanzien van me-

dewerkers en sprongen er wel eens kuikens van de daken die dan op de rijweg 

liepen en werden doodgereden. 

- Bij Packo Inox en Agri stoorde men zich vooral aan de uitwerpselen en waren 

er klachten vanuit de naburige woonkern over lawaaihinder.

- Bij M-Design waren de problemen momenteel beperkt, maar hadden er vol-

gens de eigenaar in de jaren voordien duizenden meeuwen (onduidelijk in 

hoeveelheid afval (uitwerpselen, nestmateriaal, etensresten), lawaaihinder en 

agressie. 

Alle bedrijven hadden in het verleden reeds gepoogd om de meeuwen weg te krijgen of 

werd bekomen bij ANB.

- CNH Industrial had geprobeerd om de meeuwen af te schrikken (o.a. met 

geluid en frequente verstoring van de daken) maar alle maatregelen hielpen 

2017 werd er ook op de nieuwe dakdelen gebroed. 

- Bij Packo Inox/Agri werden in het verleden eieren geprikt zodat die on-

vruchtbaar worden.

- 

broedseizoen als daarbuiten) waarbij een heel scala aan technieken was ge-

bruikt (geluid van roofvogels, afschieten van vuurpijlen, …). Ook werden jaren 

-

wijderd.

Het is onduidelijk of het aantal meeuwen op het Zedelgemse grondgebied is afge-

nomen door de verstorende maatregelen die door de bedrijven in de voorbije jaren 

 

van louter rustende meeuwen kan een vertekend beeld gegeven hebben. Anderzijds 

omdat de verstoorde meeuwen zich ook naar andere daken (bijvoorbeeld van CNH 

Industrial) kunnen hebben verplaatst, waardoor de totale aantallen mogelijk niet zijn 

afgenomen.

- Glenn Vermeersch 
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Zedelgemse daken als geschikt broedgebied

Het is niet helemaal duidelijk wat Zedelgem zo aantrekkelijk maakt voor grote meeu-

slecht onderhouden asbestdaken. Die daken bieden een ideale ondergrond om nesten 

recentelijk grotendeels zijn vernieuwd, blijven de meeuwen er broeden (of pogingen 

doen hiertoe). Naast broedgelegenheid hebben de meeuwen voldoende voedsel no-

-

len kilometers daarvandaan) en verschilt het aanbod dus niet zoveel van het aanbod 

voor de Oostendse en Zeebrugse broedvogels. Het voedsel wordt gezocht in erg divers 

habitat zoals weilanden, akkers, stedelijke gebieden, zee (vissersboten), strand en in-

Het is niet onwaarschijnlijk dat meeuwenkolonies ontstaan via de kennis die de vogels 

opdoen uit hun verblijf in de rustgebieden. Deze kunnen soms op grote afstand van 

Ook buiten het broedseizoen trekken die waarschijnlijk grote aantallen meeuwen aan, 

maar tellingen van het aantal rustende meeuwen ontbreken vooralsnog. Wanneer die 

voedsel voorradig is, zullen er vanzelf enkele individuen overgaan tot broedpogingen 

vast dat de kolonievogels zich concentreerden op een bepaald deel van het bedrijf, 

Zedelgemse daken als rustgebied

Het Lifewatch onderzoek van INBO, UGent, UAntwerpen, VLIZ en UvA waarbij grote 

-

november bezocht hij een akker/weiland ten westen van Zedelgem om te foerageren. 

-

gerust op een dak van een bedrijf vlak bij de Kuilputstraat om daarna door te vliegen 

volgende dag vloog hij rond 9 uur ’s ochtends weer naar hetzelfde agrarische gebied 

ten westen van Zedelgem. De dagen daarna werd exact datzelfde patroon gevolgd, na-

melijk: overdag foerageren, in de namiddag kort rusten aan Kuilputstraat en dan slapen 

werd gevangen op de vismijn van Oostende. Ook een aantal andere gezenderde zilver-

gebruik van de daken in Zedelgem en ook zij foerageren vooral in het agrarisch gebied 

rond Aartrijke. Andere individuen komen slechts sporadisch of zelfs nooit in Zedelgem. 

In totaal werden er 29 gezenderde zilvermeeuwen 1 keer of meerdere keren waar-

genomen in of rond Zedelgem, wat maar liefst 76% van alle gezenderde zilvermeeu-

wen is. Dit zijn dus geen Zedelgemse broedvogels, maar individuen die in Zeebrugge of 

Oostende broeden en slechts op winterbezoek waren in Zedelgem. Van de 112 Kleine 
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mantelmeeuwen die in Oostende, Zeebrugge en Vlissingen als broedvogel gevangen 

de gemeente Zedelgem vooral te gebruiken als rustplaats en niet zozeer om te foerage-

ren in de omliggende agrarische gebieden.

Conclusies

In vergelijking met het aantal broedparen in Zeebrugge, Oostende en Brugge is het 

huidige aantal broedende meeuwen in Zedelgem eerder beperkt. Mogelijk worden de 

daken in Zedelgem wel frequent gebruikt door rustende meeuwen, maar daarover zijn 

geen cijfers bekend. 

-

rige kolonies, tot in Nederland toe. Het is aannemelijk dat Zedelgem vooral verstoorde 

-

De Zedelgemse ‘case’ maakt nogmaals duidelijk dat grootschalige verstoring op de ene 

gaan daarbij geregeld over tot solitair broeden (dus niet langer in kolonieverband) en 

-

blemen. In feite is dit een grootschalig fenomeen dat zich uitstrekt over de gehele me-

Grote meeuwen kunnen meer dan 20 jaar oud worden en zullen na verstoring op zoek 

gaan naar nieuwe broedgelegenheid of zullen zich aansluiten bij bestaande kolonies 

-

brugge, Oostende en Brugge onder grote druk waardoor het erg waarschijnlijk is dat 

het aantal broedparen elders langs de kust en in het binnenland in de toekomst nog 

zullen toenemen.  

Onderzoek met GPS-zenders maakt duidelijk dat de daken in de gemeente Zedelgem 

veelvuldig worden gebruikt om te rusten en te slapen. Dat geldt waarschijnlijk niet al-

mate dat aanleiding kan geven tot het ontstaan van nieuwe broedgebieden voor grote 

meeuwen.

-

-


