
 
 
 
 
 
 

 

 
De schelle, krijsende roep van meeuwen is makkelijk te herkennen. Vrijwel 
iedereen denkt bij meeuwengekrijs gelijk aan de zee. Toch zijn de 
meeste meeuwensoorten eerder kust- en landvogels dan echte zeevogels. De 
drieteenmeeuw is eigenlijk de enige die zich met recht 'zeemeeuw' mag noemen. 
Meeuwen broeden in grote, drukke en lawaaierige kolonies. Ze leggen twee of drie 
gespikkelde eieren in een nest gemaakt van plantaardig materiaal. De jongen 
worden met donkergevlekt dons geboren en kunnen gelijk lopen. 

Menu 

Meeuwen zijn alleseters, die weten te profiteren van allerlei menselijke afvalbronnen, 
zoals vuilnisbelten. In meeuwenkolonies worden dan ook de vreemdste dingen 
gevonden; van plastic verpakkingen van ontbijtkoek tot condooms. 

 

Meeuwen aan land, storm voor de hand 

Meeuwen spelen een hoofdrol in een weerspreuk over opkomende stormen; 'Meeuwen 
aan land, storm voor de hand'. Dieren reageren op veranderingen in luchtdruk, 
temperatuur of luchtvochtigheid. Het gedrag van dieren wordt dan ook sinds 
mensenheugenis gebruikt om het weer te voorspellen. Vlak voor een storm zoeken 
meeuwen vaak beschutting op land. Dit heeft te maken met de dalende luchtdruk. 
Vliegen kost bij lage luchtdruk meer energie dan bij hoge luchtdruk. 

 

 

informatie: meeuwen 

Bodemdieren 



 drieteenmeeuw 
Drieteenmeeuwen zijn echte zeemeeuwen. Ze leven bijna hun hele leven boven zee. 
Alleen tijdens de broedtijd zoeken ze de kust op en nestelen ze op steile kliffen van 
Helgoland, Engeland, Schotland en Scandinavië. Sinds 2000 broeden drieteenmeeuwen 
ook in Nederland, op boorplatforms in de Noordzee. Omdat ze zo veel op zee zijn eten 
drieteenmeeuwen vooral vis. Die vangen ze door vlak boven het water te hangen en er 
bovenop te duiken als ze iets lekkers zien. Drieteenmeeuwen worden nogal eens het 
slachtoffer van zwerfvuil, dat voor iets eetbaars is aangezien. 

 kleine mantelmeeuw 
Kleine mantelmeeuwen zijn, samen met de geelpootmeeuwen, de enige meeuwen in 
Nederland met gele poten. Het zijn neefjes van de zilvermeeuw, maar ze hebben een veel 
donkerder mantel. Kleine mantelmeeuwen leven van allerlei soorten voedsel, zowel 
planten als dieren. Ze volgen graag vissersschepen om het overboord gegooide afval op 
te pikken. Verder eten ze graag vissen, die aan de oppervlakte van de zee komen, zoals 
zandspieringen. 

 kokmeeuw 
Kokmeeuwen zijn geen moeilijke eters. Ze lusten alles, van wormen tot vogeleieren tot 
vis. Daarnaast profiteren ze ook nog eens van menselijke afvalbronnen, zoals 
vuilnisbakken. Niet alle kokmeeuwen komen eerlijk aan hun eten. Ze stelen wormen van 
steltlopers en visjes van sterns, maar ook mensen zijn lang niet altijd veilig. Een op de 
grond gevallen ijsje of bakje patat is gauw verdwenen in de snavel van deze 
meesterdieven. Kokmeeuwen kun je bijna overal tegenkomen, het zijn algemene kust- 
land- en stadsvogels. 



 stormmeeuw 
Stormmeeuwen zijn kleiner dan zilvermeeuwen. Doordat ze zwarte kraaloogjes hebben, 
zien ze er daarnaast een stuk vriendelijker uit. Toch hebben ze dezelfde 
meeuwenstreken als andere meeuwensoorten. Ze krijsen net zo schel en eten net zo 
gevarieerd; van dode tot levende dieren en van vogeleieren tot wortels, zaden en bessen. 

 zilvermeeuw 
Met zijn felle, gele ogen ziet de zilvermeeuw er venijnig uit. Zijn ronduit brutale gedrag 
draagt nog eens bij aan dit slechte imago. Ze stelen zonder schaamte het broodje uit je 
hand en ze worden gezien als rovers van jonge dieren en eieren. Toch is nog nooit 
aangetoond dat vogels of andere dieren in aantal achteruit gaan door toedoen van 
zilvermeeuwen. En daarnaast ruimen ze veel rommel op, op de grond gevallen ijsjes of 
patatjes zijn zo verdwenen. 

 


