
Collegebericht

INDIENING

Steller vragen: Dhr K. Kremer, HBB
Datum: 23 oktober 2018

Onderwerp: Overlast bomen Havenstraat

VRAAG

1: Bent u op de hoogte van de overlast van meeuwen & luis van de bomen op de Havenstraat?
2: Bent u het met ons eens dat er iets gedaan moet worden aan deze overlast?
2: Bent u bereid met de buurtbewoners in overleg te treden teneinde gezamenlijk tot een oplossing 
voor dit probleem te komen?

Toelichting:
De bewoners zijn bij HBB op de fractievergadering geweest om hun zorgen uit te spreken over de 
overlast die de bomen veroorzaken. De bomen leveren met name door luis, maar ook door de 
meeuwen overlast op. Huizen en auto’s zijn in een mum van tijd bedekt met vuil dat afkomstig is van 
deze bomen.

Wij zouden graag zien dat het college contact met de bewoners opneemt, om te onderzoeken welke 
oplossingen zij als wenselijk ervaren en vervolgens met een plan komt.

ANTWOORD

datum: 26 oktober 2018

portefeuillehouder: Annelies van der Have

antwoord:

1. Ja, het College is bekend met de overlast die wordt ervaren door inwoners van deze straat. Enkele 
inwoners hebben hierover reeds vragen gesteld en ook de Afdeling UOR heeft meerdere malen 
toelichting gegeven aan inwoners. De ervaren overlast heeft twee uiteenlopende oorzaken: 

Meeuwen
Overlast door meeuwen komt vaker voor in stedelijk gebied. Oorzaak is meestal het feit dat inwoners 
de meeuwen voeren of dat afval op straat door de meeuwen wordt gegeten. Meeuwen kunnen brutaal 
worden en de omgeving vervuilen.  

Honingdauw      
Honingdauw ontstaat als afscheiding van o.a. bladluizen in met name lindebomen. In de 
zomermaanden kan het bij uitblijven van regen een plakkerige laag op auto’s en huizen opleveren die 
soms ook door een schimmel zwart kan worden. Met name auto’s moeten vaker worden gewassen. 
Na een flinke regenbui is de overlast meestal weer voorbij.   
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2. Het aanpakken van de oorzaken kan op verschillende manieren.

Meeuwen
De overlast van meeuwen hangt samen met menselijk gedrag en staat los van de lindebomen. De 
aanpak kan zijn om bewoners door middel van een brief te wijzen op het feit dat deze overlast door 
het voeren in stand wordt gehouden. 

De aanpak van buurgemeente Haarlem heeft geleid tot een voerverbod voor meeuwen en 
subsidiemogelijkheden voor specifieke maatregelen tegen meeuwen. Dit is op dit moment nog geen 
beleid in Heemstede omdat de overlast beperkt is.   

Honingdauw
De bestrijding van bladluizen kan op verschillende manieren maar heeft landelijk beperkte resultaten 
opgeleverd. Chemische bestrijding is geen optie voor Heemstede in het kader van de biodiversiteit. De 
aanpak met biologische bestrijders als lieveheersbeestjes is reeds eerder in Heemstede uitgevoerd 
met wisselend resultaat. Nieuw is de bestrijding met gaasvliegen al is dit landelijk nog weinig effectief 
gebleken. Een milieuvriendelijk preparaat op basis van knoflook heeft een goed effect opgeleverd 
maar is duur. 

Buurgemeente Bloemendaal is gestopt met bestrijding van de luizen en geeft inwoners zelf de ruimte 
om bestrijding op te pakken. Gevaar hiervan is dat in plaats van inheemse lieveheersbeestjes de 
Amerikaanse variant (een schadelijke exoot) wordt uitgezet en de inheemse fauna wordt aangetast. 

Proef
Op dit moment is reguliere aanpak van luizen geen uitgangspunt in Heemstede in verband met de 
beperkte overlast en de matige resultaten van bestrijding. In samenspraak met bewoners wil de 
gemeente op enkele locaties (Havenstraat / Landzichtlaan) overgaan tot het uitvoeren van een proef 
om resultaten van verschillende bestrijding te testen.

Het verwijderen van de bomen is geen optie omdat de bomen in gezonde toestand verkeren en 
onderdeel uitmaken van de waardevolle groenstructuur van de gemeente. Daarnaast zijn luizen
nuttige dieren in de voedselketen, ze vormen een voedingsbron voor veel andere fauna (huismussen). 

3. Graag gaat het College in overleg met de buurtbewoners om te horen hoe de overlast van zowel de 
meeuwen als de honingdauw wordt ervaren en mee te denken over de uitvoering van een proef ter 
bestrijding van de luizen.   
.   


