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Om bepaalde terreinen in deze havengebieden, waar broedende kleine mantelmeeuw en
zilvermeeuw een risico zijn voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid, broedvrij te houden,
worden meeuwen, voordat ze zich vestigen om te broeden, gestoord. Het betreft hier:
1) storen van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw van 1 april tot en met 31 juli bij de

hieronder benoemde categorieën van bedrijven c.q. locaties.
2) storen van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw gedurende het gehele jaar, 24 uur per
etmaal bij het Loodswezen en afvalverwerkingsbedrijven.
Categorieën van bedrijven c.q. locaties
a) Chemie
b) Petrochemie
c) Olieopslag en raffinage
d) Energieproductie
e) Overslag massagoederen (beperkt tot ertsen en steenkool)
f) Overslag voedingsmiddelen (soja, granen enz.)
g) Overslag van containers
h) Locaties waar ontwikkeling en onderhoud van de infrastructuur van de haven plaats vindt en
waar de aanwezigheid van meeuwen een gevaar vormt voor de werkenden.
Het meest gebruikte middel voor storen is patrouilleren door een persoon met een hond onder
appèl. Hiermee wordt voorkomen dat meeuwen gaan nestelen. Aanvullende methoden zijn
bijvoorbeeld jachtvogel-op-stok en autonoom werkende lasers.
Het storen van kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw valt niet onder het verbod van artikel 3.1 lid 4
Wnb, maar onder artikel 3.1 lid 5 en is daarmee niet ontheffingsplichtig indien aantoonbaar wordt
gewerkt volgens Gedragscode Wet natuurbescherming Havenbedrijf Rotterdam 2020-2025,
hoofdstuk ‘Werkprotocol grondbroedende vogels’. Een ontheffing op grond van de Wnb is hiervoor
niet nodig.
De gedragscode stelt als voorwaarde dat voorafgaand aan het broedvrij houden eerst overleg nodig
is met een ecoloog of dit mogelijk is, zodat bepaald kan worden of broedvrij houden past binnen de
kaders van de Wet natuurbescherming. Het storen van reeds broedende vogels in een beschermde
situatie valt hier niet onder. Onder een beschermde situatie voor broedende vogels wordt in de
gedragscode verstaan:
 nest in aanbouw;
 bezet nest met broedende geslachtsrijpe vogel(s);
 bezet nest met eieren;
 bezet nesten met jongen;
 nog niet vliegvlugge jongen ook buiten het nest zolang die jongen voor de overleving
afhankelijk zijn van het perceel met het nest
Daarnaast valt onder ‘storen’ niet het behandelen van eieren en nesten.

