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MEEUWENBEHEER BEDRIJVENPARK BOTLEK 2020-2024 

1 TOEPASSINGSGEBIED 

Voor het Bedrijvenpark Botlek in Rotterdam Botlek is een ontheffing aangevraagd door Nouryon bij de 
Fauna Beheer Eenheid (FBE) voor het beheer van de meeuwen die zich op het terrein nestelen. Het 
terrein voor Europoort wordt beheerd door Exxon Mobile. 
De ontheffing geldt voor het opzettelijk verontrusten van zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen, en 
stormmeeuwen; het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten van deze 
meeuwen; het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen en vernielen van eieren van deze 
meeuwen in het broedseizoen van 1 maart tot en met 15 september van een kalenderjaar. In deze 
instructie is vastgelegd wat Nouryon kan doen om aan de deze ontheffing van artikel 68 van de Flora 
en Faunawet te voldoen. De ontheffing is tot stand gekomen, omdat broedende meeuwen bij 
chemiebedrijven een risico vormen voor de openbare veiligheid en/of de volksgezondheid. 
 
In het broedseizoen kunnen de oudervogels zeer agressief zijn tegen mensen die in de buurt van hun 
nest of hun jongen komen. Dit agressieve gedrag kan bij mensen op en bij installaties leiden tot 
schrikreacties die bijvoorbeeld leiden tot struikelen en vallen of verwondingen doordat de meeuw hun 
aanvalt. Bovendien zijn de uitwerpselen van meeuwen corrosief. Om dit soort situaties te voorkomen, 
kan meeuwenbeheer worden toegepast volgens deze instructie. 

2 INSTRUCTIE 

Het meeuwenbeheer mag plaatsvinden op het terrein van het Bedrijvenpark Botlek binnen 50 m van 
bedrijfsinstallaties. Een bedrijfsinstallatie is niet alleen de procesinstallatie van de fabriek, maar 
bijvoorbeeld ook een bluskraan die rond die installatie in het grind staat of een leidingenstraat die over 
het terrein  loopt. 
 
Als de ruimte tussen 2 installatie tussen de 100 en 120 m is, dan mag het meeuwenbeheer binnen 60 
m van de installatie plaatsvinden. 

2.1 MAATREGELEN VOOR MEEUWENBEHEER 

De meest effectieve maatregel voor meeuwenbeheer op een terrein van een chemiebedrijf is het 
verwijderen van nesten en/of behandelen van eieren. Onderstaand is een verplicht stappenplan 
weergegeven, dat wordt gehanteerd voor het verwijderen en/of behandelen van eieren en nesten. 
Daarnaast zijn er diverse verjaagmethodes beschikbaar. 

2.1.1 Stappenplan voor verwijderen van eieren en nesten van meeuwen 

1. Vanaf medio april wordt het terrein wekelijks afgezocht naar nesten van meeuwen. 
2. Vanaf het moment dat de eerste eieren gelegd zijn worden alle nesten wekelijks bezocht. Iedere week 

worden alle nieuw gelegde eieren bewerkt. Dit kan d.m.v. het insmeren of inspuiten van de eieren met 
plantaardige olie (b.v. soja-olie), het onderdompelen in plantaardige olie, het schudden of doorprikken 
van de eieren. Deze handelingen dienen zorgvuldig uitgevoerd te worden en alle eieren dienen 
minimaal 1x behandeld te worden.  

3. In de 4e of 5e week nadat de eerste eieren zijn gelegd dienen alle nesten en alle eieren op 1 dag 
verwijderd te worden. 

4. Nadat alle nesten en alle eieren verwijderd zijn, wordt het terrein opnieuw wekelijks afgezocht naar 
eieren. 

5. Stap 2 en 3 worden herhaald. 
6. Stap 4 en 5 worden herhaald tot het einde van het broedseizoen.  
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Dit stappenplan wordt uitgevoerd door een derde partij t.w.  Faunabeheer Europoort. 
Zie ontheffingsaanvraag PVA meeuwenbeheer (zie bijlage 1) voor contactgegevens 
Tijdens de uitvoering van dit stappenplan dient hij het FBE-uitvoeringsformulier bij zich te dragen. Hij 
rapporteert de gegevens per kwartaal tijdens het broedseizoen aan de facility coördinator en 
registreert de gegevens in Dora als jachthouder. De facilitair coördinator fiatteert per kwartaal deze 
gegevens qua uitvoering en registratie 
 
De rapportage over de verzamelde gegevens tijdens het broedseizoen worden per kwartaal ingevoerd 
in het rapportageformat van de FBE  “Dora” voor inlog gegevens en verwerking en fiattering zie 
bijlage 2 “Stappenplan en Nestbehandeling registreren” 
 
De facility coördinator rapporteert per kwartaal de rapportage aan de FBE. 
 

2.2 AANVRAAG FBE UITVOERINGSFORMULIER EN BEHOUD ONTHEFFING 

Jaarlijks, na de rapportage over het afgelopen broedseizoen, dient de facility coördinator een nieuwe 
aanvraag te doen voor het FBE uitvoeringsformulier van het komende broedseizoen. Wanneer het 
nieuwe FBE-uitvoeringsformulier is ontvangen, dan verstrekt de facility coördinator deze toestemming 
aan de uitvoerenden. 
 

 

3 REFERENTIES 

3.1 Flora- en Faunawet 

3.2 Ontheffing ex artikel 68 Flora- en Faunawet, geldig t/m 31-12-2019. 

 
 

4 AFKORTINGEN 

FBE Fauna Beheer Eenheid 
FBE Z-Holland 

Tel. 078-639 53 78 
Fax 078-639 53 79 
Email: info@fbezh.nl 

 
 

5 BIJLAGE 

5.1 RDM-SUP-FAC-003/B01 PVA Meeuwenontheffing 2020 
5.2 RDM-SUP-FAC-003/B02 Stappenplan Dora 
 


