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AANLEIDING 

 
Aan de noordzijde van het Albert II-dok in de westelijke voorhaven van Zeebrugge, 
wordt een verlenging van een bestaande kaaimuur voorzien met ± 780 m. Naast de 
bouwlocatie broeden sinds enkele jaren belangrijke aantallen kleine mantelmeeuw en 
zilvermeeuw. In functie van de werken zijn een milieunota en een Passende Beoordeling 
opgemaakt. Hierin worden maatregelen voorgesteld voor het behoud van de 
broedpopulaties. 
 

 
Figuur 1: Situering van het project aan de noordzijde van het Albert II-dok 

 
VRAAGSTELLING 

 
In hoeverre zullen de geplande werken een impact hebben op de broedpopulaties van 
kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw en volstaat het meeuwvriendelijk inrichten van 4 ha 
dak-infrastructuur voor het behoud van de broedpopulaties van deze grote meeuwen? 
 
 
TOELICHTING 

 
1. Grote meeuwen te Zeebrugge 
 

In 1987 vestigden de eerste grote meeuwen zich in de voorhaven van Zeebrugge. Figuur 
2 situeert de verschillende terreinen waarnaar in onderstaande paragraaf wordt 
verwezen. 
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Figuur 2:Telgebieden in de westelijke voorhaven overeenkomstig met figuur 3 

 
Tot halverwege de jaren ’90 bleef het aantal broedparen beperkt (Figuur 3). In de 
periode 1995-2004 steeg het aantal broedparen heel snel met meer dan 700 broedparen 
per jaar. Daarna bleef de Zeebrugse populatie redelijk stabiel en schommelde rond de 
6400 broedparen. Vanaf 2004 kwam het leeuwendeel van de grote meeuwen tot broeden 
op de terreinen van APM1 (voormalig FCT2), met gemiddeld 3462 kleine mantelmeeuwen 
en 1486 zilvermeeuwen (Figuur 4). De laatste drie jaar nam het aantal zilvermeeuwen op 
de APM-terreinen nog wat toe, terwijl het aantal kleine mantelmeeuwen redelijk constant 
bleef. Sinds 2004 veranderde er niet zo heel erg veel in het deel waar de grote meeuwen 
broeden. Wel werd in 2005 een groot deel van de APM-terreinen verhard, maar dat deel 
herbergde van oorsprong heel weinig grote meeuwen. In de overige gebieden broedden 
veel minder meeuwen, maar fluctueerden de aantallen wel sterker als gevolg van werken 
in het havengebied. Door het verlies van een groot deel van vlakte voor het kantoor van 
het containeroverslagbedrijf PSA HNN in 2005 is het aantal broedparen sindsdien sterk 
gereduceerd (Figuur 4). Daar staat tegenover dat de oorspronkelijk kale zandvlaktes ten 
noorden van het Albert II-dok door vegetatiesuccessie in de loop der jaren steeds 
geschikter werden voor grote meeuwen en ook op de daken van loodsen en gebouwen 
nam het aantal broedparen gestaag toe. Langs het spoor veranderde het aantal 
broedparen slechts heel weinig ondanks de grootschalige werken (aanleg spoorbundels, 
aanleg van de kaaimuur en CDMC3-terreinen op de kop van het Albert II-dok). Daar 
vonden de meeuwen toch nog broedgelegenheid tussen en direct naast de sporen. 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Containeroverslagbedrijf van de A.P. Moller-Maersk Group  
2 Flanders Container Terminals 
3 Containerterminal van NV. Cobelfret 
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Figuur 3. Evolutie van het aantal broedparen van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw in de 

periode 1985-2011 in de haven van Zeebrugge (figuur links) en op het Sternenschiereiland (figuur 

rechts). De gegevens zijn afkomstig uit de databank van het INBO. 

 

 

 
Figuur 4. Evolutie van het aantal broedparen van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw in de 

verschillende telgebieden van de haven van Zeebrugge in de periode 2004-2011. De gegevens zijn 

afkomstig uit de databank van het INBO. 

 
De geplande en in uitvoering zijnde werken aan de noordelijke en zuidelijke kaaimuur 
van het Albert II-dok hebben enerzijds betrekking op de broedterreinen van APM (d.w.z. 
ze behoren tot het telgebied dat door INBO als APM werd gelabeld) en anderzijds op de 
vlakte ten noorden van het Albert II-dok.   
 

2. Effecten van verstoring op grote meeuwen 
 
Kolonies van grote meeuwen worden gekenmerkt door een hechte sociale structuur. 
Grote meeuwen kun heel lang leven (tot ruim 30 jaar) en partners blijven veelal lange 
tijd bij elkaar. In onverstoorde situaties is de locatie van een eenmaal gekozen 
territorium van jaar op jaar vrijwel identiek (de gemiddelde afstand ten opzichte van het 
jaar daarvoor bedraagt  in een onverstoorde  situatie minder dan 1 m, eigen gegevens 
INBO). Om conflicten te voorkomen is het namelijk belangrijk dat de ‘buren’ goed gekend 
zijn. Bij een verstoring van het broedgebied wordt die sociale structuur danig aangetast 
en dat uit zich in een aantal zaken.   
 
In het jaar van de verstoring blijven verstoorde meeuwen overwegend in hun 
oorspronkelijke territorium aanwezig  (soms gaan ze zelfs tot eileg over, ook al is het 
gebied niet meer geschikt om te broeden) en blijven de oorspronkelijke partners veelal 
bij elkaar. Meestal gaan ze aan het einde van dat seizoen al eens op bezoek in 
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onverstoorde delen van de kolonie of aan de randen van de kolonie. Vaak duiken ze ook 
op in bestaande kolonies in de ruime omgeving of op nieuwe, tot dan toe niet bezette 
potentiële broedplaatsen. Over het algemeen echter gaan ze in het jaar van verstoring 
nog niet over tot broeden. In het daaropvolgende broedseizoen bezoeken ze nog 
regelmatig hun oude territorium, maar proberen ze ook een broedplaats te veroveren op 
hun nieuw verkozen locatie. Dat laatste is -gezien de complexe sociale structuur- geen 
gemakkelijke opgave en zeker niet als ze een broedplek moeten veroveren in bestaande 
delen van de kolonie of in naburige kolonies. Het nieuwe territorium moet veroverd 
worden en er moet een band worden gesmeed met de vogels in de omliggende territoria. 
Als gevolg daarvan komt een groot deel van de verstoorde individuen nog altijd niet tot 
broeden in het jaar volgend op een verstoring. Een andere mogelijkheid om een nieuw 
territorium te bezetten, is het aangaan van een relatie met een nieuwe partner die reeds 
een territorium heeft. Ringonderzoek heeft uitgewezen dat er na een verstoring 
inderdaad heel wat partnerwissels zijn. De meeste individuen slagen er pas in het jaar 
volgend op een verstoring (of zelfs nog later) om een nieuw territorium te bezetten in de 
onverstoorde delen van de kolonie of aan de randen daarvan, al dan niet met hun 
oorspronkelijke partner.  Anderzijds zien we ook dat veel verstoorde individuen zich over 
een grotere afstand hebben verplaatst, enerzijds naar kolonies in de ruime omgeving 
(voor de Zeebrugse individuen zijn dat vooral het Nederlandse Deltagebied, Noord-
Frankrijk en Oostende) en anderzijds naar nieuwe, geschikt bevonden locaties in de 
buurt (Sternenschiereiland en daken van gebouwen in de omgeving van Zeebrugge).  
 

3. Verstoringen in het recente verleden 
 
Echt grootschalige ingrepen waarbij meerdere honderden individuen een nieuwe 
nestplaats moesten zoeken als gevolg van werken hebben zich tot op heden twee keer 
voorgedaan in Zeebrugge. In beide gevallen leidde dit tot hetzelfde resultaat. Een eerste 
keer gebeurde dat bij de aanleg van de sporenbundel en de CDMC terminal ter hoogte 
van de kop van het Albert II-dok en de gelijktijdige bouw van een aantal nieuwe loodsen 
en de daarmee gepaarde grondwerken rond de vlakte voor het kantoor van PSA HNN 
(voor een uitgebreide beschrijving zie Courtens et al., 2006). Dat alles gebeurde in 2005. 
In dat jaar werden ook de terreinen van FCT overgenomen door APM en werd een groot 
gedeelte van de voormalige FCT-terreinen verhard, maar zoals gezegd broedden er op 
die terreinen relatief weinig meeuwen. 
 
Op de terreinen voor het kantoor van PSA HNN broedden in 2004 nog 1520 grote 
meeuwen (Figuur 4). Daarmee behoorde dit gebied tot één van de kernen van de grote 
meeuwenkolonie te Zeebrugge. Op de terreinen waar de spoorbundel werd aangelegd 
broedden in 2004 nog eens 237 grote meeuwen. In de jaren na de verstoring werd 
vastgesteld dat de meeste verstoorde individuen (althans het deel daarvan dat was 
gekleurmerkt) zich hadden gevestigd in de onverstoorde delen van de Zeebrugse kolonie, 
vooral de terreinen ten zuiden van het Albert II-dok (de onbebouwde delen van de 
huidige terreinen van APM). Ook werden aangrenzend aan de verloren gegane 
broedgebieden nieuwe terreinen bezet, waarbij vooral de zandige terreinen ten noorden 
van het Albert-II dok en de zone ten zuiden van het Albert II-dok erg in trek waren. 
Enkele gekleurringde individuen doken op in buitenlandse kolonies (Nederland en 
Frankrijk) en in de kolonies in Oostende. In 2007 werd het eerste broedgeval vastgesteld 
op een dak in de gemeente Knokke, hoewel dat niet met zekerheid kan worden 
toegewezen aan de verstoring in het havengebied. Op het naburige Sternenschiereiland 
werden in 2008 9 nesten van grote meeuwen geteld en daar broedde effectief een 
gekleurringd individu dat met zekerheid afkomstig was uit de kolonie in het westelijk 
havengebied. 
 
In 2010 vond een tweede, grootschaligere ingreep plaats in de voorhaven van 
Zeebrugge. In een aanzienlijk deel van het broedgebied ten noorden van het Albert II-
dok werd voorafgaand aan het broedseizoen overgegaan tot de ontwikkeling van de 
terreinen van PSA HNN Zeebrugge en de aanleg van de daarbij benodigde infrastructuur.  
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Die werken werden tijdens het broedseizoen 2010 voortgezet. Tegelijkertijd was aan de 
zuidelijke zijde van het Albert II-dok (terreinen van APM) een deel van het bestaande 
broedgebied verdwenen door de uitbouw van de containerterminal en het aanpalende 
dok.  Als mitigerende maatregel voor de werken op de terreinen van PSA HNN werd een 
alternatief opvanggebied  voorzien voor de grote meeuwen. Dit was gesitueerd ten 
noorden van het Albert II-dok. In dat deel van de haven kwamen sinds 2004 
toenemende aantallen grote meeuwen tot broeden, met een maximum van 1341 
broedparen in 2009 (Figuur 4). Het opvanggebied werd reeds in het jaar van de werken, 
weliswaar laat in het seizoen, in gebruik genomen door grote meeuwen, maar het aantal 
broedparen bleef in 2010 beperkt tot 722. Veel verstoorde broedparen hebben in dat jaar 
niet gebroed of zijn laat in het seizoen nog elders gaan broeden. In 2011 werd het 
opvanggebied weer massaal bezet (1226 broedparen). Ook deze verstoring vertaalde 
zich een jaar later in de aanwezigheid van een aantal nieuwe, gekleurringde individuen in 
buitenlandse kolonies, een toename van het aantal dak-broeders in naburige gemeentes 
en een sterke toename van het aantal broedparen op het Sternenschiereiland.  In 2011 
broedden er 101 koppels grote meeuwen op het Sternenschiereiland met als gevolg dat 
een oppervlakte van enkele ha in beslag werd genomen waarbinnen geen andere soorten 
werden getolereerd. Deze oppervlakte was dus onbruikbaar als broedgebied voor 
sternen.  
 
Naast antropogene verstoring heeft de meeuwenpopulatie te Zeebrugge de laatste jaren 
te maken met de aanwezigheid van vossen die eveneens voor de nodige verstoring 
zorgen. Deze verstoring heeft ongetwijfeld geleid tot verplaatsingen van broedende 
meeuwen, maar zonder uitgebreide bevraging van de kleurringdatabase (gegevens 
INBO) kan er voorlopig geen onderscheid gemaakt worden tussen de twee 
verstoringsbronnen.  
 
Bovenstaande illustreert dat verstoring in de broedgebieden van grote meeuwen met 
enige vertraging resulteert in verplaatsingen binnen het bestaande broedgebied alsook in 
verplaatsingen naar kolonies in de ruime omgeving en het bezetten van nieuwe 
broedlocaties. In het geval van de kolonie in de voorhaven van Zeebrugge leidde dat 
laatste tot een toenemende maatschappelijke overlast (broeden op daken van 
particulieren in de nabije kustgemeenten gepaard gaande met geluidsoverlast, 
openpikken van vuilniszakken, agressief gedrag ten aanzien van de bevolking etc.). 
Momenteel wordt er door de Vlaamse Overheid gewerkt aan een beheerregeling  voor 
grote meeuwen om de overlast voor de bevolking zoveel mogelijk te beperken. De 
verplaatsingen van de grote meeuwen leggen ook een grote druk op de beschermde 
sternenpopulaties in het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’.  Ondanks het feit 
dat er in het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ jaarlijks maatregelen worden 
getroffen om de meeuwen te ontmoedigen om er te komen broeden (onder vergunning 
worden de nesten verwijderd en worden de broedvogels geregeld verstoord), neemt 
voorlopig de druk op de sternenpopulaties alleen maar toe (Courtens et al. 2010; Stienen 
et al. 2011; Figuur 3).  
 

4. Lopende of geplande werken in het havengebied 
 
Voor de aanvang van en tijdens het broedseizoen 2012 worden er in het westelijk 
havengebied opnieuw werken voorzien en zijn er al ingrepen gebeurd die impact zullen 
hebben op het bestaande broedareaal van de grote meeuwen. De afwerking van de 
kaaimuur  ten zuiden van het Albert II-dok is al in volle gang. Dat betekent een verlies 
aan broedgebied (enkele honderden territoria zijn daar gelegen) en een verregaande 
verstoring van de sociale structuur in de baltsperiode (en mogelijk ook in de broedtijd 
maar de exacte timing van de werken is het INBO niet bekend). Op de tweede plaats 
werden recentelijk aan de binnenzijde van de westelijke strekdam (daar waar de laatste 
jaren ongeveer 50 koppels grote meeuwen broedden) grote basaltblokken gelegd 
waardoor deze zone grotendeels ongeschikt is als broedgebied. Tevens beschikt het APM-
bedrijf over een bouwvergunning om op termijn de terreinen ten zuiden van het Albert 
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II-dok volledig in te vullen. Maar een exacte planning daarvoor is nog niet concreet 
vastgelegd of is het INBO in elk geval niet bekend. De terreinen van APM vormen 
momenteel het laatste resterende kerngebied. Indien dit gebied in gebruik zou worden 
genomen voor havenactiviteiten zou dat een verlies van bijna 5000 territoria betekenen. 
Bijkomend ligt er momenteel een aanvraag om de noordelijke kaaimuur van het Albert 
II-dok gelijktijdig met de zuidelijke kaaimuur af te werken. Er werd gevraagd om de 
effecten van de afwerking van het noordelijk deel van het dok in te schatten en de 
bijbehorende mitigerende maatregelen te beoordelen. Het INBO is echter van mening dat 
die werken niet los kunnen worden gekoppeld van de overige werkzaamheden omdat ze 
een cumulatieve impact zullen hebben op de meeuwen- en sternenpopulaties te 
Zeebrugge.  
 

5. Impact op de meeuwen- en sternenpopulaties 
 
Volgens de Passende Beoordeling zal de verlenging van  de noordelijke kaaimuur geen 
effecten hebben op de grote meeuwenpopulatie en geen significant negatieve effecten 
hebben op het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’. In die Passende Beoordeling 
wordt namelijk vermeld dat de ‘de werken zullen plaatsvinden op een locatie waar zich 
momenteel een wateroppervlakte aanwezig bevindt’ (NB. De taalfout is letterlijk 
overgenomen uit de Passende Beoordeling) en dat er dus ‘op het eerste zicht geen risico 
op nestvernietiging is’. Feit is echter dat er juist op de overgangszone tussen water en 
land enkele honderden territoria liggen van grote meeuwen die zeker zullen worden 
verstoord door de werken. In de Passende Beoordeling wordt verder voorgesteld om 
nestvernietiging te voorkomen door de werken voorafgaand aan het broedseizoen te 
laten beginnen en ook tijdens het broedseizoen voldoende continuïteit aan te houden.  
Inderdaad zullen deze maatregelen inhouden dat er minder nesten zullen worden 
vernietigd. Ze zullen echter niet voorkomen dat de meeuwen uit de verstoorde territoria 
zich moeten verplaatsen naar nieuwe territoria. Dat geldt overigens net zozeer voor de 
meeuwen in territoria die worden verstoord/vernietigd in andere delen van het 
havengebied. De cumulatieve impact van die werken betekent een verlies van ten minste 
enkele honderden territoria. Ditmaal is de situatie echter veranderd ten opzichte van 
eerdere verstoringen. In het verleden waren er nog heel wat ruderale terreinen of 
randgebieden waar de meeuwen zich konden vestigen, maar anno 2012 zijn er 
nauwelijks nog alternatieven aanwezig in het westelijke havengebied. Wanneer er geen 
mitigerende maatregelen worden getroffen, zal een groter percentage vogels dan 
voorheen gedwongen zijn om elders nestgelegenheid te zoeken. Naar analogie met 
voorgaande verstoringen zal een deel zich aansluiten bij bestaande kolonies in Nederland 
en Frankrijk. Een ander deel zal nestgelegenheid vinden in  de naburige kustgemeenten 
en weer een ander deel zal proberen om op het Sternenschiereiland (SBZ-V 
‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’) te gaan broeden.    
 
Daar staat tegenover dat de grootte van het  Sternenschiereiland  nog altijd slechts 
minder dan de helft bedraagt van de beoogde 22 ha. Tijdens de recente stormen is er 
een flink stuk afgekalfd waardoor de oppervlakte nu naar schatting minder dan 10 ha 
bedraagt. Als dan ook nog een deel daarvan ongeschikt is als sternenbroedgebied omdat 
grote meeuwen daar hun territoria willen vestigen, blijft er voor de sternen nog maar een 
zeer geringe oppervlakte over. Daarmee wordt niet voldaan aan de kwantitatieve 
doelstellingen noch aan de kwalitatieve bepalingen zoals vastgesteld bij Besluit van de 
Vlaamse Regering dd. 22/07/2005 voor het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’.  
 

6. Mitigerende maatregelen 
 
Tot op heden zijn er, afgezien van het instellen van een opvanggebied naar aanleiding 
van de werken in 2010, geen alternatieven elders in het westelijke havengebied voorzien 
voor grote meeuwen. Bovendien is het onduidelijk of er een alternatieve broedlocatie 
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buiten het havengebied zal worden voorzien in het kader van een beheerregeling (en of 
deze effectief in gebruik zal worden genomen door broedende meeuwen).  
In afwachting van een noodzakelijke uitbreiding van het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te 
Zeebrugge-Heist’, en gegeven de slechte kwaliteit van dit SBZ-V als gevolg van de 
aanwezigheid van broedende meeuwen en het toenemende tekort aan alternatieve 
broedgelegenheid voor grote meeuwen, is een verdere verstoring van de broedgebieden 
van grote meeuwen niet in overeenstemming met de bepalingen zoals vastgesteld bij 
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 22/07/2005 voor het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te 
Zeebrugge-Heist’. Bovendien zal elke verdere verstoring resulteren in een toenemende 
overlast voor de aangrenzende kustgemeenten waarvoor tot op heden geen 
beheerregeling is voorzien. 
 

7. Daken als alternatieve broedplaats 
 
Het broeden op daken is een recent fenomeen in Zeebrugge (Figuur 5). Pas in 2005 
werden de eerste dak-broedende koppels vastgesteld op de daken van het bureel en de 
loodsen van SeaRo (tegenwoordig  PSA HNN). In dat jaar zijn er drie bijkomende loodsen 
geplaats door SeaRo waardoor de totale oppervlakte aan voor meeuwen beschikbare 
daken toenam naar 8,3 ha. In 2008 werden nog twee bijkomende loodsen geplaatst 
waardoor de totale oppervlakte aan beschikbare daken toenam naar 10,8 ha. Begin 2012 
bedroeg die oppervlakte nog altijd 10,8 ha. Stienen et al. (2007) berekenden dat die 
oppervlakte in de huidige vorm geschikt is voor ongeveer 215 paar grote meeuwen. In 
2011 broedden er in totaal 233 koppels op de daken. Dat komt redelijk goed overeen 
met de verwachting in 2007, hoewel er nog groei lijkt te zitten in het aantal dak-broeders 
in Zeebrugge (zie figuur 5). De daken van de huidige loodsen en andere gebouwen in de 
voorhaven zijn blijkbaar niet erg in trek bij de grote meeuwen en de vogels hebben 
ondanks de verregaande ingrepen in hun broedgebied toch vooral andere gebieden 
verkozen om te gaan broeden. 
 

 
Figuur 5. Evolutie van het aantal broedparen van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw op de daken 

van gebouwen in de haven van Zeebrugge. De gegevens zijn afkomstig uit de databank van het 

INBO. 

 
Op de daken is de dichtheid aan broedparen vooralsnog erg beperkt (21,6 broedparen/ha 
terwijl elders in het havengebied – niet op daken dus -  maximale dichtheden worden 
behaald van 218,4 broedparen/ha (cf. Stienen et al. 2007).    
 
Stienen et al. (2007) voorzagen dat ‘op de daken van de gebouwen geen hoge 
dichtheden bereikt zullen worden omdat ze niet over de volledige oppervlakte geschikt 

zijn als broedgebied (randeffecten, koepels etc. waar geen meeuwen broeden), er geen 

lengtelatten zijn voorzien, sommige daken een te steile helling hebben en omdat er quasi 

geen vegetatie op groeit (ook geen mossen of korstmossen).’ Verder verwachtten 
Stienen et al. (2007) dat zelfs bij een optimale inrichting van de daken, waaronder zij 
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verstonden ‘inrichting met vegetatie en pannenlatten’ de dichtheid op de daken ongeveer 
100 broedparen/ha zou bedragen.  
 
Om een grotere dichtheid aan broedparen te bereiken op de daken van de loodsen en 
gebouwen in de voorhaven is een optimale inrichting dus gewenst. Een voorbeeld van 
zo’n inrichting is te vinden in de haven van Hamburg, Duitsland. Daar werd een 
omvangrijk plat dak van een overslagbedrijf volledig ingericht als groendak. Het dak is 
ongeveer 7 ha groot en voorzien van Sedum-vegetatie (Figuur 6). Hoewel het niet de 
intentie was om meeuwen aan te trekken, kwamen hier in 2011 599 koppels meeuwen 
tot broeden. Dat waren weliswaar voornamelijk stormmeeuwen, die qua gedrag en 
nestdichtheid niet helemaal vergelijkbaar zijn met de kleine mantelmeeuw en 
zilvermeeuw. Niettemin benadert de nestdichtheid vrij goed  de 100 koppels per ha (zie 
boven), maar ongetwijfeld heeft dit dak in de haven van Hamburg nog meer 
groeipotentieel. Het betreft immers, in tegenstelling tot de bestaande daken van de 
bedrijven te Zeebrugge, één grote aaneengesloten oppervlakte waar nauwelijks verticale 
constructies op zijn geplaatst en waar nauwelijks sprake is van negatieve randeffecten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. In de haven van Hamburg, Duitsland, is een uitgestrekt plat dak voorzien van Sedum-

vegetatie. Hier kwamen in 2011 599 koppels meeuwen tot broeden.  
 

8. Draagkracht van de daken 
 
De vraag die zich opdringt en die feitelijk ook voorwerp uitmaakt van onderhavig advies 
is hoeveel grote meeuwen er op de daken van de loodsen en gebouwen in de Zeebrugse 
haven kunnen broeden. In de milieunota m.b.t. de verlenging van de kaaimuur aan de 
noordzijde van het Albert II-dok in de westelijke voorhaven van Zeebrugge wordt op 
pagina 14 het volgende gesteld: ‘Voor de verharding van de achterliggende terreinen ter 
realisatie van de ZIP-terminal werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Er is 

daarbij voorzien dat de gebouwen op de terminal worden voorzien van 
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meeuwvriendelijke daken, evenals drie naastgelegen opslagloodsen. Het betreft een 

totale oppervlakte van 4 ha’. In het licht van het bovenstaande is het belangrijk hoe het 
begrip meeuwvriendelijk in de praktijk wordt ingevuld. Indien de daken enkel plat zullen 
zijn en voorzien van een lichtkleurige roofing valt te verwachten dat de dichtheid aan 
broedende meeuwen niet veel hoger zal liggen dan de bovengenoemde 21,6 broedparen 
per ha zodat er dus ongeveer 85 broedparen op de bijkomende 4 ha terecht kunnen. 
Ongetwijfeld zullen daken meer broedparen kunnen herbergen wanneer ze worden 
ingericht als echte groendaken met Sedum-vegetatie en kan het aantal bijkomende dak-
broedende meeuwen worden verhoogd tot meerdere honderden paren.  
 
Wanneer alle open gebieden in het westelijke havengebied van Zeebrugge op termijn  in 
gebruik zullen worden genomen als haventerrein (vooral het huidige opvanggebied en de 
terreinen van APM zijn dan van belang omdat daar het leeuwendeel van de grote 
meeuwen tot broeden komt), resteert er met inbegrip van de daken van de bestaande 
loodsen en gebouwen nog ongeveer 15 ha potentieel broedgebied voor de grote 
meeuwen bestaande uit daken van gebouwen en reststroken. Aangezien dat broedareaal 
een veel geringere habitatgeschiktheid heeft dan de huidige gebieden waar grote 
meeuwen broeden (zie Stienen et al., 2007), zullen daar naar schatting ongeveer 400  
broedparen terecht kunnen. Wanneer de bijkomende 4 ha aan dak-infrastructuur 
optimaal zou worden ingericht met Sedum-vegetatie biedt de totale infrastructuur in het 
westelijk havengebied op termijn plaats aan ongeveer 800 broedparen.  
 
Daarbij moet gesteld worden dat de daken vooralsnog vooral in trek zijn bij 
zilvermeeuwen (zie figuur 5). De voorbije jaren (2005-2011) bedroeg de verhouding 
zilvermeeuw/kleine mantelmeeuw op de daken 2,56 op 1. Terwijl net de kleine 
mantelmeeuw in de overige broedgebieden veruit in de meerderheid was (gemiddelde 
verhouding zilvermeeuw/kleine mantelmeeuw is 0,44/1). Uitgaande van de huidige 
verhouding zilvermeeuw/kleine mantelmeeuw op de daken zou de totale infrastructuur in 
het westelijke havengebied op termijn dus plaats bieden aan minder dan 250 koppels 
kleine mantelmeeuw. Dat is ruim onvoldoende voor de doelstelling van 1920 paar kleine 
mantelmeeuw zoals vooropgesteld in de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen (G-
IHD volgens Anselin et al., 2009). Bijkomende beschermingsmaatregelen dringen zich 
dan ook op. Bovendien zouden er zonder bijkomende maatregelen meer dan 4500 
koppels kleine mantelmeeuw en meer dan 1500 paar zilvermeeuwen uit het havengebied 
moeten verdwijnen. Daardoor zal de druk op het Sternenschiereiland naar alle 
waarschijnlijkheid erg groot worden en de overlast op de kustgemeenten sterk 
toenemen. Een alternatieve broedplaats voor grote meeuwen in de directe omgeving van 
de bestaande broedgebieden zou in het licht van ecologische en maatschappelijke 
overlast soelaas kunnen bieden. Uiteraard is het succes van een alternatieve broedplaats 
sterk afhankelijk van de ligging, de inrichting en de timing van de werken.  Hoewel er 
zelfs dan sprake zal zijn van overlast omdat een deel van de meeuwen in eerste instantie 
toch niet zal kiezen voor de alternatieve opvangplaats. Dit probleem is waarschijnlijk 
tijdelijk en kan opgelost worden door individuen die overlast veroorzaken aan te 
moedigen om zich te verplaatsen naar de nieuwe broedplaats. 
 

 
CONCLUSIES 

 
• Op de noordelijke zijde van het Albert II-dok liggen op de overgangszone tussen 

water en land enkele honderden territoria van grote meeuwen. Deze zullen zeker 
worden verstoord door de geplande verlenging van de kaaimuur. In de Passende 
Beoordeling wordt voorgesteld om nestvernietiging te voorkomen door de werken 
voorafgaand aan het broedseizoen te laten beginnen en ook tijdens het broedseizoen 
voldoende continuïteit aan te houden.  Er zullen dan inderdaad minder nesten worden 
vernietigd omdat de meeuwen uit de verstoorde territoria zich noodgedwongen 
verplaatsen naar nieuwe territoria. Dit geldt tevens voor de meeuwen in territoria die 
worden verstoord/vernietigd in andere delen van het havengebied. De cumulatieve 
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impact van de werken betekent een verlies van ten minste enkele honderden 
territoria. 
 

• De voorgestelde 4 ha op meeuwvriendelijke daken zijn niet voldoende als mitigerende 
maatregel voor het verlies van broedlocaties voor grote meeuwen als gevolg van de 
werken aan de kaaimuur van het Albert II-dok en de bijkomende werken in het 
havengebied. Omdat de dichtheden op daken meestal erg laag liggen, zullen de 4 ha, 
zonder bijkomende inrichtingsmaatregelen, wellicht slechts zo'n 85 broedparen 
kunnen aantrekken. 
 

• Het is niet gegarandeerd dat de verstoorde meeuwen zich uitsluitend op de daken 
zullen en kunnen vestigen en niet voor een deel op het Sternenschiereiland waardoor 
de slechte kwaliteit en de te geringe kwantiteit van het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te 
Zeebrugge-Heist’ nog verder wordt aangetast.  
 

• Daken bieden ook op lange termijn geen oplossing. Zelfs alle daken samen in de 
haven van Zeebrugge vormen lang niet voldoende habitat voor de minimum 1920 
broedparen kleine mantelmeeuw die volgens de Gewestelijke 
Instandhoudingsdoelstelling (G-IHD) behouden moeten worden. Zelfs de inrichting 
van alle bestaande en toekomstige daken met een groenbedekking van Sedum zal 
naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende zijn voor 1920 broedparen van kleine 
mantelmeeuw.  
 

• Wanneer er geen bijkomende maatregelen worden getroffen, zullen op termijn vele 
duizenden broedparen zich elders moeten vestigen, zoals op het Sternenschiereiland 
of in de nabije kustgemeenten. Dit heeft een nadelige impact op de sternenpopulatie 
en bezorgt overlast aan de bevolking van deze gemeenten.   
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