
 

 

 
Advies aan de beheerder van het Forteiland met betrekking tot 
bescherming van de meeuwenkolonie op het Forteiland, Velsen. 

 
 
 
Reden advies: Mogelijk conflicterende belangen tussen beheer en exploitatie enerzijds 
en natuurbeheer / -behoud anderzijds. 
 
Het Forteiland te Velsen behelst bebouwing (Fort) op de oostelijke helft van het eiland en 
belangrijke natuurwaarden op de westelijke helft van het eiland. 
 
Situatie afgelopen jaren: 
Het gevoerde beleid in de afgelopen jaren bracht duidelijkheid en gaf de meeuwen voldoende 
rust om zich in het voor hen toegewezen deel te broeden en jongen groot te brengen. 
Meeuwen staan in de IJmond nog steeds onder druk en zoeken daardoor andere rustige 
plekken om te broeden. De rust die nu wordt gegeven met het doorgevoerde beleid, liet dan 
ook een stijging zien van het aantal broedparen. Het moge duidelijk zijn dat we zoveel 
mogelijk,  verstoringen willen voorkomen en deze zullen dan ook worden gemeld aan de 
beheerder, Leen de Jager. Anderzijds bleek het touw met informatie daaraan als scheidslijn 
goed te werken. Er werden nauwelijks “terreinschendingen” waargenomen. Eén maal werd 
vastgesteld dat een schipper van een oud zeilschip zijn hond ging uitlaten langs de kolonie. 
Dit heeft een grote (tijdelijke) verstoring tot gevolg die niet nodig is. 
 
 
Advies: 
• Sinds 2009 is het westelijk deel van het Forteiland tijdens het broedseizoen afgesloten 

geweest. Geadviseerd wordt om dit zelfde deel wederom voor de meeuwen te reserveren, 
zodat het ingeslagen beleid kan worden voortgezet. Dit mede omdat in 2009, 2010 en 
2011 goede ervaringen zijn opgedaan met het afsluiten van dit deel tijdens het 
broedseizoen (zie o.a. verslag over 2009 en aanbevelingen voor 2009). Zie hiervoor ook 
de overzichtsfoto van 2007, waarbij de rode lijn het broedgebied voor de meeuwen 
aangeeft en de blauwe lijn de route aangeeft die noodzakelijk is voor het onderhoud aan 
de oeververlichting van het Forteiland; 

• Het aangewezen gebied middels paaltjes en bordjes herkenbaar maken (touw spannen 
werkt goed), zodat bezoekers weten dat ze dit deel van het eiland niet mogen betreden;  

• Dit vogelbroedterrein zou niet betreedbaar moeten zijn tijdens de duur van het 
broedseizoen en het uitvliegen van de jongen. De periode die hier voor staat is van:            
1 april tot 1 september; 

• Activiteiten die nu nog plaats vinden binnen het hierboven beschreven gebied, zullen dus 
verplaatst moeten worden; 

• Langs het voetpad (zie rode markering op eerdergenoemde foto) is het wenselijk geen 
broedparen te laten vestigen om problemen met aanvallen op voetgangers te voorkomen; 

• Er zal een ontmoedigingsbeleid moeten plaatsvinden voor de meeuwen die zich willen 
vestigen buiten het hierboven beschreven gebied, alwaar de meeuwen zich vrij kunnen 
vestigen; beheersmaatregelen, ten einde dit broeden te voorkomen op plaatsen waar 
meeuwen nog niet eerder hebben gebroed, dienen tijdig genomen te worden; 

• Alleen door Leen de Jager (beheerder) zal het ontmoedigingsbeleid worden toegepast. 
Excessen door anderen zullen worden gemeld aan de beheerder; 



 

 

• Mogelijkerwijs kan gedurende de aangegeven periode een bord worden geplaatst op  
beide steigers dat het meenemen van honden niet is toegestaan; 

• Mochten toch nog (kleinschalige) activiteiten georganiseerd worden gedurende de 
aangegeven periode, dient er streng op te worden toegezien dat het publiek niet toch 
de kolonie betreedt. 

 
 
Toekomst: 
De meeuwenkolonie zal gedurende het broedseizoen worden gemonitoord, i.e. nesten zullen 
jaarlijks worden geteld, zodat in de gaten gehouden wordt, hoe de kolonie zich ontwikkeld. 
Tevens zullen aanvullende onderzoeken plaatsvinden: meten van eieren, waarnemen van 
gedrag, nemen van voedselmonsters en zullen meeuwen (zowel volwassen vogels als kuikens) 
worden voorzien van kleurringen met individueel herkenbare code’s en een metalen ring van 
het Vogeltrekstation. Hierdoor kunnen de meeuwen blijvend gevolgd worden, waardoor 
zaken als  omzwervingen buiten het broedgebied, overwinteringsgebied en latere 
vestigingsplaats in andere kolonies of in de eigen kolonie op het Forteiland kunnen worden 
vastgelegd. Daarnaast zullen (waarschijnlijk) dit jaar wederom cloacamonsters worden 
genomen ten behoeve van het internationale onderzoek naar griepvirussen. 
 
 
Doel van deze samenwerking van de onderzoekers (behoud van een stuk natuur op het 
Forteiland) met Leen de Jager (beheerder) en de exploitant (PBN), is te komen tot een 
overeenkomst waarbij iedereen (zowel de beheerder,  de exploitant, de onderzoekers van 
meeuwen, konijnen en zandhagedissen), door een van te voren vastgesteld beleid, in 
goede harmonie het Forteiland kunnen blijven gebruiken. 
 
 
Fred Cottaar & Kees en José Verbeek. 

Haarlem, maart 2012. 
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