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1. HET ONTWERPBESLUIT 

Uit het ontwerpbesluit blijkt dat de provincie Noord-Holland voornemens is de faunabeheereenheid 

Noord-Holland toestemming te geven om damherten te doden in en rondom de duinen tussen IJmuiden 

en Noordwijk, voor waar het de leefgebieden van deze dieren en het binnen de Noord-Hollandse 

grenzen betreft (Figuur 1). Het gaat om het afschieten van 1785 damherten in het noordelijke deel 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 2885 damherten in het zuidelijke deel, de Amsterdamse 

Waterleidingduinen over een periode van 5 jaar (af te leiden uit bijlage 9 van de ontwerpontheffing). Dit 

om schade aan flora en fauna, verkeer en landbouwgewassen te verminderen en te voorkomen. De 

provincie acht dat de faunabeheereenheden Noord- en Zuid-Holland (FBE’s) in het faunabeheerplan 

(FBP) damherten, dat door de provincie Noord-Holland is goedgekeurd, voldoende aannemelijk gemaakt 

hebben dat schade door damherten substantieel is, dat dit niet via minder ingrijpende maatregelen dan 

afschot te voorkomen is en dat afschot effectief is om schade te verminderen.   

 

 

Figuur 1: Leefgebied en plangebied van damherten en provinciale grenzen. (Bron: Faunabeheerplan 

damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2016-2020). 
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2. ZIENSWIJZE DIERENBESCHERMING: GEEF DAMHERTEN 
RUIMTE  

De Dierenbescherming wil de damherten zoveel mogelijk rust en ruimte geven binnen de grenzen van 

het Nationaal Park en de Amsterdamse Waterleidingduinen
1
. Dat kan prima als om beide gebieden 

hekken worden geplaatst langs de grenzen en langs drukke wegen die door het gebied heen lopen 

(Zeeweg en Zandvoortselaan). De Amsterdamse Waterleidingduinen is aan de noord-, zuid- en oostkant 

al bijna geheel voorzien van een hek (Figuur 2). Met als gevolg dat schade aan gewassen (Figuur 3) en 

verkeer (Figuur 4) sterk zijn teruggedrongen. Uiteraard is het van belang om door deze maatregel fysiek 

van elkaar gescheiden natuurgebieden met elkaar te verbinden via faunapassages. Voor de kleinere 

dieren zijn maatregelen mogelijk waardoor zij ondanks de hekken toch prima in staat zijn om de 

gebieden in en uit te treden (zie Figuur 5, maatregelen op de Veluwe, langs snelwegen). Een 

faunapassage is bij de Zandvoortselaan al aanwezig en zou tevens over de Zeeweg geplaatst moeten 

worden. Alternatieven zijn dan ook voorhanden en deels al effectief ingezet om de belangen die 

damherten mogelijk schaden, nl. verkeersveiligheid en gewassen, te beschermen.  

 

De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat naast het plaatsen van hekken, dat door de 

grondeigenaren van het gebied gerealiseerd zou moeten worden of al is gerealiseerd (PWN/Gemeente 

Amsterdam/omliggende gemeenten o.a.), de beheerders de populatie monitoren om zwakkere dieren uit 

hun mogelijk lijden te verlossen (vroeg reactief beheer). Dit vroeg reactieve beheer heeft in vergelijking 

met actief afschot zoals voorgesteld in het ontwerpbesluit een aantal voordelen voor de dieren. Zij zijn 

minder angstig, kunnen leven in natuurlijke groepen en natuurlijke selectie bepaalt welke dieren 

overleven en welke niet. Zo ontstaat een situatie waarbij dieren goed zijn aangepast aan de omgeving. 

De adviescommissie (ICMO2) die zich boog over het vraagstuk grote grazers in de Oostvaardersplassen 

constateerde in 2010 ook dat vroeg reactief minstens net zo veel voordelen voor het welzijn van de 

dieren heeft, in vergelijking met actief afschot of extensieve veehouderijsystemen (Figuur 6). 

 

Door het plaatsen van hekken kan je de populatie damherten de ruimte geven om te groeien. Door de 

hogere begrazingsdruk ontstaat een unieke samenstelling van fauna en flora die elders in Nederland niet 

te vinden is. Om een heel opmerkelijk voorbeeld uit te lichten: de in Nederland uiterst zeldzame vlinder 

de Keizersmantel. Deze rode lijstsoort is in het Nationaal Park Zuid Kennemerland amper waargenomen 

(8 waarnemingen in de afgelopen 5 jaar), net als in de rest van Nederland, terwijl de vlinder in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen, waar de begrazingsdruk hoger is, juist is toegenomen (2011 – 4 

waarnemingen, 2014 – 243 waarnemingen!). Vreemd genoeg schetst het FBP een situatie  waaruit blijkt 

dat het mogelijk heel slecht gaat met deze soort in de AWD, en het ontwerpbesluit neemt dit zonder 

twijfel over (pag. 12). Daarbij komt dat het FBP en het ontwerpbesluit zorgen uiten over de achteruitgang 

in de AWD van zeer algemene soorten, waaronder reeën en vlinders als het Oranjetipje, Dagpauwoog, 

Gehakkele Aurelia en Landkaartje. De achteruitgang van algemene vlindersoorten in de AWD, die 

waardplanten hebben die overal voorkomen (zoals de brandnetel), geeft aan dat juist de hoge 

begrazingsdruk in de AWD een omgeving schept die ruimte geeft aan veel minder algemene soorten, 

zoals de Keizersmantel, en daarmee juist de totale biodiversiteit in Nederland verhoogt (zie figuur 7 voor 

verspreidingskaarten van de hierboven genoemde soorten). De in het voorontwerp genoemde argument 

om damherten sterk in aantallen te reduceren om zo schade aan flora en fauna te voorkomen, zijn dan 

ook niet valide. Dit omdat de faunabeheereenheden de positieve effecten niet benoemen en niet 

                                                           
1
 https://www.dierenbescherming.nl/userfiles/pdf/Factsheets/150806%20Factsheet-

damherten.pdf  
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erkennen en daarom door de provincie ook niet als waardevol worden meegewogen in het 

ontwerpbesluit.  

 

Figuur 2: Hekwerk (rode, groene en blauwe lijnen) rondom de noord-, oost- en zuidkant van de 

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). (Bron: Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-

Hollandse duingebied 2016-2020).  

Toelichting: Aan de noordkant, ter hoogte van de blauwe lijn, is het ecoduct geplaatst dat de AWD 

damherten de mogelijkheid zou moeten geven om over te steken naar Nationaal Park Zuid-

Kennemerland (NPZK) en omgekeerd. De verbinding is nu niet open, omdat aan de kant van het NPZK 

geen preventieve maatregelen genomen zijn om eventuele overlast van damherten te voorkomen. Het 

openstellen van het ecoduct zou kunnen betekenen dat er meer damherten het NPZK intrekken vanuit 

het AWD gebied, omdat de dichtheden damherten in het NPZK nu lager is. Echter, dit vinden de 

beheerders van het NPZK niet wenselijk, omdat hogere dichtheden damherten zou betekenen dat er 

meer overlast kan ontstaan. Er staan namelijk geen hekken rondom het NPZK, waardoor hogere 

dichtheden damherten zouden kunnen leiden tot meer aanrijdingen en gewasschade.   
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Figuur 3: Schade aan gewassen door damherten. (Bron: Faunabeheerplan damherten in het Noord- en 

Zuid-Hollandse duingebied 2016-2020). 

Toelichting: Nadat het hek rondom de AWD eind 2012 is afgesloten, is de schade aanzienlijk 

verminderd. De schade vond voornamelijk plaats aan oostkant van de AWD, waar bloembollengewassen 

een geliefd onderdeel waren van de damherten.  
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Figuur 4: Aanrijdingen in 2014. (Bron: Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse 

duingebied 2016-2020). 

Toelichting: Duidelijk is dat de meeste aanrijdingen plaatsvinden rond de openingen van het hek bij de 

AWD (blauwe pijlen bij noord- en zuidkant) en bij het NPZK waar geen hekken geplaatst zijn en waar 

ook geen afschotmaatregelen (zoals men in 2010-2015 voornemens was om aanrijdingen te voorkomen) 

genomen zijn. Aanrijdingen bij het NPZK vinden met name aan de zeeweg en bij 

Zandvoort/Zandvoortselaan plaats. Ten overvloede: uiteraard is de Dierenbescherming tegen afschot om 

aanrijdingen te voorkomen als er alternatieven zijn. En die zijn er. Hekken geven, mits goed geplaatst, 

op langere termijn 87% reductie in aanrijdingen, zeer intensief afschot slechts 50%
2
.   

                                                           
2
 Beckmann et al. 2010. Safe Passages. Island Press. Washington.  

Zandvoort/Zandvoortselaan 

Zeeweg 
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Figuur 5: Hekwerk met intreedplekken voor kleiner wild. Hekken kunnen dan ook prima werken om 

overlast van damherten voor het verkeer of gewasschade te voorkomen, zonder daarbij andere 

natuurwaarden te schaden. Migratie tussen door hekken gescheiden gebieden kan plaatsvinden voor 

kleinere dieren. Bron: http://arfman.nl/producten/faunatechniek/kleinwild/kleinwildraster.html  
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Figuur 6: Passage uit het ICMO2 rapport, waaruit blijkt dat reactief beheer, waar de Dierenbescherming 

voor pleit in haar zienswijze op de damherten in het duingebied van Noord-Holland, niet leidt tot slechter 

welzijn voor de dieren in vergelijking met actief afschot (zoals op de Veluwe plaatsvindt) of extensieve 

veehouderijsystemen (zoals bij de Lauwersmeer). Bron: Natural processes, animal welfare, moral 

aspects and management of the Oostvaardersplassen. Report of the second International Commission 

on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2, 2010) 
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Figuur 7: Verspreidingskaarten van de minder algemene Keizersmantel en Damhert, die het juist 

uitstekend doen in een gebied als de AWD waar damherten niet gereguleerd worden en een hoge 

intensiteit begrazing plaatsvindt, en de algemene soorten (Ree, Oranjetipje, Gehakkelde Aurelia, 

Dagpauwoog, en Landkaartje), die in de AWD plaatsmaken voor soorten zoals het damhert en de 

Keizersmantel, maar zich elders in het land prima handhaven. Bron: Nationale Data Flora en Fauna.  
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3. BATEN VAN RUIMTE AAN HOEFDIEREN 

    

3.1 Voldoet aan een publieke wens om hoefdieren ruimte te geven 
Wij zijn niet de enige met de wens om hoefdieren de ruimte te geven. Binnen twee weken steunde 

17.099 mensen onze petitie waarin wij bestuurders opriepen om af te zien van grootschalig afschot 

binnen de natuurgebieden. Eerder bleek ook uit een peiling door Natuurmonumenten dat het publiek 

preventieve maatregelen om overlast te voorkomen prefereert boven het afschieten van dieren
3
. U als 

provincie kan gehoor geven aan de wens van het publiek om grote hoefdieren de ruimte geven om te 

leven en te sterven op het moment dat de natuur aangeeft dat zijn of haar tijd gekomen is.  

3.2 Inkomsten genereren  
De aanwezigheid van wilde dieren kan de lokale economie gigantisch stimuleren

4
. Voor de Veluwe geldt 

dat 65% van omzet van bedrijven natuur gerelateerd is. Uit enquêtes blijkt dat een kwart daarvan, 102 

miljoen euro, direct te relateren is aan de aanwezigheid van grote wilde hoefdieren.  

3.3 Beter voor het damhertenwelzijn  
Als je een afweging maakt tussen de twee beheervormen: actief afschot van gezonde dieren vs. afschot 

van dieren die conditioneel niet op orde zijn (wat vaker voorkomt in populaties die dichter tegen de 

draagkracht van het gebied aanzitten, zoals in de Oostvaardersplassen), dan blijkt dat het welzijn van 

dieren in zo’n Oostvaardersplassenmodel beter gewaarborgd is, dan in een situatie waarin actief de 

populatie beheerd wordt, zoals op de Veluwe. Dit doordat dieren in zo’n Oostvaarderplassenmodel 

geheel vrij zijn in het uiten van natuurlijk gedrag (groepsstructuren vormen zich op natuurlijke wijze, 

ervaren dieren blijven in de groep en dragen hun kennis en ervaring over aan de jongere dieren), weinig 

last hebben van stress, angst en pijn (geen predatieangst, geen pijn door aanschieten) en de periodes 

dat zij honger ervaren relatief kort zijn (eind winter) en ook niet elk jaar voorkomen.  

3.4 Goedkope natuurbeheerder 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 zorgt het damhert in hoge dichtheden voor een unieke habitat, 

waardoor zeldzame soorten kunnen floreren en de totale biodiversiteit in Nederland toeneemt. Het 

damhert is daarmee een goedkope kracht, die vrijwel gratis natuur beheert voor Waternet/Gemeente 

Amsterdam. Door het duingebied verder te omheinen, zodat damherten in hun leefgebied blijven, 

kunnen ook het NPZK en andere terreinen de dichtheden laten oplopen en zo meeprofiteren van de 

inzet van de damherten in het natuurbeheer.  

 

                                                           
3
 https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Resultaten_groot_wild_enquete.pdf  

4
 Bade et al. 2010 Wild van de economie over de baten van bronst, burlen en andere 

beestachtige belevenissen. KNNV ISBN 9789050113434  
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4. KANTTEKENINGEN BIJ ARGUMENTEN VOOR PROACTIEF 
AFCHOT IN HET ONTWERPBESLUIT 

4.1 Sterke groei, maar geven de aantallen een correcte weergave? 
De tellingen vinden plaats op drie momenten. Ochtend, avond en ochtend, verdeeld over 2 dagen en de 

getelde dieren worden bij elkaar opgeteld voor elk van de 4 deelgebieden. Om een schatting te krijgen 

van de trend wordt voor elk deelgebied het getal genomen van de telling waarbij het hoogste aantal 

damherten is geteld. Zo kan het voorkomen dat bv. in de eerste ochtend in deelgebied A (NPZK) de 

meeste dieren voorkwamen, de 2
de

 ochtend in deelgebied B (AWD o.a.) en voor de avonden de hoogste 

waarnemingen plaatsvonden in Deelgebied C en D (Meijendel o.a.). Blijkbaar gaan de 

Faunabeheereenheden er op dat moment vanuit dat de deelgebieden aparte populaties betreffen, die 

onderling niet uitwisselen. Anders zou het niet logisch zijn om tellingen van verschillende dagen bij 

elkaar op te tellen. Echter, in het faunabeheerplan (5.3.2.), en ook in de ontwerpontheffing (pag. 13) 

geeft men aan dat herten de AWD uittreden en daardoor voor problemen zorgen in omliggende 

gebieden. Als er uitwisseling is, dan moeten telgegevens uit de verschillende gebieden van 1 telronde 

worden gebruikt. Als je dat doet, dan zie je dat er nog steeds een toenemende trend is, maar dat deze 

minder dramatisch is als geschetst, nl. een totaal getelde dieren van 3413 i.p.v. 3765 dieren (Bron: 

Damhert- en reeëntelling duingebied Noord- en Zuid-Holland 2015). 

 

Tevens blijft het een feit dat tellingen niet de exacte aantallen van een gebied weergeven, maar slechts 

een trend. Ondanks dat de manier van tellen tussen jaren en tussen tellingen binnen een jaar wel zo 

goed mogelijk wordt gestandaardiseerd, blijft het toch een schatting van de werkelijke aantallen. 

Verschillen tussen jaren kunnen een correcte weergave zijn van een stijgende of dalende trend, maar 

kunnen net zo goed toegeschreven worden aan bedekkingsgraad (meer of minder ontwikkelde stuiken, 

dus minder of meer zicht), weersomstandigheden en ervaring van de aanwezige tellers.    

4.2 Laat de natuur en niet een model de draagkracht damherten van een 
gebied bepalen 
In het hoefdierbeheer gebruikt men modellen om ‘de draagkracht’ van een gebied te berekenen, dus de 

hoeveelheid dieren die in het gebied voor kunnen komen. Als uit jaarlijkse tellingen blijkt dat de aantallen 

(plus de nog te verwachten jonge aanwas) de draagkracht overschrijden, mag afschot van het aantal 

‘overtollige’ dieren plaatsvinden. Zo doen de FBE’s dit ook voor het damhert en neemt het ontwerpbesluit 

de aantallen (800-1000) waar naar gestreefd wordt voor de gebieden (pag. 1 en 20) over. Op basis 

daarvan komt men dan uit op afschot van 4670 dieren over een periode van 5 jaar. Echter, deze 

modellen geven slechts een beperkte weergave van de werkelijkheid. Als uit een model een getal (aantal 

damherten) komt, moet je de uitkomsten toetsen aan de werkelijkheid (hoeveel damherten zijn er in de 

praktijk). Als blijkt dat de modeluitkomsten sterk afwijken van de werkelijke aantallen in het gebied, zoals 

hier het geval is, moet geconcludeerd worden dat het model niet optimaal is en niet voldoende, of niet de 

juiste, parameters bevat. Om hieruit de conclusie te trekken dat er ‘teveel’ damherten in het gebied 

voorkomen en ‘het overschot’ eruit geschoten moet worden, is de omgekeerde wereld. Dan kom je in 

een situatie terecht waarbij je zegt dat de werkelijkheid niet overeenkomt met het model, en je het 

daarom noodzakelijk acht om de werkelijkheid aan te passen aan het model. Als je dit doet, wordt de 

populatie op een niveau gehouden, waarbij er meer dan voldoende voedsel en ruimte is voor alle dieren.  

De populatie reproduceert op topsnelheid, elke hinde, of zij nou oud is of nog zeer jong, krijgt een kalf, 

en de dieren hebben over het algemeen een zeer goede conditie, door de overvloed aan voedsel. 

Echter, niets aan deze vorm van beheer is natuurlijk . Erlijken wellicht vanuit welzijnsperspectief 

voordelen  te zijn, maar in de praktijk vallen deze weg tegen de nadelen (Figuur 6). Bovendien fluctueert 
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het model ook nauwelijks mee met recente veranderingen in belangrijke factoren zoals het mildere 

klimaat, meer stikstofdepositie en hogere recreatiedruk. Zenemen daarnaast niet de positieve effecten 

van hoge begrazing op natuurwaarden mee, omdat ze niet de ecologische draagkracht van het gebied 

weergeven (positieve effecten zijn bij dichtheden die de ecologische draagkracht weergeven wel 

aanwezig, zie Hoofdstuk 2 en 3). Modellen geven daardoor veel te lage schattingen van de werkelijke 

dichtheden die aanwezig kunnen zijn in het duingebied. Dat blijkt ook zoals eerder gezegd uit de praktijk. 

In Bijlage 1 geeft dr. Tom van Dooren weer waardoor de schattingen uit zo’n model niet de werkelijk 

mogelijke dichtheden (ecologische draagkracht) weergeven. Zoölogen pleiten dan ook voor een aanpak 

waarbij beheer op basis van draagkrachtberekeningen niet meer de standaard zijn, maar dat schade het 

uitganspunt is voor beheermaatregelen
5
. Beheermaatregelen hoeven dan niet perse afschot in te 

houden, maar een breed scala aan maatregelen die aanrijdingen kunnen voorkomen, inclusief 

maatregelen die gericht zijn op een andere inrichting van het gebied (bv. hekken, bermverschaling), of 

het ree of de automobilist waarschuwen. Modellen, zo geven zij aan, zijn niet het juiste middel om in de 

huidige tijd problemen op te lossen. De Dierenbescherming deelt deze mening. Laat de omgeving de 

draagkracht bepalen en daarmee het aantal damherten dat in een gebied voorkomt. En zorg aan de 

randen voor maatregelen die problemen buiten het leefgebied tegengaan.   

4.3 Intensieve begrazing is niet schadelijk voor de te behalen 
natuurdoelstellingen 
Intensieve begrazing zorgt voor een andere samenstelling van de natuur en niet een mindere natuur. Dit 

blijkt uit observaties in de Oostvaardersplassen, waar de biodiversiteit verbazingwekkend is, ondanks de 

hoge dichtheden grote grazers
6
. Dit is tevens terug te zien in de duinen waar damherten in hoge 

dichtheden te vinden zijn (zie o.a. hoofdstuk 2 en 3). Er zijn verschillende onderzoeken naar de effecten 

van damherten op de natuurwaarden in de duingebieden uitgevoerd. De algemene conclusies die men 

trekt in de samenvattingen is dat damherten in hoge dichtheden schadelijk zijn voor de natuurwaarden. 

De Dierenbescherming heeft de rapporten laten beoordelen door twee onafhankelijke biologen op 

kwaliteit, om te bepalen of de conclusie dat damherten schadelijk zijn voor de natuur wel uit de 

onderzoeken getrokken kunnen worden.  De beoordelingen geven aan dat de onderzoeken geen reden 

geven om over te gaan tot grootschalig afschot van damherten in de AWD (Bijlagen 2 en 3), omdat 1) de 

waargenomen effecten niet alleen negatief zijn, maar ook positief, 2) de negatieve effecten geen tot 

nauwelijks betrekking hebben op de voor Nederland en Europa van belang zijnde natuurwaarden 

(Natura-2000) en 3) de onderzoeken niet robuust genoeg zijn om aan te tonen dat de waargenomen 

effecten toe te schrijven zijn aan damherten (kan net zo goed recreatiedruk, konijn, stikstofdepositie of 

andere factoren betreffen).   

4.4 Schade aan gewassen is niet meer aan de orde 
Zoals in figuur 3 te zien is, is na het plaatsen van de hekken schade aan gewassen niet of nauwelijks 

aan de orde en daarom is dat geen reden om massaal damherten af te schieten.  

 

                                                           
5
 Dekker et al. 2015 Draagkrachtmodellen in reewildbeheer. Vakblad Natuur, Bos, Landschap.  

6
 van Maanen 2014 Oostvaardersplassen blijven ecologen verrassen. Bionieuws, 29 maart 

2014, Jaargang 24 
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4.5 Schade aan verkeer is niet te voorkomen door afschot, wel door het 
plaatsen van hekken en door gebieden met elkaar te verbinden via 
ecoducten  
Zoals in figuur 4 te zien is, is het plaatsen van hekken effectief om aanrijdingen te voorkomen. De 

aanrijdingen die er zijn, gebeuren op plekken waar damherten kunnen uittreden (noord- en zuidkant van 

de AWD) of waar geen hekken geplaatst zijn (NPZK). Aanrijdingen zijn dan ook geen reden om herten af 

te schieten, omdat hekken een veel beter alternatief bieden. Beter voor de dieren en effectiever in het 

voorkomen van aanrijdingen. Met het toevoegen van intreedplekken voor andere kleinere dieren, vormt 

dit geen belemmering voor de uitwisseling van andere dieren tussen natuurgebieden (Figuur 5).  

 

4.6 Goed geplaatste hekken versnipperen natuur niet, maar geven de dieren 
die in de natuur leven juist de ruimte om zich eigenstandig te 
ontwikkelen en veiligheid tegen gevaren zoals verkeer 
Juist door hekken te plaatsen tussen het leefgebied van damherten en gebieden waar damherten niets 

te zoeken hebben (wat ook voor veel andere dieren geldt) , omdat ze intensief gebruikt worden door 

mensen (bebouwing, landbouw, wegen), kan je de herten de ruimte geven en hun populatie laten 

groeien volgens het ecologische draagkrachtmodel. Het plaatsen van hekken is heel goed mogelijk 

zonder natuur te versnipperen, door tussen leefgebieden die doorsneden worden door menselijke 

structuren, zoals wegen en sporen, ecoducten aan te leggen. Deze aanpak is veilig voor mens en dier. 

De Dierenbescherming is het dan ook absoluut niet eens met de uitspraken in het FBP en het 

ontwerpbesluit dat het plaatsen van hekken niet overal mogelijk is. Het vergt een plan van aanpak, met 

daaraan gekoppeld een uitvoeringstijdpad plus financiering om tot realisatie te komen. Maar de wil moet 

nog deels komen om hieraan te werken bij betrokken terreinbeheerders, gemeenten en provincie. Dat er 

nog geen goed hekkenplan ligt, is heel spijtig voor het damhert.   dat hierdoor onnodig aangereden wordt 

en lijdt, maar ook voor de burgers die onherroepelijk te maken krijgen met gevaarlijke verkeerssituaties 

(zoals eerder aangegeven is afschot lang niet zo effectief als hekken tegen verkeersoverlast) en 

bovendien niet meer in de gelegenheid zijn om damherten te observeren in de duinen, omdat zij door 

afschot minder aanwezig en schuwer zullen zijn.    
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Groot Bruinderink et al (2013) presenteren op basis van een berekening een "Schatting van het aantal damherten dat kan 

leven in de Amsterdamse Waterleidingduinen op het natuurlijk voedselaanbod".  Dit zou 407 damherten zijn, in de 

aanwezigheid van ree. Als wordt meegenomen dat er geen reeën meer zijn in het gebied, en het aantal reeën wordt 

omgerekend naar damherten is de uitkomst 530.1 - 591.6 damherten. Dit is erg verschillend van de actueel aanwezige 

aantallen 1772 telling 2013). Men kan zich afvragen hoe het komt dat dat mogelijk is en of de huidige aantallen 

gereduceerd zouden moeten worden tot wat het model voorstelt. 

 

Een model maakt men vaak om een voorspelling te maken voor een nog onbekende situatie. In het geval van het 

damhertenrapport wordt een schatting gemaakt van een bestaande situatie. De aantallen die uit het model komen, komen 

niet overeen met de werkelijkheid. De meest voor de hand liggende verklaring is dat het model een aantal waarden 

opneemt die niet correct zijn, of dat er extra aannames zijn die maken dat er iets anders wordt berekend dan het aantal 

damherten dat kan leven op het natuurlijk voedselaanbod.. 

 

Hieronder worden in elk geval vier mogelijke verklaringen gegeven waarom een discrepantie tussen de geschatte aantallen 

damherten en de werkelijk voorkomende aantallen damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen kan ontstaan zijn: 

1. De beschikbaarheid van vegetatie en de conversie naar de hoeveelheid energie die een 

damhert haalt uit de vegetatie is onderschat. 

2. Het model geeft niet de draagkracht van het gebied weer, maar de populatiegrootte waarbij de 

per capita groeisnelheid het grootst is en daarmee de oogstmogelijkheid per aanwezig hert 

het hoogst is. 

3. Het model neemt aan dat er concurrentie is met andere herbivoren voor voedsel, terwijl deze 

in werkelijkheid niet aanwezig zijn. 

4. Damherten wegen minder dan waar het model van uit gaat en hebben daarmee per damhert 

minder voedsel nodig dan het model veronderstelt.  

De door Groot Bruinderink et al. (2013) gebruikte berekeningen volgen een methode die eerder toegepast is in andere 

Alterra rapporten, maar zijn niet reproduceerbaar omdat het gebruikte rekenmodel niet is gegeven. Men moet er rekening 

mee houden dat de vegetatiedata verzameld zijn aan het eind van de winter, in een gebied met een populatiegrootte 

waarvan verwacht kan worden dat ze het voedselaanbod al beïnvloedt. Dit kan tot een onderschatting van het beschikbare 

voedsel leiden. Het is als na de maaltijd kijken wat er nog resteert en dat extrapoleren naar de gemiddelde totale 

hoeveelheid beschikbaar voedsel.  De in maart beschikbare vegetatie is blijkbaar wel omgerekend naar een jaargemiddelde, 

maar er is nergens vermeld hoe daarin de effecten van de al aanwezige damherten meegenomen zijn.  Hoe meer herten er 

aanwezig zijn, hoe meer er wordt gegeten, en dus moet het aanbod in maart met een grotere factor vermenigvuldigd 

worden om het jaaraanbod te schatten. Het is onbekend of dat gebeurd is. 

In dit rapport worden aantallen reeën omgerekend naar damherten, m.a.w. de berekening waar 407 damherten uit komt 

houdt rekening met de aanwezigheid van reeën. Indien die afwezig zijn komt volgens de berekening die meer dan 500 

herten als resultaat geeft, het voedselaanbod voor reeën ter beschikking van de damherten. Het is onduidelijk of in de 

berekening van het voedselaanbod nog rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van andere herbivoren en 

concurrentie daartussen. Als het model er vanuit gaat dat die concurrentie met andere herbivoren  wel aanwezig is, terwijl 

ze in feite ook afwezig zijn in de Waterleidingduinen, zou de berekening  na correctie (zoals gebeurd is voor de afwezigheid 

van reeën) op een nog hoger aantal damherten kunnen uitkomen.  

 

Een mogelijk gevolg van natuurlijk populatieprocessen bij grotere aantallen herten, is dat individuele dieren lichter/kleiner 

worden en met minder voedsel toe kunnen/moeten.  Als dit wordt meegenomen in de berekeningen zal opnieuw een 

groter aantal damherten de uitkomst zijn.  



 

In een wetenschappelijke publicatie van dezelfde eerste auteur (Groot Bruinderink et al. 1995) worden meer details van 

een vergelijkbare berekening verstrekt, en daar is duidelijk dat de berekening wil uitkomen op een populatiegrootte waarbij 

geen terugkoppelingseffecten van populatiegrootte op groei, aantallen nakomelingen en lichaamsgewicht wil uitkomen. 

Daarom kan de uitkomst van dit soort berekening gezien worden als een voorspelling van wat een goed productiesysteem 

zou zijn, waar elk jaar een min of meer vast aantal damherten na de winter aanwezig is, die maximaal reproduceren en voor 

lange tijd aan het eind van elke winter een vaste opbrengst aan te oogsten herten oplevert. Die opbrengst is dan "per 

capita", per hert in de populatie, de maximale opbrengst. Bij vijfhonderd herten als doelstelling aan het eind van de winter, 

zouden dit elk jaar op dat moment 111 (groeifactor 1.2) of 246 (1.4) herten kunnen zijn. 

 

Als we kijken naar Figuur vier van Groot Bruinderink et al. (2013) en met name de tijdsreeks van de aantallen damherten, 

zien we geen evidentie van natuurlijke populatieprocessen die aantallen  tot en met 2011 reguleren: het aantal damherten 

lijkt over de hele periode exponentieel te groeien, terwijl de populatie al sinds 2006 boven het door Bruinderink et al. 

(2013) berekende optimale aantal zit. Men kan dus niet concluderen dat er verminderde reproductie of extra sterfte door 

voedselgebrek optreedt tussen 2006 en 2011. Het model voorspelt de bestaande situatie dus niet en dat is een valide reden 

om te zeggen dat het moet aangepast worden.. 

 

Conclusie 

Het model op basis waarvan Waternet een ontheffing gaat aanvragen voor afschot van Damherten in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen geeft een onderschatting van de aantallen damherten die in het gebied kunnen leven (1) omdat of het 

model een ander uitgangspunt heeft, nl. het maximaliseren van de groeisnelheid van de populatie per jaar, waarbij de groei 

in aantal herten elk jaar wordt verwijderd, in plaats van het schatten van de maximaal mogelijke populatie, of (2) omdat 

een aantal parameters en processen in het model mogelijk niet juist ingevoerd zijn of ontbreken.  

 

Vanuit de huidige veldgegevens is er geen reden aan te nemen dat de populatie tot en met in ieder geval 2011 (1915 

geteld) qua grootte boven zijn draagkracht zou zitten en men kan er van uitgaan dat het aantal herten dat kan leven in de 

waterleidingduinen minstens het huidige aantal (1772) is (Faunabeheereenheid Noord- en Zuid-Holland, 2013). De 

aantallen nemen nu af en deze afnemende trend werd ook gezien in alle omliggende getelde gebieden. Dit telrapport stelt 

dat aantallen hinden erop wijzen dat de populatie nog steeds groeit en vermeldt ook sterfte door afsluiting van het gebied 

en het afschot van ongeveer 200 in nood zijnde herten. De som van de telling en deze aantallen is kleiner dan de 

populatiegroei die te verwachten was als de exponentiele groei van de eerdere periode doorzet.  Mogelijkerwijs gebeurt er 

daarom sinds 2011 natuurlijke aantalsregulatie die de exponentiële groei afremt.  
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Leiden, december 2015 
 
 
 
Rapportanalyse: Damherten In De AWD 
 
Bieden de natuuronderzoeken uitgevoerd in opdracht van Waternet voldoende 
argument om over te gaan tot reductie van de damhertenpopulatie in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen? 
 
Introductie  
Waternet wacht een ontheffing af dat wordt afgegeven door de Provincies Noord- en 
Zuid-Holland om een groot deel van de damhertpopulatie van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD) te mogen afschieten. Er dient daarbij wel eerst aangetoond te 
worden dat de damherten een negatief effect hebben op in de wet erkende belangen, 
waaronder schade aan de aanwezige natuurwaarden behoort.  
Sinds 2013 heeft Waternet tien natuuronderzoeken (zie bijgesloten bronvermelding) uit 
laten voeren om te zoeken naar het effect van damherten op de natuurwaarden van de 
AWD en concludeert aan de hand van deze onderzoeken dat het damhert inderdaad grote 
schade aanricht. De Dierenbescherming heeft hier sterke twijfels bij en heeft mij, als 
onafhankelijk ecoloog, de opdracht gegeven om bovengenoemde onderzoeken grondig 
door te nemen. Daarbij dien ik het volgende te beantwoorden:  
Geeft elk rapport afzonderlijk – of evt. de rapporten gezamenlijk – voldoende antwoord 
op de hoofdvraag:  
1) Is er sprake van schade aan de natuur en komt deze schade op het conto van 
de damherten? 
Met als belangrijke deelvragen: 
1a) Wanneer is er sprake van schade aan natuur / natuurwaarden? 
1b) Zijn de onderzoeken robuust genoeg opgezet en onderbouwd om tot een  
(wetenschappelijk) toetsbare conclusie te kunnen komen en daarmee antwoord 
te geven op de hoofdvraag. M.a.w. wat is de validiteit van de onderzoeken? 
In voorliggend verslag zoek ik eerst antwoorden op beide deelvragen en kom dan terug 
op de hoofdvraag.  
 
 

Neeltje van Zuytbrouckhof 50, 
231WD, Leiden 
wrvanesch@eco-niche.nl 
www.eco-niche.nl 
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1) Schade aan natuur/ natuurwaarden 
Wat is schade aan natuur? Wat is precies ‘natuur’? Alleen de aanwezige flora en fauna? 
Of ook het landschap? En behoren hiertoe wel of niet de damherten van de AWD? En wat 
zijn natuurwaarden? Bedoelen we hier alleen de zeer zeldzame flora en fauna van de 
rode lijst? Of alleen beschermde flora en fauna? En wanneer is er sprake van ‘schade’? 
Wat voor de éne soort schadelijk is, kan voor een andere soort zeer gunstig uitpakken.  
Deze vragen vormen misschien wel de basis van de hele discussie rondom de begrazing 
van damherten in de AWD. En toch is in de AWD, objectief genomen, hier maar één 
antwoord op mogelijk; De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn in Europa aangewezen 
als beschermd Natura 2000 gebied. Hiervoor gelden specifieke natuurdoelstellingen 
gericht op de instandhouding en/of herstel van specifiek gekozen habitats met een 
geheel eigen karakter en enkele specifiek aangewezen soorten die in de AWD 
voorkomen. Deze doelstellingen zijn niet zomaar gekozen:  
De reden dat de specifieke gekozen habitats en soorten van de AWD door Europa worden 
beschermd is omdat ze – op Europese schaal – maar een zeer klein aandeel vormen van 
de totale landvlakte en daarmee in Europa zeldzaam zijn. Door deze habitats in stand te 
houden, de kwaliteit ervan te verbeteren en te beschermen, wordt de Europese 
biodiversiteit beschermd.  
Op kleinere schaal geldt dit ook voor Nederland. Ook in Nederland dragen deze unieke 
habitats, gezamenlijk met alle andere natuurgebieden en zelfs steden, bij aan onze totale 
biodiversiteit (voor het gemak is biodiversiteit hier de soortenrijkdom en verscheidenheid 
aan landschappen). Het gaat in de AWD er dus niet om, in dit gebied zoveel mogelijk 
soorten en landschappen te krijgen (daar hebben we de rest van Nederland voor), maar  
om juist de daar specifiek aangewezen soorten en habitats te beschermen die bijdragen 
aan de totale biodiversiteit. Met andere woorden: de (juridische geldende) 
natuurwaarden van de AWD zijn de door Europa aangewezen habitattypen en 
habitatsoorten en de daaraan gekoppelde doelen.  
We spreken dus pas over schade aan natuur door damherten op het moment dat de 
instandhoudingsdoelstellingen van in de AWD aangewezen Natura-2000 habitattypen en 
-soorten door de populatie(trend) van damherten bedreigd wordt.  
En daarmee wordt de werkvraag van dit verslag:  
Nemen de rapporten, individueel of gezamenlijk, de aangewezen habitattypen 
en -soorten van Natura 2000 in de Amsterdamse Waterleidingduinen voldoende 
in ogenschouw en komen de instandhoudingsdoelstellingen in het geding door 
de aanwezige damhertenpopulatie of populatietrend? 
 
2) Validiteit van de onderzoeken 
Methode  
Om de validiteit van de onderzoeken te bepalen heb ik in overleg met de 
Dierenbescherming toetsingscriteria gekozen waaraan de onderzoeken minimaal zouden 
moeten voldoen om tot een ‘hard te maken’ conclusie over het effect van de damherten 
te komen. Omdat ik hier niet elk rapport grondig kan bespreken, vat ik zoveel mogelijk 
van mijn bevindingen samen in drie tabellen en bespreek de belangrijkste punten. Links 
in de tabellen staan de rapporten met een nummer gegeven en bovenaan staan de 
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verschillende criteria. Onderaan dit verslag zijn de rapporten in hun volledigheid 
genoemd.   
 
Resultaat 
 
A) opmerkelijk stevige conclusies uit zwakke verbanden 
Het is op zijn lichtst gezegd opmerkelijk dat zeven van de tien onderzoeken (nr. 
1,2,3,4,6,8,9) zich schuldig maakt aan een conclusie die niet getrokken had mogen 
worden op basis van zijn eigen resultaat en de gebruikte methodologie. Ik wil hiermee 
niet meteen zeggen dat deze onderzoeken op zichzelf slecht zijn opgezet en uitgevoerd, 
maar wel dat ze niet bruikbaar zijn om een conclusie te trekken over het effect van 
damherten. Of het nu gaat om het effect op de natuurwaarden zoals in paragraaf 1 
gedefinieerd of de door de rapporten onderzochte soorten/ flora- en fauna. De meeste 
van deze onderzoeken maken zich impliciet of expliciet schuldig aan de volgende 
aanname: 
a) ‘Er is een sterke toename van damherten geconstateerd (op basis van gegevens van 
Waternet)’, b) ‘er is een daling waargenomen van de onderzochte soortgroep, plant of 
dier X in het onderzoek’  en soms ook c) deze daling is niet waargenomen in een gebied 
waar minder damherten zijn.  
Vervolgens worden de stijgende lijn van damherten en dalende lijn van de onderzochte 
soort aan elkaar gekoppeld (op aanname dat ze beiden iets met elkaar te maken hebben) 
en wordt een verband gevonden met als conclusie: damherten hebben een negatief 
effect op soort X.  
Dat een conclusie niet op deze wijze mag worden getrokken illustreert het volgende 
voorbeeld: In de jaren 90 namen het aantal ooievaars sterk toe in Nederland evenals het 
aantal mensenbaby’s. In Duitsland was dit niet het geval en bleef ook het aantal baby’s 
achter. Kortom: Ooievaars bezorgen baby’s.  
Om wel een reëel verband aan te kunnen tonen dient een onderzoek elke factor die van 
invloed kan zijn op het onderzochte (soortgroep x of y) in de analyse mee te nemen of 
anders verantwoord uit te sluiten. (dat laatste kan bijvoorbeeld door een gericht, secuur 
ontworpen en opgezette dosis-effect experiment in het veld, toegepast op de 
onderzoeksvraag).  
Dit is in geen van bovengenoemde onderzoeken gebeurd en het woord ‘damherten’ kan 
hier dan ook in alle onderzoeken net zo goed worden vervangen door het woord 
‘recreanten’. Want ik verwacht dat ook deze soortgroep in de AWD sterk is toegenomen, 
mogelijk sterker dan in de Kennemerduinen, (en in de AWD mag men bovendien in veel 
gebieden vrij rondstruinen). De eindconclusie zou dus ook mogen worden: ‘actieve 
reductie van het aantal recreanten in de AWD is gewenst’. 
  
B) nauwelijks rekening gehouden met andere factoren 
In tabel 1 geef ik een aantal andere belangrijke factoren die niet op voorhand mogen 
worden uitgesloten omdat ook deze een (sterk) effect kunnen hebben op de onderzochte 
natuurwaarden. De mate waarin deze factoren, afzonderlijk of in combinatie, een rol 
spelen op de natuurwaarden van de AWD is slecht bekend. De tabel laat zien dat de 
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meeste van deze factoren zelden in de onderzoeken zijn genoemd en nog minder vaak 
getoetst.  
Tabel 1: 

 
x = niet genoemd 
G = kort gemeld in rapport, maar door de onderzoeker niet verder behandeld  O = gemeld en meegenomen/ besproken in het onderzoek  T = getoetst in het onderzoek 

 
Enkele factoren kort toegelicht:  
Stikstofdepositie heeft de laatste decennia een sterke werking op de vergrassing van het 
duingebied en is in toenemende mate zichtbaar (door accumulatie en het vrijkomen van 
fosfaat). De recreatiedruk is hoog met 1 miljoen recreanten die in een deel van het 
gebied vrij mogen rondstruinen door het gebied. Vertrappen en illegaal plukken behoren 
daarbij tot de mogelijkheden. Waternet voert beheersmaatregelen uit als maaien, 
afplaggen, en de inzet van runderen en schapen (Het is mij daarbij onduidelijk of en 
welke van deze beheersmaatregelen in Nationaal Park Kennemerduinen-zuid (NPKZ) – 
het gebied waar enkele onderzoeken de AWD mee vergelijken - worden uitgevoerd). 
Konijnen spelen een belangrijke rol in duingebieden en kunnen de dynamiek aanzienlijk 
veranderen met grazen en graven. Afnemende trends van onderzochte soorten op een 
specifieke locatie als de AWD tonen vaak ook in de landelijke trends een afname. De 
reden dat ik de laatste als factor noem (en niet als vergelijking) is omdat de aanwas van 
deze soorten vanuit andere gebieden dus ook kan afnemen. Het is mogelijk dat ook 
hierom afnemende trends in de AWD gemeten worden. Stoorvariabelen (laatste kolom in 
de tabel) zijn bijvoorbeeld weersinvloeden als een koud voorjaar of een droge zomer. 
Deze variabelen hebben een ongewenst (verstorend) effect op de waarnemingen en 
kunnen aan de hand van de juiste onderzoeksmethodologie en statistieken worden 
gecorrigeerd.  
Slechts twee van de tien onderzoeken hebben een andere factor dan ‘de toename van 
damherten getoetst’ Dit waren twee vergelijkbare studentenonderzoeken (nr. 3 en 5). 
Beide probeerden ook de effecten van konijnbegrazing mee te nemen/ uit te sluiten. 
Helaas waren hiervoor opgezette experimenten ontoereikend: met te weinig en kleine 
exclosure-kooitjes die behalve damherten vaak ook de konijnen, recreanten en andere 
grazers uitsloten, eventueel microklimaat konden scheppen door schaduw en vocht vast 
te houden en tot slot grote onderlinge verschillen lieten zien in resultaat. Bovendien zijn 
dit slechts korte termijnverschillen: op een begraasd veldje dat ineens wordt 
afgeschermd van de grazers hebben snelle eenjarige bloeiers en pioniers een groot 
voordeel. In opeenvolgende jaren kan dit voordeel zijn weggepoetst door andere 
successiestadia, zodat bijvoorbeeld alleen nog gras overblijft. Kortom op de methodologie 

MOGELIJKE FACTOREN
damhert konijn schapen/runderen stikstof/vergrassing recreatie klimaat landelijke trends stoorvariabelen

rapportnr: organisatie G/O/T? G/O/T? G/O/T? G/O/T? G/O/T? G/O/T? G/O/T? G/O/T?
1 Bosschap, 2013 O O O O O x O x
2 Alterra, 2013 T x x x x x x x
3 CAH Vilentum, 2013 T O G x x x x x
4 Hogeschool van Hall, 2014 T T G G x G G x
5 CAH Vilentum, 2014 T T O G x x x x
6 KNNV, 2015 O x O G x x x x
7 Eis, 2015 O O G x G x x x
8 De Vlinderstichting, 2015 T x G G x x x x
9 Eis, 2015 G x x x x x x x

10 Floron, 2015 G x x x x x x x
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en de robuustheid van deze twee onderzoeken viel een hoop aan te merken en meer dan 
een conclusie als: ‘In plotje x is er mogelijk een indicatie dat damherten een (korte 
termijn) effect hebben… en in plotje y geldt dit mogelijk voor konijnen” had niet mogen 
worden getrokken. Eén van de onderzoeken (nr. 4) is nog redelijk genuanceerd in zijn 
conclusie. Het andere onderzoek (nr. 3) gaat daarentegen erg ver en concludeert dat 
damherten de nectarplanten in duingraslanden sterk negatief beïnvloeden.  
 
C) Gebrek aan representativiteit 
In tabel 2 heb ik per onderzoek een ‘waarde’ aan representativiteit gegeven. Een 
onderzoek is volledig representatief als het voldoet aan de gehele combinatie van tijd 
(T), de ruimte (AWD), de opzet van een gericht experiment/ onderzoek (E). In de tabel 
zou een volledig representatief onderzoek zijn weergegeven met (T,AWD,E) Deze 
combinatie is echter niet voorgekomen. Verder is in de tabel te zien dat niet elk 
onderzoek gebruik maakt van een methodologie die specifiek ontworpen is voor de AWD, 
maar bijvoorbeeld gebruik maakt van gegevens die zijn verzameld voor andere 
doeleinden (A) en dat niet elke methode is ingericht is om het effect van damherten te 
kunnen bepalen.  
Zodra een onderzoek niet of slechts een deel representeert dient er voorzichtig mee 
worden omgegaan en dit gemeld te worden in de conclusies/ samenvattingen.  
Dat dit niet is gebeurd, is bijvoorbeeld te zien aan een regelmatig opduikende opinie over 
het grote belang van wilde liguster voor de duinparelmoervlinder in de AWD. Dit verhaal 
wordt helaas in meerdere rapporten overgenomen. Je moet de bronnen dan ook grondig 
hebben doorgespit om er achter te komen dat deze vlinder het net zo goed doet in 
gebieden waar geen liguster staat en dat de oorspronkelijke aanname is gebaseerd op 
enkele losse waarnemingen en een studentenonderzoek. Deze laatste heeft 
(onopzettelijk) maar naar alle waarschijnlijkheid een grote bias gecreëerd in zijn 
waarnemingen: Het is namelijk niet gek dat op het moment van bloeien een 
 
Tabel 2: 
    METHODE     
    opzet ontworpen voor:   
    AWD bepalen effect damhert representatief? 
rapportnr: Organisatie S/A/L? ja/nee AWD/T/OGW 

1 Bosschap, 2013 L ja T 
2 Alterra, 2013 A nee OGW 
3 CAH Vilentum, 2013 S ja OGW 
4 Hogeschool van Hall, 2014 S ja OGW 
5 CAH Vilentum, 2014 S ja OGW 
6 KNNV, 2015 L ja AWD 
7 Eis, 2015 S nee OGW 
8 De Vlinderstichting, 2015 A ja T 
9 Eis, 2015 A nee AWD 

10 Floron, 2015 A nee AWD 
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S = onderzoeksmethodologie specifiek ontworpen voor AWD  
A = onderzoek op basis van gegevens verzameld voor algemene/andere (monitoring)doeleinden 
L = onderzoek op basis van literatuur 
AWD = representatief voor hele AWD 
T = representatief onderzoek in de tijd (voldoende jaren met elkaar vergeleken)  
OGW = op geen enkele wijze representatief te noemen ( slechts een indicatief experiment/ verhaal) 
 

 
ligusterstruik opvalt in het kale duin (een gewenst habitat volgens Natura 2000) en deze 
veel vlinders aantrekt met zijn grote witte en geurende bloemen waar de vlinders 
vervolgens ‘meer bloembezoeken uitvoeren dan in de omgeving’. En dat zowel vlinders 
als onderzoeker hier meer tijd spenderen dan bij kleine bloemplanten als tijm die op dat 
moment minder opvallen. Het onderzoek is daarmee niet representatief in de opzet van 
het experiment.  
In het onderzoek naar mieren (nr. 7), welk resulteert in een positief effect van 
damherten, wordt 1 dag in 2000 vergeleken met 1 dag in 2015. De mieren zijn 
onderzocht op 1 transect nabij Vogelenzang, van kust naar duinbos. Het wordt niet 
duidelijk in het rapport of mieren altijd even actief zijn en of het dus belangrijk is hoe 
warm het is, hoe droog het is, welke week het is, op het moment dat het onderzoek 
wordt uitgevoerd. Het is niet duidelijk welke plots op dit transect worden begraasd en 
door wie (konijnen? damherten, schapen?).  
Dus ook voor dit onderzoek geldt: het is niet representatief (in tijd, en in ruimte) en 
geeft daarom niet meer dan een indicatie over de mierenpopulatie en soorten op een 
zekere dag in 2000 en een zekere dag in 2015 in de omgeving van Vogelenzang. Het 
onderzoek zegt niets over begrazing van damherten of andere effecten omdat het 
experiment hier onvoldoende voor is opgezet. Dit is wederom geen verwijt aan de 
onderzoekers, en EIS gaat er in zijn conclusie ook genuanceerder mee om, hoewel de 
titel ‘Mieren in de Amsterdamse Waterleidingduinen voor en na de enorme groei van de 
damhertpopulatie’ een hoop meer impliceert. 
Het NPKZ wordt in de meeste onderzoeken genoemd en gebruikt als referentiegebied. Er 
komen namelijk minder damherten voor. Dus, wordt geconcludeerd, als in het NPKZ de 
trends van de onderzochte soorten anders verlopen als in de AWD, dan zijn damherten 
de oorzaak. Deze vergelijking is echter alleen op zijn plaats als alle eerdergenoemde 
factoren (en eventuele stoorvariabelen) ook in het NPKZ ten tijde van de vergelijking, 
zijn getoetst. Alleen in dat geval kan bepaald worden of het vergelijkingsgebied NPKZ 
representatief is (geweest): dat namelijk alle bovengenoemde factoren daar in dezelfde 
mate aanwezig zijn, dezelfde trends hebben vertoond, en in de zelfde mate een rol 
hebben gespeeld. Anders moet met zulke referenties zeer zorgvuldig worden omgegaan. 
Dit is in geen van de onderzoeken gebeurd. 
Uiteindelijk heb ik in totaal drie onderzoeken kunnen ‘betrappen’ (op enige mate) van zorgvuldigheid in hun conclusie door de (correcte) afweging van hun eigen representativiteit. Dit zijn de onderzoeken 5,7 en 10.  
D) Natura 2000 
Er zijn slechts twee onderzoeken die met de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 
2000 in de AWD rekening houden, drie andere onderzoeken hebben het slechts kort 
genoemd (tabel 3). Het literatuuronderzoek van OBN (nr. 1) toetst expliciet aan de 
Natura 2000-habitattypen in de Amsterdamse Waterleidingduinen en concentreert zich 
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op daarbij op de habitattypen Grijze duinen (H2130), Duinbossen (H2180) en Duindoorn- 
en Kruipwilgstruwelen (H2160 en H2170). OBN concludeert dat het effect van damherten 
niet éénduidig is en mogelijk alleen voor het habitattype binnenduinbos een negatief 
effect aan damherten is toe te schrijven. Dit is een gebied van 4 hectare in de AWD. Aan 
de Grijze duinen (c.a. 1200 ha) kunnen damherten een positieve bijdrage leveren door 
vergrassing tegen te gaan. Andere habitattypen blijven buiten beschouwing evenals de 
drie aangewezen soorten nauwe korfslak (H1014), meervleermuis (H1318) en 
groenknolorchis (H1903). Het is overigens zeer opmerkelijk dat ook dit onderzoek tot een 
advies komt waarin damherten uit voorzorg dienen te worden gereduceerd. 
Tabel 3: 

 
x = niet genoemd G= kort gemeld in rapport, maar door de onderzoeker niet verder behandeld  O= gemeld en meegenomen/ besproken in het onderzoek  T= getoetst in het onderzoek pos = positief (genoemd in onderzoek, onafhankelijk van de validiteit) neg = negatief (genoemd in onderzoek, onafhankelijk van de validiteit) 

 
Het rapport van de Vlinderstichting (nr. 8) noemt de aan Natura- 2000 gekoppelde 
soorten als duinparelmoervlinder, heivlinder en aardbeivlinder (dit zijn overigens géén 
habitatsoorten van de natuurdoelstellingen maar ‘typische soorten’ en kennen als 
zodanig ook geen juridische waarde!) en sluit vervolgens deze soorten al op voorhand uit 
omdat deze soorten volgens de Vlinderstichting niet gevoelig zijn voor damhertbegrazing. 
(Overigens is het vooraf uitsluiten van deze soorten onderzoeksmatig een zeer 
opmerkelijke keuze dat al gauw leidt tot de cirkelredenatie “alleen dagvlinders die 
gevoelig zijn voor damherten worden onderzocht om te kijken of ze ook in de AWD 
gevoelig zijn voor damhertbegrazing!). Blijft over dat ze een negatief effect vinden bij 
dagvlinders die bijvoorbeeld op grote bloemplanten als koninginnekruid en akkerdistel, -  
plantensoorten die je helemaal niet wil hebben in de AWD omdat ze voedselrijke bodems 
indiceren die juist tegenstrijdig zijn aan gewenste natuurdoelstellingen van Natura- 
2000- foerageren. Vervolgens wordt er geconcludeerd dat damherten een negatieve 
invloed hebben op dé vlinders van de AWD.  
Kortom, uit de twee onderzoeken die wel of, in het geval van de Vlinderstichting ten dele, 
rekening gehouden hebben met de juridisch geldende natuurwaarden van de AWD, kan 
het volgende, in relatie tot Natura 2000, worden geconcludeerd:  
- damherten hebben een mogelijk positief effect in het grootste deel van de AWD 
(habitattype grijze duinen c.a. 1150ha) 

RESULTAAT
effect op: effect van: effect op: effect van:
Natura 2000 damhert andere factoren Overige natuurwaarden damhert een v/d andere factoren

rapportnr: organisatie G/O/T? pos/neg/geen pos/neg/geen G/O/T? pos/neg/geen pos/neg/geen
1 Bosschap, 2013 T pos/neg pos/neg O pos/neg pos/neg
2 Alterra, 2013 x x x x x x
3 CAH Vilentum, 2013 x x x T neg x
4 Hogeschool van Hall, 2014 G x x T neg/pos neg
5 CAH Vilentum, 2014 G x x T neg/pos neg
6 KNNV, 2015 G x x O neg neg/geen
7 Eis, 2015 x x x T effect, geen oordeel neg
8 De Vlinderstichting, 2015 O x x T neg/pos neg
9 Eis, 2015 x x x T neg/pos x

10 Floron, 2015 x x x T effect, geen oordeel x
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- Op vlindersoorten die gekoppeld zijn (maar niet juridisch) aan Natura 2000 verwacht de 
Vlinderstichting geen effect 
- damherten hebben mogelijk een negatief op het habitattype binnenduinbos (c.a 4ha) 
 
E) positieve effecten 
In vijf van de tien onderzoeken (nr. 1,4,5,8,9) worden ook positieve effecten gemeld. 
Het onderzoek naar mieren is hoofdzakelijk positief. Het verschijnen van de 
keizersmantel in ‘Parels’ indiceert een positief effect op deze soort (hoewel een vreemde 
draai wordt gemaakt dat dit aan klimaatverandering zou kunnen liggen, terwijl hetzelfde 
onderzoek in een eerdere paragraaf benoemt dat de keizersmantel voorheen in 
Nederland voorkwam, maar verdween door verdichting van de bossen) en wordt een 
negatief effect op duinparelmoervlinder niet aangetoond. Het literatuuronderzoek van 
OBN meldt de nuance en geeft zowel positieve als negatieve effecten: damherten zouden 
zelfs een grote rol kunnen spelen bij het terugdringen van de verruiging, veroorzaakt 
door stikstofdepositie in de grijze duinen. Zeer opmerkelijk is dat de laatste twee 
onderzoeken vervolgens wel adviseren om tot reductie van damherten over te gaan. Een 
conclusie die ten opzichte van de door hen uitgevoerde onderzoeken volledig uit de lucht 
komt vallen. “Uit voorzorg” is dan het gebruikte argument. 
 
F) riskant gebruik van andere onderzoek 
Uit de vorige paragrafen is al gebleken dat de gekozen onderzoeksopzet uiterst relevant 
is om tot het gevraagde resultaat te komen. Daarnaast is gebleken dat er genuanceerd 
met conclusies moet worden omgegaan. In het volgende voorbeeld laat ik zien dat ook 
het overnemen van gegevens van andere onderzoeken riskant is.  
Floron heeft aan de hand van verspreidingsgegevens van bloemplanten in de AWD een 
indicatie gegeven over de laatste trend van deze planten. Floron is voorzichtig in zijn 
conclusie en adviseert Waternet om een gedegen onderzoek op te laten zetten waarbij 
het te kiezen experiment aansluit op het doel. Want Floron realiseert zich dat uit een 
onderzoek aan louter verspreidingsgegevens – op niet speciaal gekozen plots – geen 
verbanden mogen worden gelegd met damherten. Ook noemt Floron in zijn onderzoek 
een mogelijke waarnemersbias: “als planten niet bloeiend worden waargenomen door 
bijvoorbeeld begrazing wil het nog niet zeggen dat ze er niet zijn”. Daarnaast is de 
gemaakte ‘knip’ in de gegevens, wetenschappelijk gezien, niet logisch gekozen: de 
waarnemingen van 2013 en 2014 (twee jaar) worden vergeleken met waarnemingen van 
1996-2012 (16 jaar). Omdat dit type gegevensverzameling elk jaar extra soorten 
oplevert (zeldzame soorten worden lastiger waargenomen en komen pas door de jaren 
heen in de gegevensstapel terecht) is het aannemelijk dat in een tijdspan van twee jaar 
veel minder soorten worden aangetroffen dan over 16 jaar. Daarom vergelijkt Floron ook 
alleen de algemenere soorten.  
Het wordt echter gevaarlijk als dezelfde lijst van gegevens wordt gebruikt voor andere 
doeleinden. EIS gebruikt de lijst van Floron en koppelt hieraan een lijst met 
voorkomende bestuivers (bijen) van deze planten in de AWD. Elke bij krijgt een 
weegfactor: ‘1’ als de hij op elke nectarplant te vinden is tot ‘5’ als het een bestuiver is 
die volledig afhankelijk is van 1 plantensoort. Het is daarbij niet duidelijk, maar na lezen 
van het rapport zeer aannemelijk dat EIS van de volledige Floronlijst is uitgegaan en dat 
dus ook zeldzame plantensoorten hieronder vallen. De planten dus die voor de ‘knip’ 16 
jaar lang zijn geteld en na de knip 2 jaar. Met deze selectieve bijensoorten gaat het, 
vanuit deze redenatie - omdat de nectarplant in de laatste twee jaar niet voorkomt 
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volgens de Floronlijst - dus zeer slecht in de AWD. Voor zweefvliegen gebuikt EIS een 
andere methode en kijkt op de Floronlijst naar waardplanten (voer voor 
zweefvlieglarven) in plaats van de bloemplanten. Ze maken volgens de zelfde soort 
koppeling als bij de bijen. Floron heeft echte genoemd dat voor niet bloeiende planten 
mogelijk een bias geldt (zie hierboven) en dat de plant dus wel voorkomt en dus het voer 
voor zweefvlieglarven ook aanwezig kan zijn! EIS noemt deze mogelijke bias nergens en 
de vraag is dan ook of ze hier wel rekening mee hebben gehouden. Verder ontbreken in 
het onderzoek vergelijkingen met landelijke trends, is het maar de vraag in de AWD of 
bloemen wel de beperkende factor zijn (zie paragraaf 2) en of de gebruikte 
methodologie: het koppelen van een cijfer aan een plant, hier wel de juiste is. 
(Waarschijnlijk werkt dit vooral bij de zeldzame planten waar een 1-1 relatie geldt met 
de bestuiver, we hebben echter al gezien dat in dat geval de knip ergens anders had 
moeten worden gelegd om eenzelfde hoeveelheid jaren met elkaar te vergelijken) 
                       
3) Antwoord op de hoofdvraag 
Validiteit 
Tijdens het doorspitten van de rapporten ben ik een hoop hiaten en opmerkelijke zaken 
tegengekomen en heb nog een hele reeks aan vragen. Veel meer dan ik in dit verslag 
heb gedeeld, maar ik wilde graag een eindeloze opsomming voorkomen. Dat ik hier 
enkele, of delen van, onderzoeken niet heb behandeld wil dus niet zeggen dat er op die 
onderzoeken weinig aan te merken viel.  
Het is dan ook opmerkelijk dat Waternet als opdrachtgever in zijn (concept) review aan 
deze zaken voorbij gaat en geen ruimte geeft aan de benodigde en gepaste nuance.  
Een onderzoek is op zich zelf niet persé goed of slecht, zolang er maar helder wordt 
gecommuniceerd over het doel van het onderzoek, de uitkomst van de te toetsen 
hypothesen en de daar aan te binden conclusies. In zeven van de tien onderzoeken is 
hier niet aan voldaan. De overige drie onderzoeken die hier wel aan voldeden sturen aan 
op gedegen vervolgonderzoek.    
Het type conclusie dat uit de onderzoeken getrokken had mogen worden is: 

- soort X en Y nemen af, soort Z en W nemen toe. Het zou kunnen dat dit aan de 
damherten ligt, maar het zou ook kunnen liggen aan … en…… en… of aan…. 

Het type aanbeveling had mogen zijn: 
- om het effect van damherten op soortgroep Q te kunnen bepalen is hiervoor een 

gedegen onderzoek nodig dat kijkt naar alle mogelijke factoren die mee kunnen 
spelen … deze factoren uitsluit …enz.  

Met andere woorden: geen van de uitgevoerde onderzoeken is robuust genoeg om 
antwoord te kunnen geven op hoofdvraag. En de onderzoeken mogen wat mij betreft dan 
ook niet als zodanig worden ingezet. Ze bieden hypotheses voor een vervolg en geven in 
het beste geval een indicatie dat de natuur van de AWD wordt beïnvloed: door 
damherten, konijnen, stikstofdepostie en vergrassing, landelijke trends en recreatiedruk.      
 
Effect op dé natuurwaarden (Natura 2000) 
Acht van de tien onderzoeken houden zich in engere of bredere zin bezig met de 
biodiversiteit van de AWD en richten zich daarbij hoofdzakelijk op nectarplanten en hun 
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bestuivers. Slechts twee van de tien onderzoeken hebben in zekere mate rekening 
gehouden met de natuurdoelstellingen van Natura-2000, terwijl het juist om deze 
doelstellingen zou moeten gaan. Zoals in paragraaf 1 te lezen is, zijn het juist deze 
zeldzame habitattypen die bijdragen aan de totale Nederlandse en Europese 
biodiversiteit.  
Van de doelstellingen die zijn behandeld, verwacht het onderzoek van OBN (nr. 1) voor 
het habitattype (binnenduinbos van c.a. 4ha) negatieve effecten en voor het habitattype 
(grijze duinen c.a. 1150ha) positieve effecten, veroorzaakt door damherten. Voor de 
overige habitattypen is het te verwachten effect neutraal. Deze effecten zijn op basis van 
expert judgement in dit onderzoek (een quick scan van literatuur) aannemelijk te 
noemen, maar een gedegen opgezet veldonderzoek om de verwachtingen op deze 
locaties aan te tonen ontbreekt. Het andere onderzoek, van de Vlinderstichting (nr. 8),   
sluit op voorhand de ‘typische soorten’ van de grijze duinen uit. Deze typische soorten 
hebben overigens geen juridische waarde.  
Ik ben geen onderzoek naar effect van damherten op de drie door Natura 2000 
aangewezen doelsoorten in de AWD (meervleermuis, nauwe korfslak en groenknolorchis) 
tegengekomen.     
De rapporten nemen daarmee de (juridisch) geldende natuurwaarden: de aangewezen 
habitattypen en soorten van Natura 2000 in de AWD onvoldoende in ogenschouw. Over  
het effect op de instandhoudingsdoelstellingen van de aanwezige damhertenpopulatie 
kan meer dan in bovengenoemde alinea’s niet geconcludeerd worden. 
 
Nawoord 
In november 2015 werd mij door de Dierenbescherming gevraagd of ik mijn oog zou 
willen werpen op de damhertenproblematiek in de Amsterdamse waterleidingduinen 
(AWD). Ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk niet zo van damherten hou in een 
natuurgebied: ze geven mij iets te veel het gevoel van ‘dierentuin’. In de AWD komt dat 
gevoel nog sterker naar voren door de vele recreanten die zelfs via een kaartjesautomaat 
tickets moeten kopen om het park te mogen betreden. Ik begreep zelfs iets van een 
miljoen bezoekers per jaar, die naar mijn gevoel een flinke druk op het gebied moeten 
uitoefenen. Ja, misschien moet ik zelfs bekennen dat ik niet zoveel van de AWD hou.  
Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau, vooral werkzaam met Flora- en faunawet 
gerelateerde zaken (Eco-Niche) moest ik even echt heel goed nadenken of ik een 
(potentieel) hete aardappel als deze zou aannemen. Maar na het lezen van een 
(concept?) review van Waternet, met een samenvatting over diverse natuuronderzoeken 
in de AWD – hoofdzakelijk uitgevoerd in opdracht van Waternet zelf – verbaasde ik me 
enigszins. Oké er stonden een aantal vreemde dingen in, biologische onwaarheden zelfs, 
maar het ging me vooral om de stevige conclusies: kon dit echt de uitkomst zijn van de 
onderzoeken? was het echt zo overduidelijk en eenduidig aangetoond dat damherten zo 
slecht zijn voor de natuurwaarden van de AWD? En was er zelfs niet één positief effect 
naar voren gekomen in al die rapporten? Wat een nare viervoeters!  
Echter vanuit mijn wetenschappelijke basis kon ik het me niet voorstellen dat de 
uitkomst zo eenduidig is. Effecten in de biologie zijn namelijk zeer moeilijk aan te tonen 
en dit vergt op zijn minst grote, robuuste onderzoeken die meestal jaren duren. Zonder 
een vooraf gekozen gepaste methodologie waarbij in een onderzoek ook rekening wordt 
gehouden met andere mogelijke factoren (inclusief enkele stoorvariabelen), wordt dat 
heel lastig. Ik weet dat de meewerkende NGO’s als Eis, Floron en een organisatie als de 
Vlinderstichting zich in de eerste plaats richten op aantallen en verspreiding van soorten 
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en ik geloofde dan ook niet dat collega-biologen van bovengenoemde organisaties uit 
algemene verspreidingsgegevens vergaande conclusies kunnen trekken. Hebben ze dan 
ditmaal gekozen voor andere methodieken? 
Daarnaast vroeg ik me af, vanuit mijn werk als bureau waarin ik veel met 
natuurwetgeving te maken heb, met welke natuurwaarden we het hier te maken hebben. 
Waar hebben de onderzoeken precies naar gekeken en aan getoetst? Specifieke, 
zeldzame flora en fauna? De soortenrijkdom? Of de juridisch geldende 
natuurdoelstellingen: de AWD als Europees Natura 2000 gebied? U heeft het kunnen 
lezen, mijn nieuwsgierigheid overwon. 
 
Willem van Esch, Eco-Niche, 2015 
 
Bijlage: overzicht van de beoordeelde onderzoeken en verslagen 
       
1) Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, hun invloed op het duinlandschap 
en de kwaliteit van enkele habitats, OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap, 
Bosschap (2013) 
 
2) Hoeveel damherten en reeën kunnen leven in de Amsterdamse Waterleidingduinen op 
basis van het natuurlijk voedselaanbod? G.W.T.A. Groot Bruinderink, D.R. Lammertsma 
en A.T. Kuiters, Alterra (2013) 
 
3) Effect van damhertenbegrazing op nectar- en waardplanten in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, Bas Reussien, CAH Vilentum (2013) 
 
4) Parels van de duinen: onderzoek naar het voorkomen en de ecologie van de 
duinparelmoervlinder (Argynnis niobe) en de keizersmantel (Argynnis paphia) in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen, S. Olk, Van Hall Larenstein (2014)  
 
5) Effect van damhertenbegrazing op nectarplanten in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, Sander Aldershof, CAH Vilentum (2014) 
 
6) Bloemplanten en dagvlinders in de verdrukking door toename van damherten in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen, J. Mourik, KNNV, De levende natuur (2015) 
  7) Mieren in de Amsterdamse Waterleidingduinen voor en na de enorme groei van de damhertpopulatie, Jinze Noordijk & André J. van Loon, EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden (2015)  
8) Meer damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen: minder vlinders? M.F. Wallis 
de Vries, De Vlinderstichting, Wageningen (2015) 



12  

 
9) Effect van damherten op bestuivers in de Amsterdamse waterleidingduinen, J. Smith, EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden (2015)  
10) Invloed van Damherten op de flora van de Amsterdamse Waterleidingduinen, B. Odé 
& R. Beringen, FLORON, Nijmegen (2015) 
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Beoordeling onderzoek e�ecten van damherten in de AWD 

1 INLEIDING

Achtergrond
Er is al enige jaren discussie over het beheer van damherten in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Deze populatie damherten mocht zich vrij ontwikkelen, 
maar het lijkt erop dat dit beleid veranderd wordt en de verantwoordelijke voor 
het gebied, de gemeente Amsterdam, wenst over te gaan tot populatiebeheer 
door middel van afschot.

 Men wil daarbij komen tot een reductie met 2400 dieren om een aantal van 600 
damherten te bereiken en dit aantal vervolgens te handhaven. Belangrijkste 
argument voor deze ingreep is dat de damherten in huidige dichtheid schade 
doen aan het natuurgebied waarin ze leven. Hiervoor worden een aantal 
onderzoeken ter onderbouwing genoemd.

De Dierenbescherming hee= behoe=e aan een ona>ankelijke en kritische blik op
deze conclusie en de rapporten die aan de basis van dit argument liggen en hee= 
aan Jasja Dekker Dierecologie gevraagd deze rapporten te beoordelen, en een 
aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen worden weergegeven en 
beantwoord in hoofdstuk 2.

Werkwijze
De rapporten zijn nauwkeurig gelezen en samengevat, waarbij o.a. werd gelet op 
het type studie, te weten: is de studie beschrijvend of experimenteel, wordt 
gewerkt met huidige situatie, een tijdreeks, of momenten dan wel periodes, is er 
gewerkt met controles (d.w.z. is er vergeleken met een locatie zonder (e�ect 
van) damherten?

Verantwoording

Dit rapport is door mij als ona>ankelijk ecoloog opgesteld. De vragen zijn 
opgenomen zoals aangeleverd door de opdrachtgever. Ook de bronnen zijn 
aangeleverd door de opdrachtgever, maar komen van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, omdat ze door hen werden gebruikt als onderbouwing bij de 
aanvraag van de afschotvergunning.

Er is 1 conceptversie van dit rapport becommentarieerd door de opdrachtgever. 
De verwerkte opmerkingen hadden betrekking op redactionele veranderingen, 
en uitgebreidere toelichting bij een aantal conclusies.
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2 EFFECTEN DAMHERT

1) Wat is volgens u in 1 zin geformuleerd de de/nitie van schade aan 
0ora en fauna?
Schade aan ⇡ora en fauna is een van de in artikel 68 van de Flora- en faunawet 
opgenomen gronden om af te wijken van het verbod op doden van dieren. De wet
is niet duidelijk in wat deze schade precies zou moeten inhouden. 

In principe: het zo beïnvloeden van een soort dat de populatie hiervan (lokaal, 
landelijk of mondiaal) in voortbestaan wordt bedreigd.

Overigens zou beheer (van ree) op grond van schade aan ⇡ora en fauna in een 
aantal provincies niet meer mogelijk zijn (Groot Bruinderink et al., 2011). 

2) Is er in de Amsterdamse Waterleidingduinen in uw expertmening en 
op basis van de bestaande rapporten vastgesteld dat er schade is aan 
0ora en fauna?
Het is mijn mening dat dit op basis van de onder “ Bronnen” genoemde rapporten  
niet eenduidig gesteld kan worden. Het wordt in deze rapporten aannemelijk 
gemaakt dat de abundantie en/of voorkomen van een aantal planten, afneemt, en
dat de damherten e�ecten hebben op het aantal aanwezige bloeiende planten. 
Een aantal vlinders vertoont een negatieve trend, en een correlatieve analyse 
voorspelt dat ook bijen en zweefvliegen de negatieve trend van planten zullen 
volgen. Dit is echter niet in het veld gecontroleerd (zie 3). Het wordt echter niet 
duidelijk of de trends zo negatief zijn dat er soorten verdwijnen of dreigen te 
verdwijnen.

Daarnaast vertonen mieren geen e�ecten van de damherten, en de damherten 
dragen bij aan het behoud van open habitats doordat zij gras kort maken, neemt 
de soortenrijkdom van vlinders toe, zo is de AWD een van de weinige plekken in 
Nederland waar de duinparelmoervlinder en (sinds recent) de Keizersmantel 
voorkomt.

De enige soort waarvan sprake is van schade volgens de deJnitie onder (1) is het 
algemeen in Nederland voorkomende  ree: deze komt alleen nog voor aan de 
uiterste randen van de AWD, maar wordt in de rapporten niet beschouwd.

3) Als er in uw mening schade aan 0ora en fauna is,

a. hee7 men in de rapporten aannemelijk gemaakt dat dit veroorzaakt 
wordt door damherten? M.a.w. lenen de proefopzetten zich voor het 
beantwoorden van de gestelde vragen en de daaruit getrokken 
conclusies en adviezen?
Reussien (2013) en Aldershof (2014) maken dit zeer aannemelijk. Het lastige 
van de situatie in de AWD is dat er in de periode dat de damhertenpopulatie 
toename ook andere zaken veranderden in de duingebieden van Nederland, zoals
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bijvoorbeeld sinds 1990 de afname van een belangrijke grazer van het 
duinecosysteem, het konijn (Van Strien et al, 2014). 

De dynamiek van de diverse factoren maakt het trekken van conclusies van 
e�ecten van een van die factoren , de dichtheid van het damhert, lastig. De beste 
benadering om factoren te isoleren is het doen van veldexperimenten met 
uitsluiting van damherten door Reussien (2013) en Aldershof (2014), of het 
kiezen van referentiegebied(en) zonder damherten, zoals Ode & Behringen en 
Wallis de Vries. 

Een tweede verJjning van Reussien (2013) en Aldershof (2014) en van Wallis de 
Vries (2015) is dat zij het gebied niet als eenvormige eenheid te beschouwen, 
maar als een gebied met variatie in habitat, en in dichtheid van damherten binnen 
dit 3319 hectare grote gebied. Hierdoor kunnen zij tonen dat de situatie 
complexer is dan een wel-of-niet negatief e�ect van damherten, en dat het aantal 
planten dat tot bloei komt (en de beperking van grassen) sterk a>angt van de 
lokale dichtheid van de damherten.

Van mieren waren geen metingen in een referentiegebied beschikbaar. In de 
studie naar e�ecten op bijen en zweefvliegen moest worden volstaan met 
correlatief onderzoek op basis van de trends van planten in de AWD. Een 
uitspraak of deze voorspelde afname daadwerkelijk plaatsvind, of die anders zou 
zijn in vergelijkbare gebieden zonder damhert is bij zo'n opzet duidelijk een brug 
te ver. De auteur trekt dergelijke conclusies dan ook niet.

b. zou deze schade afnemen als men de damhertenpopulatie drastisch 
verlaagt?
Dat is niet af te leiden uit de rapporten. Het enige rapport dat ingaat op 
streefdichtheden van damherten in de AWD (Groot Bruinderink et al. 2013) richt 
zich op het aantal dat duurzaam in de AWD kan leven op het natuurlijk 
voedselaanbod, dat wil zeggen zonder hoge natuurlijke ster=e,  en niet over het al 
dan niet aanwezig zijn van e�ect op andere soorten dan ree, in positieve noch in 
negatieve zin.

Mijn mening is dat men dan het ene ongewenste e�ect van damherten inruilt 
tegen het ander. Reussien (2013) en Aldershof (2014) lieten zien dat de 
damherten grashoogte sterk verlaagden en zo de vegetatie opener maken. De 
openheid van de duinen is een van de doelen van het natuurbeheer in de AWD en 
wordt sinds de afname in de jaren 1990 van het konijn door de ziekte VHS 
bedreigd (Drees et al, 2010, Van Haperen, 2015). 

Als men kiest voor populatiebeheer zou ik kiezen voor een gematigd afschot, op 
de plekken waar men meent dat de schade optreed. De e�ecten van afschot op 
het gedrag van de dieren die niet worden gedood is aanzienlijk, en mijn 
inschatting is dat door enige schuwheid voor de mens de beheerder niet alleen 
met een verlaging van aantallen, maar ook met het afschot en door middel van 
zonering van recreatie het e�ect van de begrazing kan beïnvloeden. Zie ook het 
antwoord op de volgende vraag. 
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c. is deze schade erg, of onderdeel van een natuurlijk dynamisch 
natuurproces dat van tijdelijke aard is en na verloop van tijd weer 
herstelt?

In mijn ogen is het onderdeel van een dynamisch proces, waar de beheerder 
ruimte moet krijgen om bepaalde kernwaarden van het gebied te kunnen 
beschermen. De damherten zorgen voor afname van een aantal plantensoorten, 
en voor vermindering van het aantal planten dat tot bloei komt, en hebben 
daarmee een negatief e�ect op bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders. Ze 
zorgen er echter ook voor dat er minder vergrassing is en voor een opener 
vegetatie. Een soort als Keizersmantel gebruikt bij afwezigheid van bijvoorbeeld 
koninginnekruid het door damhert gemeden jacobskruiskruid als voedselplant.. 
Vergrassing is in de hele duinstreek een bedreiging voor de gaa>eid van 
habitattype grijze duinen en de opener vegetatie hee= positieve e�ecten op 
mieren, en een aantal vlinders- en andere insectensoorten. 

De uitdaging voor de beheerder is in mijn ogen de balans te vinden tussen 
positieve e�ect van damherten, zoals het tegengaan van dichtgroeien van het 
duin, het beschermen van de bloeiende planten en de soorten die daar strikt 
a>ankelijk van zijn, en het bewaken van het welzijn van de damherten zelf. Er is 
wat dat betre= een duidelijk analogie met het konijn. Deze soort werd in de jaren 
50 nog werd gezien als plaag die planten kort hield en bloei tegenging en werd in 
sommige duingebieden stevig bejaagd, maar geldt nu als belangrijke bondgenoot
tegen het dichtgroeien van het duin (Drees et al, 2010). 

d. klopt het dat juist een aantal zeldzame vlindersoorten 
(keizersmantel bv.) het heel goed doen in de AWD, maar dat alleen zeer
algemene soorten het minder goed doen in de AWD?

Nee. De 9 afnemende soorten dagvlinders zijn weliswaar voor een groot deel 
algemeen voorkomende vlinders , maar van de overige 23 soorten die stabiel zijn 
of toenemen zijn er een aantal  algemene soorten, en een aantal zeldzaam 
soorten (zoals duinparelmoervlinder en keizersmantel) . Van de soorten van de 
Rode lijst, een lijst van soorten waarvan de landelijke ontwikkelingen zorgelijk 
zijn, neemt inderdaad geen enkele soort signiJcant af (Wallis de Vries, 2015). 

4) Als er geen schade aan 0ora en fauna is in uw expertmening, hoe 
komt het dat uw mening verschilt met de uitkomsten van de rapporten, 
waarin gesteld wordt dat er schade is, dat dit door damherten wordt 
veroorzaakt en dat grootschalig afschot noodzakelijk is om deze schade
te beperken?
Van deze uitspraken deel ik de laatste niet. Dat de damherten een negatief 
e�ecten hebben op de verspreiding en/of abundantie van vaatplanten en vlinders
is in de rapporten aannemelijk gemaakt. Dat deze e�ecten op een of andere 
manier gemitigeerd moeten worden lijkt me dan ook evident. Ik meen echter dat 
grootschalig afschot niet noodzakelijk is om de schade te beperken en een sterke 
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verlaging van de populatiedichtheid andere negatieve gevolgen kan hebben voor 
het gebied. Zie ook 3c.

Overigens wordt dat laatste, dat afschot noodzakelijk is, aanbevolen in Olk 
(2014), Wallis de Vries (2015) en Mourik (2015) maar niet in de andere 
rapporten over e�ecten op soorten.

5) Gekeken naar de soortgroepen waarvan men in detail het 
voorkomen bestudeerd hee7 in en rondom de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (bestuivers, vlinders, 0ora, mieren) kan men dan 
spreken over een representatief steekproef van de totale biodiversiteit 
die men in een duingebied in Nederland zou verwachten?
Flora en vlinders worden algemeen beschouwd als goede indicatoren van deze 
biodiversiteit. Maar vanuit ecologisch of beleidsperspectief, dus als indicator 
voor de e�ecten van begrazing, zijn deze groepen naar mijn mening een 
eenzijdige keuze en niet representatief.

Ten eerste beslaan de onderzochte soortsgroepen geen breed ecologisch 
spectrum en maar een klein deel en van elkaar a>ankelijk deel van het 
voedselweb, een beperkte functionele groep: het gaat alleen om ⇡ora en daarvan 
a>ankelijke insecten, die relatief eenvorming zijn in levenswijze . Soorten of 
soortsgroepen die leven van mest, schimmels, insecten, aas, of ander dierlijk 
voedsel zijn niet meegenomen. 

Ten tweede zijn de soortgroepen niet representatief vanuit perspectief van 
natuurbeleid: geen van de onderzochte soorten zijn soorten waarvoor het gebied 
is aangewezen als Natura 2000 gebied. Deze soorten zijn de groenknolorchis, de 
meervleermuis en de nauwe korfslak. En worden in geen van de rapporten 
genoemd. Wallis de Vries (2015) gaat wel in op dagvlinders van de Rode Lijst, en 
concludeert dat geen van deze soorten een achteruitgang laat zien.

 Voor de hand liggende soortsgroepen die wordt gezien als belangrijk onderdeel 
van het duinecosysteem, en waarvan veel gegevens aanwezig zijn, zijn vogels en 
reptielen. Deze eerste groep kent predatoren, zaadeters, planteneters en 
insecteneters en zou de representativiteit voor de e�ecten van begrazing op 
verschillende ecologische functionele groepen sterk vergroten. 

6) Zijn er, op basis van de rapporten, positieve 0ora- en fauna e?ecten 
waargenomen de afgelopen jaren?
Ja. 

De damherten gaan de vergrassing en de toename van struiken tegen (Reussien 
2013, Aldershof 2014, Van Haperen et al. 2013). Vergrassing en verstruiking van 
de grijze duinen (N2000 type) is in het hele deel van de duinstreek waar dit 
habitattype voorkomt een probleem. Om die reden worden in de AWD andere 
grazers ingezet (schaap en rund).

 7 / 14 



Beoordeling onderzoek e�ecten van damherten in de AWD 

Noordijk & Van Loon (2015) vonden stabiele of toenemende aantallen/soorten 
mieren , en suggereren dat begrazing positief is door een opener vegetatie en 
daardoor warmer microclimaat.

Ode & Beringen (2015) geven aan dat een aantal plantensoorten in de AWD, in 
tegenstelling tot het naburige referentiegebied, toeneemt.

Wallis de Vries (2015) meldt dat een aantal vlindersoorten toenemen en gee= 
aan dat uit de literatuur naar voren komt dat vlinders van open habitats baat 
kunnen hebben bij begrazing.

Mogelijk zijn er ook andere positieve e�ecten op bijvoorbeeld aaseters, 
mestetende soorten, en soorten die proJteren van betreding. Maar dergelijke 
soorten zijn niet onderzocht.
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Bron Tijdsreeks? Control? Soortselectie Resultaat

Ode & Beringen , 2015 Twee perioden Naastliggend gebied Nee (alle plantensoorten) Afname aantal soorten,toename aantal soorten.

Noordijk & Van Loon, 2015 Twee metingen Nee Nee (alle grondbewonende 

mierensoorten)

Geen effect/toename 1 soort.

Mourik, 2015 4 perioden Nee Nee (alle plantensoorten) Gemeden (niet door damhert gegeten)  soorten 

zijn stabiel, alle gegeten soorten gingen over de 

4 onderscheiden perioden achteruit, voornamelijk

in de periode dat damherten sterk toenamen.

Olk, 2014 Nee, heden Nee duinparelmoervlinder

keizersmantel

Keizersmantel is sterk afhankelijk van enkele 

nectarbronnen.

Er zijn voldoende nectabronnen voor 

duinparelmoervlinder.

Reussien, 2013 Nee, heden Exclosures Nee, maar analyse op bloeiende 

planten

Bij hoge dichtheden damhert minder bloeiende 

planten en lager gras, bij lage dichtheden hoger 

gras en gelijke bloei binnen en buiten plot.Aldershof, 2014 Nee, heden Exclosures Nee, maar analyse op bloeiende 

planten

Aldershof, 2014 Nee, heden Ja – zaai- en 

transplantatie- 

experiment

Slangenkruid Slangenkruid werd flink aangevreten, door  konijn

maar ook door damhert.

Smit, 2015 Nee Nee Nee, alle bijen en zweefvliegen Wanneer wordt afgegaan op de trend van 

nectarplanten en plant-insectrelaties, zou een 

groot deel van de aanwezige bijen en 

zweefvliegen afnemen.
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