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Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

AFSCHOT DREIGT
In de Amsterdamse Waterleidingduinen, een uitgestrekt duingebied 
ten zuiden van Zandvoort, leeft de grootste damhertenpopulatie  
van ons land. In tegenstelling tot veel andere natuurgebieden, 
worden de dieren hier niet bejaagd. Nóg niet althans, want als het 
aan de gemeente Amsterdam – eigenaar van het gebied – ligt, gaat  
de hertenpopulatie de komende jaren flink uitgedund worden.  
De Dierenbescherming zet alles op alles om dat te voorkomen.
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De Amsterdamse Waterleiding
duinen vormt een uniek, veel
zijdig natuurgebied dat haar 
populariteit mede te danken 
heeft aan het feit dat dieren 
er in alle rust leven. “De dui
nen zijn ontzettend uitge

strekt. Je kan er urenlang rondstruinen voor
dat je de grenzen bereikt. En omdat de dieren 
er niet worden bejaagd, is de kans groot dat 
je tijdens een wandeling bijvoorbeeld een 
paar damherten of vossen tegenkomt,” aldus 
Roel Opbroek, die als natuurgids al jaren 
rondleidingen verzorgt in de Waterleiding
duinen en er ook in zijn vrije tijd vaak te vin
den is. Hij herinnert zich een bijzondere ont
moeting met vier damherten maar al te goed: 
“Ik zat op de grond wat te eten toen ze kwa
men aanlopen. Ze klapten hun poten in en 
gingen doodgemoedereerd om me heen zit
ten. Dat volledige vertrouwen, die onuitge
sproken dialoog, vond ik heel bijzonder. Ook 
heb ik ooit oog in oog gestaan met een hinde 
en haar jong. Tot mijn verbazing rende ze 
niet van me weg, maar bleef me nieuwsgierig 
aankijken. Herten zijn normaal erg schuw als 
ze een kleintje bij zich hebben, een mooier 
compliment kon ik niet krijgen.”

Geen bedreiging
De dieren in de Waterleidingduinen zijn  
nog zo benaderbaar, omdat ze niet worden 
bejaagd en de mens niet als een bedreiging 
zien. Dat beaamt ook Femmie Smit, die werk
zaam is als programmamanager ‘In het wild 
levende dieren’ bij de Dierenbescherming: 
“In gebieden waar wél op ze wordt gejaagd is 
dat totaal anders. En helaas geldt dat voor 
vrijwel ons hele land. Neem bijvoorbeeld de 
Veluwe. Dat is een immens groot natuurge
bied, waar veel edelherten leven. De kans is 
echter klein dat je er ook daadwerkelijk een
tje tegenkomt. Gebeurt dat wel, dan maken 
de dieren zich meestal zo snel mogelijk uit de 
voeten. Gek genoeg zijn we eraan gewend 
geraakt dat we nauwelijks meer dieren zien. 
En als ze dan toch onverhoopt ons pad krui
sen, vinden we het vreemd als ze niet meteen 
van schrik wegrennen. Terwijl het zo eigen
lijk helemaal niet hoeft te zijn.”

Gezwicht onder druk
In de meeste natuurgebieden in Nederland 
wordt proactief gejaagd. Dit betekent dat als 
er meer dieren in een gebied leven dan is 
afgesproken, ze worden afgeschoten. Ook 
voor 1400 van de 2000 damherten in de 
Waterleidingduinen dreigt nu preventief 
afschot. Wat erin zal resulteren dat de  dieren 
een grote angst voor mensen gaan ontwikke

len en er geen natuurlijke selectie meer 
plaatsvindt, waarbij de sterkste dieren die 
zich kunnen aanpassen de kudde gezond en 
sterk houden. Om maar een paar van de 
gevolgen te noemen. Waarom wil de gemeen
te Amsterdam, eigenaar van het gebied dan 
toch voor preventief beheer kiezen? “Tot voor 
kort vond de gemeente dat de damherten zo 
veel mogelijk met rust moesten worden gela
ten,” aldus Femmie. “Afschot om eventuele 
overlast aan gewassen en onveilige verkeerssi
tuaties door dieren die vanuit het gebied op 
de weg belanden tegen te gaan, zagen zij niet 
zitten. Er werd daarom gekozen voor een 
diervriendelijker alternatief; een hek om een 
gebied van tien bij drie kilometer, waarmee 
de herten binnen de Waterleidingduinen 
worden gehouden. Helaas lijkt het er nu op 
dat de gemeente  alsnog is gezwicht onder de 
druk van de omringende terreinbeheerders 
en klagende burgers, want zij wil overgaan op 
het reduceren van het aantal damherten in 
het gebied. Waarbij het argument wordt aan
gedragen dat het noodzakelijk is om kwets
bare bloemen en planten te beschermen.”

Onbegrijpelijk
Roel vindt het onbegrijpelijk dat de gemeen
te de damhertenpopulatie in het duingebied 
preventief wil indammen. “Hoe kan je nou 
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Omdat de dieren in de 
Water leidingduinen niet 
worden bejaagd, is de kans 
groot dat je onderweg een 
damhert treft

gezonde, weerloze dieren in groepen opjagen 
en vervolgens een voor een doodschieten, 
enkel en alleen omdat ze een belemmering 
zouden vormen voor plantjes en verkeer?,” 
vraagt hij zich af. “Er wordt beweerd dat er in 
de Waterleidingduinen teveel damherten 
zijn. De vraag die ik me dan stel is: wanneer 
zijn er teveel herten? De natuur heeft een 
draagvlak waarbinnen dieren zich vermenig
vuldigen. Zolang de mens zich daar niet in 
mengt, ontstaat er vroeg of laat een maxi
mum, een natuurlijk evenwicht. Als je vóór 
dat moment gaat ingrijpen, en dus kernge
zonde dieren afschiet, levert dat helemaal 
niets op. Je creëert daarmee namelijk letter
lijk ruimte, die vervolgens binnen een paar 
seizoenen vanzelf weer wordt opgevuld door 
nieuwe dieren. In de Waterleidingduinen 
bestaat nu een evenwicht dat door de natuur 
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zelf is bepaald, wat wil zeggen dat de aantallen 
dieren zich hebben aangepast aan wat de 
natuur kan dragen. Er is een symbiose, waar de 
damherten onlosmakelijk deel van uitmaken.”

Evenwicht hersteld
In 2012 werden de laatste hekken rond de 
Waterleidingduinen geplaatst. Die winter 
werden er meer dode dieren aangetroffen 
dan normaal, en opnieuw laaiden de discus
sies rond het beheer in het gebied in alle 
hevigheid op. Roel: “Er werd gesuggereerd dat 
die dieren een hongerdood waren gestoven, 
terwijl het feitelijk werd veroorzaakt door uit
putting, omdat ze niet meer wisten waar ze 
naartoe moesten. Inmiddels zijn de herten 
gewend aan de nieuwe situatie en is het even

wicht hersteld. Femmie: “Bij een hogere 
dichtheid aan dieren in een gebied is de kans 
sowieso groot dat je onderweg een dood of lij
dend dier tegenkomt. Maar wat veel mensen 
lijken te vergeten, is dat lijden een natuurlijk 
onderdeel uitmaakt van het leven, hoe hard 
dat ook klinkt. En dan is het vele malen dier
vriendelijker om een dier bij uitzichtloos 
 lijden te verlossen, dan op voorhand een 
gezond dier een genadeschot te geven. Het 
probleem is alleen dat jagers geen heil zien in 
reactief beheer. Zij doden herten namelijk 
veel liever in volle gezondheid, waarbij ze ook 
nog eens het vlees kunnen benutten.”

Verhitte discussies
Omdat de hekken rond de Waterleidingdui
nen niet helemaal sluitend zijn, lopen dam
herten nog regelmatig over naar andere 
gebieden. “Ook dat heeft een heleboel verhit
te discussies opgeleverd tussen de beheerders 
van de Waterleidingduinen en de omliggende 
terreinbeheerders, die zich genoodzaakt zien 
om dieren af te schieten vanuit het perspec
tief van schadebeperking. Terwijl ze zich daar 
helemaal niet prettig bij voelen,” aldus Fem
mie. Bovendien komen de herten bij mensen 
in de tuin en eten plantjes op, wat door som
mige omwonenden als storend wordt ervaren. 
Ik begrijp dat dat vervelend kan zijn, maar als 

je in de buurt van een natuurgebied woont, 
hoort dat er toch ook een beetje bij? Je mag 
het een hert niet verwijten dat het een keer 
een zeldzaam bloemetje oppeuzelt.”

Met hand en tand
De Dierenbescherming verzet zich al jaren 
met hand en tand tegen proactief afschot in 
de Waterleidingduinen. Femmie: “Wij vinden 
dat dieren alleen bij ondraaglijk lijden mogen 
worden afgeschoten, zoals dat nu ook in de 
Oostvaardersplassen gebeurt. Overlast voor 
terreinbeheerders en omwonenden kan wor
den voorkomen door een sluitend hek om het 
hele duingebied te plaatsen. Dit geeft de die
ren rust en houdt de populatie op een 
natuurlijke wijze in stand. Geen verstoring, 
geen onnodig lijden. Bovendien is een hek 
vele malen effectiever in het voorkomen van 
overlast dan afschot. Om die reden blijven we 
onvermoeibaar lobbyen bij de gemeente en 
omringende grondeigenaren om hen ervan te 
overtuigen dat hekken en reactief afschot de 
meest diervriendelijke methode zijn. De 
Amsterdamse Waterleidingduinen zijn uniek 
en bovendien een van de weinige jachtvrije 
plekken in Nederland. Die rust willen we 
graag behouden. Voor de dieren, maar ook 
voor de mensen die ervan genieten om deze 
dieren te bewonderen.”

De Amsterdamse Waterleiding
duinen is een prachtig en afwisse
lend natuurgebied van bijna  
3400 hectare, dat is gelegen aan 
de kust tussen Zandvoort en 
Noordwijk. 

Een oase van rust, waar naar harten-
lust kan worden gewandeld, ook 
 buiten de paden. Er leeft een grote 
populatie damherten en vossen, die 
zich gemakkelijk laten zien. In de 
zomer zijn er bovendien diverse soor-
ten libellen, waterjuffers, bijzondere 
vogels en bijna duizend paddenstoe-
lensoorten en in de winter worden er 
regelmatig ijsvogels, wilde zwanen, 
zaagbekken en brilduikers gespot. 
Ook andere dieren zoals konijnen, 
vleermuizen en de zandhagedis 
komen hier voor. 

Voor meer informatie kijkt u op:  
awd.waternet.nl. 

AMSTERDAMSE  
WATERLEIDINGDUINEN: 
OASE VOOR DIEREN

‘Hoe kan je nou gezonde, 
weerloze dieren in groepen 
opjagen en een voor een  
doodschieten omdat ze een 
belemmering zouden vormen 
voor plantjes en verkeer?’
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