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Geachte heer/mevrouw, 

Graag willen wij u vragen met ons in gesprek te gaan over het damhertenbeheer in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. Wij lazen in een recent, zeer zorgwekkend krantenartikel dat het afschot dat heeft 

plaatsgevonden nog niet heeft geleid tot minder dieren1. Er zijn dit jaar 3.096 dieren geteld2. Op basis 

van het model dat is gebruikt in het faunabeheerplan had men nu verwacht 1.479 dieren te tellen3. De 

vraag is dan ook of al dit afschot wel de juiste aanpak is (veel dode dieren, weinig resultaat) en of daar 

waar er overlast is, dit niet op een andere, meer probleemgestuurde en diervriendelijkere aanpak, 

opgelost kan worden.     

 

U bent als gemeente Amsterdam de eigenaar van dit gebied waar duizenden damherten tot voor kort 

ongestoord konden leven maar die nu volgens een in 2015 goedgekeurd faunabeheerplan worden 

afgeschoten. De aantallen moeten volgens Waternet, die het gebied in opdracht van uw gemeente onder 

haar hoede heeft, naar beneden omdat de intensieve begrazing van de damherten het behalen van de 

natuurdoelstellingen belemmert en een gevaar zou vormen voor het verkeer. Men wil van zo’n 3.031 in 

2015 terug naar 700 dieren in 20213.  

 

De Dierenbescherming heeft eerder aangegeven bij de provincies van en faunabeheereenheden in 

Noord- en Zuid-Holland, Waternet en ook de gemeenteraad van Amsterdam, geen voorstander te zijn 

van het gebruik van modellen om afschotaantallen van damherten te bepalen en dat het nu gekozen 

aantal ver onder de ecologische draagkracht van het gebied ligt. Het daaraan gekoppelde afschot geeft 

veel meer verstoring in het gebied dan nodig is. Bovendien blijkt ook dat de nu gepleegde inspanning 

niet voldoende is om het doel te bereiken. Dat zal betekenen dat men nog meer inspanning op afschot 

zal willen verrichten. Zoals in onderstaande tabel te zien is, is dit de afgelopen twee jaar al behoorlijk 

intensief geweest (1.329 en 1.553 afgeschoten dieren in de afgelopen twee winters) en meer dan 

afgesproken (max. was 1200 in een jaar3). Bovendien lijkt het er sterk op dat verhoogd afschot ook weer 

leidt tot een verhoogde aanwas (van zo’n 1000 dieren per jaar, naar 1300 dieren per jaar). Dit is te 

verwachten als een populatie onder haar draagkracht ligt. Er is meer ruimte, waardoor meer vrouwelijke 

dieren jongen gaan produceren. Het gevolg is dat er veel meer afschot nodig is dan aanvankelijk 

voorgesteld.  

 

 

                                                           
1https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/er-moeten-duizenden-damherten-meer-dood 
2https://awd.waternet.nl/natuurbeheer/dossier-damherten/ 
3https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/faunabeheerplannen/Faunabeheerplan%20damherten.pdf?ver=2017-

01-01-210353-273 (pag. 91)  
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Tabel 1: Aantallen getelde, afgeschoten, afschot zwakke dieren/dood gevonden, totaal sterfte en aanwas van 

damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Aanwas = het aantal in jaar x + totaal sterfte – aantal jaar x-1. 

Bron: Waternet / FBE Noord-Holland.  

Voorjaar Geteld Winter Afschot Zwak/Dood Totaal 
sterfte  

Aanwas* 

2015 3031 2015/2016 74 25 99 1035 

2016 3967 2016/2017 1329 340 1669 1053 

2017 3351 2017/2018 1553 ? 1553 + ? 1302 + ? 

2018 3100      

 

 

De Dierenbescherming is van mening, mede op basis van adviezen van onafhankelijke experts (zie de 

bijlages in onze visie) dat het gebied veel meer damherten aan kan dan het faunabeheerplan aangeeft. 

Sterker nog, dat dit zelfs nodig is om de natuurdoelstellingen, zoals het open houden van het grijze duin, 

te behalen. Daar waar overbegrazing wel tot natuurproblemen kan leiden kan men beter deze delen 

tijdelijk uitrasteren. Onze visie op het damhertenbeheer kunt u op onze website en in een onlangs 

verschenen artikel in het blad Zoogdier (Bijlage 1) nalezen.  

 

Graag zouden wij deze ook toelichten in een gesprek. Het Faunabeheerplan Damhert loopt tot en met 

2020. Om voor 2021 en verder te komen tot een diervriendelijker plan, is het van belang om nu de 

mogelijkheden daarvoor met elkaar door te spreken. Wij hopen dat u daarvoor open staat en kijken uit 

naar uw reactie.  

 

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Eva van Joost (06-42038380, 

eva.vanjoost@dierenbescherming.nl).  

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie.   

 

Hoogachtend, 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

William van de Wetering 

Regiomanager 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Smit F. (2017) Minder sturing op aantallen damherten. Zoogdier 28, nr. 4.  
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