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Dit rapport beoordeelt het faunabeheerplan , onderdeel damhert ,-Noord-Holland 2009. De
aandacht gaat daarbij uit naar de betrouwbaarheid van gebruikte getallen en de onderbouwing van
gegevens die nodig zijn om een goede afweging te kunnen maken van de noodzaak en de
effectiviteit van populatiebeheer. Hoofdvragen hierbij zijn:
1.Hoe betrouwbaar zijn de gebruikte gegevens over de aantallen damherten (Besluit Faunabeheer
art. 10a,b,c)?
2.Wordt afdoende onderbouwd wat de weging is geweest tussen belangen conform art. 68 van de
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Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar de overlast voor de landbouw en de
verkeersveiligheid.
3.Daarmee samenhangend: hoe wordt de verwachte effectiviteit onderbouwd van de voorgestelde
handelingen onderverdeeld naar aard, omvang en noodzaak (art. 10g,h,m)?
4.Hoe wordt het voedselaanbod voor het damhert gekwantificeerd en welke relatie wordt gelegd
met de ecologische draagkracht van het werkgebied van de FBE (art. 10i)?
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Samenvatting

In dit rapport wordt het faunabeheerplan-Noord-Holland 2009, onderdeel damhert,
beoordeeld. De aandacht gaat daarbij uit naar de betrouwbaarheid van gebruikte
getallen en de onderbouwing van gegevens die nodig zijn om een goede afweging te
kunnen maken van de noodzaak en de effectiviteit van populatiebeheer.
Hoofdvragen hierbij zijn:
1.Hoe betrouwbaar zijn de gebruikte gegevens over de aantallen damherten
2.Wordt afdoende onderbouwd wat de weging is geweest om al dan niet over te gaan
tot populatiebeheer. Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar de overlast
voor de landbouw en de verkeersveiligheid.
3.Daarmee samenhangend: hoe wordt de verwachte effectiviteit onderbouwd van het
populatiebeheer en schadebestrijding
4.Hoe wordt de ecologische draagkracht van het werkgebied van de FBE vastgesteld
Het onderdeel damhert in het faunabeheerplan-Noord-Holland 2009 wordt
gekenmerkt door het ontbreken van gegevens die nodig zijn om een goede afweging
te kunnen maken van de noodzaak en de effectiviteit van populatiebeheer. Essentiële
en up to date informatie ontbreekt over de aantalontwikkeling, geslachts- en
leeftijdopbouw, de (historische) verspreiding van de dieren in het werkgebied, de
schade aan de landbouw en de aantallen aanrijdingen.
Het is niet duidelijk of/hoe de weging is geweest tussen belangen conform art. 68
van de Flora en faunawet bij a) de gewenste duurzame stand en b) bij het uitblijven
van beheer. Er wordt geen schadehistorie door damherten gegeven en de gewenste
duurzame stand of de stand die bij uitblijven van beheer ontstaat is niet inzichtelijk
gemaakt. De effecten van de handelingen uit het faunabeheerplan voor
landbouwschade en verkeersveiligheid blijven daarmee onduidelijk.
Het faunabeheerplan onderdeel damhert voldoet niet aan het gestelde in artikel 10
(onderdelen c, d, i en l) van het Besluit faunabeheer. Met betrekking tot de erkende
belangen onderbouwt de FBE een risico voor de verkeerveiligheid, maar verzuimt de
noodzaak van populatiebeheer deugdelijk te motiveren. Dat is vooral jammer omdat
juist schadebestrijding de reden kan zijn dat er weinig problemen zijn met het
damhert.
De onderbouwing in het faunabeheerplan van de draagkracht in de Amsterdamse
Waterleidingduinen of in de omgeving daarvan kunnen wij niet vinden. Dit verbaast
ons niet: het vaststellen van de draagkracht van een gebied voor een wilde
hoefdiersoort is lastige materie. Daarom vinden wij de vraag aan een FBE om deze
exercitie uit te voeren, wel erg ver gaan.
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Inleiding en vraagstelling

Gedeputeerde Staten (GS) kunnen samenwerkingsverbanden van jachthouders
erkennen als faunabeheereenheden (FBE’s) voor het beheer van diersoorten of de
bestrijding van schade door dieren1 .
Een FBE moet planmatig faunabeheer uitvoeren volgens een faunabeheerplan2. De
FBE Noord-Holland maakte een faunabeheerplan (FBP) voor de periode 2009-2014
(FBE Noord-Holland 2009).
Het damhert behoort tot de soorten waarvoor in het kader van beheer en
schadebestrijding duurzaam beheer dan wel een planmatige aanpak noodzakelijk is.
De Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft Alterra gevraagd om een
externe beoordeling van dit FBP, waarbij de aandacht zich beperkt tot het damhert
en in het bijzonder tot de onderbouwing en de betrouwbaarheid van de hierbij
gebruikte getallen.
In overleg met de opdrachtgever is besloten het onderdeel damhert te beoordelen op
artikel 10 van het Besluit Faunabeheer3. Daaruit zijn vier vragen afgeleid:
1. Hoe betrouwbaar zijn de gebruikte gegevens over de aantallen damherten4?
2. Wordt afdoende onderbouwd wat de weging is geweest tussen belangen conform
art. 68 van de F&F-wet (zie bijlage 1) bij
a) de gewenste duurzame stand en
b) bij het uitblijven van beheer5? Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar de
overlast voor de landbouw en de verkeersveiligheid.
3. Daarmee samenhangend: hoe wordt de verwachte effectiviteit onderbouwd van de
voorgestelde handelingen onderverdeeld naar aard, omvang en noodzaak6
4. Hoe wordt het voedselaanbod voor het damhert gekwantificeerd en welke relatie
wordt gelegd tussen dat voedsel aanbod en de ecologische draagkracht van het
werkgebied van de FBE7?

art. 29 Flora- en Faunawet, http://www.st-ab.nl/wetten/0087_Flora-_en_faunawet
FBP; art. 29, 30 F&F-wet; De FBE gebruikte daarbij de F&F wet, de provinciale nota Flora- en
faunawet, het Beleidskader Faunabeheer en de vrijstellingsverordening van de provincie NoordHolland (Provincie Noord-Holland 2009) als kader en vertrekpunt.
3 nadere regelgeving F&F-wet, Besluit van 28 november 2000, houdende regels ten aanzien van
faunabeheereenheden
en
faunabeheerplannen;
http://www.st-ab.nl/wettennr01/008703_Besluit_faunabeheer
4 Besluit Faunabeheer art. 10a,b,c
5 art. 10d,e,f
6 art. 10 g,h,m
7 art. 10i
1
2
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Betrouwbaarheid van de gebruikte aantallen

Vraag 1
Hoe betrouwbaar zijn de gebruikte gegevens over de aantallen damherten?
Antwoord
We zijn niet in staat om een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van de
gebruikte gegevens over de aantallen damherten, omdat deze informatie en
verwijzingen in het FBP niet wordt verstrekt.
Relevante bronnen volgens opgaaf FBE
Met betrekking tot het damhert hanteert de FBE onderstaande relevante bronnen
(FBE Noord-Holland 2009):
Faunabeheereenheid Noord-Holland.
 Evaluatie maatregelen faunabeheer 2007.
 Telgegevens WBE’s 2005 t/m 2007.
 Afschotgegevens WBE’s 2003 t/m 2007.
 Valwildgegevens ree 2003 t/m 2007.
Faunafonds.
 Schadeoverzichten 2004 t/m 2008.
 Toetsingkader Faunabeheerplannen, 3 april 2008.
De verzamelde gegevens zijn zo veel mogelijk samengevat om een duidelijk en
overzichtelijk geheel te krijgen als basis voor het voorgestelde beheer (Hoofdstuk 6)
in het FBP. Een volledig overzicht van gehanteerde gegevens en bronnen is volgens
opgaaf opgenomen in de literatuurlijst van het FBP.
§ 4.2 FBP
Voor soorten waarvoor duurzaam beheer noodzakelijk wordt geacht is in Hoofdstuk
6 per soort een overzicht gegeven van kwantitatieve gegevens en aanwezigheid van
de populaties in het gebied gedurende het jaar.
Opmerkingen
De opgegeven bronnen gaan tot 2007 met uitzondering van het Faunafonds (2008).
Valwildgegevens damhert ontbreken.
Het onder § 4.2 FBP genoemde overzicht van gegevens en bronnen ontbreekt.
In Hoofdstuk 6 ontbreken de in § 4.2 toegezegde gegevens voor het damhert.
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Beheer en schadebestrijding

Vragen 2 en 3
Wordt afdoende onderbouwd wat de weging is geweest tussen belangen conform art.
68 van de Flora en faunawet bij a) de gewenste duurzame stand en b) bij het
uitblijven van beheer? Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar de overlast
voor de landbouw en de verkeersveiligheid. Daarmee samenhangend: hoe wordt de
verwachte effectiviteit van de voorgestelde handelingen onderbouwd, onderverdeeld
naar aard, omvang en noodzaak?
Antwoord:
Het cijfermatig overzicht van het Faunafonds van schade (de schadehistorie) door
het damhert ontbreekt, omdat schade niet eenduidig op het conto van het damhert is
te schrijven.
De onderbouwing van schade aan belangen conform art. 68 van de Flora en
faunawet bij a) de gewenste duurzame stand en b) bij het uitblijven van beheer wordt
niet inzichtelijk gemaakt. Daarom blijft onduidelijk wat de verwachte effectiviteit van
de voorgestelde handelingen zou kunnen zijn, onderverdeeld naar aard, omvang en
noodzaak. Dat is vooral jammer omdat het het gevolg kan zijn van populatiebeheer
in combinatie met schadepreventie8 dat er zo weinig problemen zijn met het
damhert.
De resterende argumenten voor beheer en schadebestrijding zijn per saldo de
verkeersveiligheid en het voorkomen van onnodig lijden.
Het door de FBE gehanteerde argument 1 (§ 3.5): de draagkracht van het gebied in
de AWD en aangrenzend leefgebied behoeft nadere uitleg.
Beheer en schadebestrijding (FBE Noord-Holland 2009)
GS geven een kader voor welke diersoorten een FBP verlangd wordt ten behoeve
van beheer en schadebestrijding. Voor het damhert is een FBP vereist voor afschot
in het kader van regulatie van populaties inheemse diersoorten. Voor het reguleren
van de populatie damherten wordt slechts ontheffing verleend indien de aanleiding is
gelegen in de schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied of indien
sprake is van de maximale populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het
gebied waarin de dieren zich bevinden (zie: Hoofdstuk 4 van dit rapport).
§ 3.4 FBP
Het Faunafonds geeft cijfermatig inzicht in de omvang van de schade per diersoort,
de locatie en het betreffende landbouwgewas. De locaties van ontheffinggebruik en
de rapportage over het gebruik van de ontheffingen ex art. 68, de vrijstellingen ex art.
65 en de aanwijzingen ex art. 67 van de Flora en faunawet, alsmede de andere
relevante gegevens die uit de achterban van de FBE worden aangedragen, worden
8

zoals het plaatsen van het hek langs de Zandvoortselaan
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vergeleken met de omvang van de schade (in relatie met de verjaaginspanningen) ter
plaatse en met het schadeverloop door de jaren heen. Al deze gegevens worden door
de FBE gebruikt om aansturing te geven aan het planmatig, efficiënt en effectief
toepassen van de maatregelen voor het beheer van diersoorten en het voorkomen en
bestrijden van schade.

§ 3.5, § 5.2 en § 6.9.4 FBP
De noodzaak voor een FBP ten behoeve van het damhert heeft betrekking op
populatiebeheer, ecologische schade, verkeersveiligheid en schade aan gewassen. Als
argumenten op hoofdlijnen worden vermeld (FBP § 3.5):
1. de draagkracht van het gebied in de AWD en aangrenzend leefgebied
2. valwild in het leefgebied
3. schade aan gewas bollenteelt
4. voorkomen van onnodig lijden
5. schade aan flora
Met betrekking tot de vijf maatschappelijke belangen (F&F-wet, art. 68) geldt
specifiek voor het damhert onder het kopje Duurzaam beheer (FBP § 5.2):
1. Het belang van de volksgezondheid en openbare
Veterinair (zoönosen): op dit moment geen aanleiding om in te grijpen.

veiligheid

Verkeersveiligheid (zie argument 2 FBP): er bestaan knelpunten (> 5 aanrijdingen
met damherten/jaar). Het verminderen van het aantal aanrijdingen, specifiek op deze
knelpunten, kan aanleiding zijn om in te grijpen in de populatie damherten.
2.
Het
belang
van
de
veiligheid
Vliegveiligheid: geen aanleiding om in te grijpen.

van

het

luchtverkeer

3. Het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige
visserij
en
wateren
Gewassen (zie argument 3 FBP): optreden cf. Handboek Faunaschade (Oord 2002):
preventief en intensief ingrijpen in populaties bij dreiging en eventueel later
locatiegericht verder intensiveren).
Vee: geen aanleiding om in te grijpen.
Bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren: geen aanleiding om in te grijpen.
4. Het voorkomen van schade aan flora en fauna
Flora (zie argument 5 FBP): geen aanleiding om in te grijpen.
Fauna: geen aanleiding om in te grijpen.
5. Andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen (zie argument
4 FBP)
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Opmerkingen
Bij argument 5: schade aan flora (§ 3.5 FBP) wordt niet gerept over de fauna terwijl
op pag. 86 onder 6.9.4 de zorg wordt uitgesproken over de reactie van reeën op
toenemende aantallen damherten.
De onder § 3.4 aangekondigde informatie vinden we niet terug in het FBP.
Bij § 6.9.4 verkeersveiligheid wordt gerept over waarnemingen van een damhert op
of dichtbij de weg. De cijfers zelf geven al aan dat er geen relatie met aanrijdingen is
(194:32 en 191:7 ofwel bij 16,5% en 3,7% van de waargenomen dieren is er sprake
van een aanrijding). Daarom kan het aantal waarnemingen van een damhert op of
dichtbij de weg niet als een (betrouwbare) maat voor risico worden gezien.
Er lijkt sprake van een stijging van het aantal aanrijdingen met damherten in ZuidKennemerland. De waarnemingsperiode is echter kort en de gegevens van 2007 en
2008 zijn niet gebruikt door de FBE. Alhoewel strikt genomen buiten de opdracht
hebben we deze gegevens en die van 2009 er wel bij gehaald (Bijlage 2). In de FBPfiguur “Aanrijdingen” § 6.9.4: schommelt dit getal tussen de 2 en 6 bij een omvang
van 250 – 1500 damherten. De populatiegrootte die hier wordt gepresenteerd is niet
de minimale populatieomvang (zie bijlage 2). Het is onduidelijk welke
populatiegrootte hier wordt gepresenteerd en hoe deze bepaald is. Combinatie van de
gegevens in de FBP-figuur met de data uit bijlage 2 levert onderstaande figuur:
20
18
16

N aanrijdingen

14
12
10
8
6
4
2
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

N damherten

Er bestaat een relatie (correlatie 0,61) tussen de aantallen damherten en het aantal
aanrijdingen. Gezien de hoge variatie is er echter geen sprake van een lineair verband
en zijn hier meerdere factoren in het spel.
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Bij § 6.9.4 grondgebruikers wordt gemeld dat er geen eenduidige schade bekend is in
periode 2004-2007. De schade blijkt niet eenduidig op het conto van het damhert te
schrijven. De benodigde gegevens om een oordeel te vormen ontbreken.
Bij § 6.9.4 flora en fauna doet zich de vraag voor of er inderdaad sprake is van een
neerwaartse trend van het aantal reeën in de AWD. Wellicht is hier de
populatieomvang ‘stabiel maar schommelend’ zoals ten noorden van de AWD en ten
zuiden in het Hollands duin.
Overigens wordt nu ook een mogelijk effect op de fauna een argument. Dat zien we
niet terug bij de opgevoerde argumentatie onder § 3.5. Wellicht is dat met opzet
gebeurd, omdat de relatie ree – damhert onvoldoende duidelijk is (maar zie ook het
tekstkader in Hoofdstuk 4).
Om het in § 6.9.5 aangekondigde streven naar consolidatie van de situatie in 2006 te
kunnen begrijpen (een stand van 1867 dieren voor het gebied binnen de AWD) is
meer inzicht in de situatie nodig. Belangrijk is de ontwikkeling na 2006 m.b.t.
economische schade aan gewassen en het aantal aanrijdingen met damherten. Nu
wordt gesteld: de gewenste stand buiten de AWD is ca. 200 stuks (situatie 2006). Het
is onduidelijk op grond waarvan voor dit aantal wordt gekozen.
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Voedselaanbod en draagkracht

Vraag 4
Hoe wordt het voedselaanbod voor het damhert gekwantificeerd en welke relatie
wordt gelegd met de ecologische draagkracht van het werkgebied van de FBE?
Antwoord
Voor een juiste beeldvorming ontbreken gegevens als:
- Waar zitten de damherten en hoe ziet de populatieopbouw buiten de
AWD er uit? Is deze redelijk stabiel of dynamisch? Hoe beheer je in het
laatste geval zo’n populatie?
- Hoe vinden de inventarisaties plaats? Vindt afstemming plaats met de
AWD?
En bovendien:
Hoe zinvol is een uitgekiend populatiebeheer op geslacht en leeftijd wanneer Jan en
Alleman onder de damherten zomaar het AWD raster in en uit kunnen springen?
Het presenteren van plafondwaardes is niet zinvol: wilde hoefdieren hebben ons in
die zin al vaker verrast. De draagkracht van de AWD is daarom niet te geven. De
onderbouwing van de draagkracht in de AWD of in de omgeving daarvan in het FBP
kunnen wij niet vinden. Dit verbaast ons niet: het vaststellen van de draagkracht van
een gebied voor een wild hoefdier is lastige materie. Veelal wordt hierbij de toevlucht
gezocht in ecologische modellen. Daarom vinden wij de vraag aan een FBE om,
conform artikel 10 i van het Besluit faunabeheer, deze exercitie uit te voeren, wel erg
ver gaan.
Opmerkingen
Bij § 6.9.1 wordt een historische verspreidingskaart van de damherten in ZuidKennemerland node gemist. Ook doemt de vraag op of er sprake is van 1 populatie
of meerder subpopulaties als bij ree (§ 6.8.1). Bovendien ontbreken de cijfers van alle
populaties.
In § 6.9.3 wordt gesteld dat de FBE streeft naar het bevorderen van
uitwisselingsmogelijkheden. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de populatieomvang,
het moment waarop dichtheidsafhankelijke terugkoppeling zal plaatsvinden en de
daarmee samenhangende beheerinspanning.
Wellicht nog meer van belang: waarom gaat de penvoerder niet nader in op de wens
om de AWD te verbinden met het NPZK zoals door Alterra beargumenteerd in Van
der Grift et al. (2005) en Groot Bruinderink et al. (2007)?
In § 6.9.4 FBP wordt de figuur gepresenteerd van de populatiegroei van het damhert
in Zuid-Kennemerland. Een technisch punt is dat we niets weten van de jaren op de
X-as. Een beschrijving van het gehanteerde model en de gehanteerde
parameterwaarden, of een literatuurverwijzing, ontbreekt. De cruciale vraag hier is:
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hoe werd het plafond van 4000 berekend? Zie ook het tekstkader Populatiedynamiek.
Een jarenlang constant aanwaspercentage van 39 is erg hoog.
Tekstkader Populatiedynamiek
Uit Groot Bruinderink et al. (2007):
De populatiegroei van het ree wordt meer dan die van het damhert gelimiteerd door
dichtheidsafhankelijke en dichtheidsonafhankelijke factoren en zal relatief snel een
‘plafond’ bereiken. Het is mogelijk dat daardoor de populatie damherten een grotere
omvang aanneemt dan die van de reeën. Tot 180 damherten/100 ha komt voor. Het
gegeven dat, ingeval populatiebeheer in het NPZK zou worden gestopt, het ree als
gevolg van concurrentie met het Damhert in lagere dichtheden kan gaan vóórkomen,
moet daarbij als natuurlijk worden beschouwd.
Uit Groot Bruinderink & van Breukelen (2009):
De populatie damherten is op dit moment levensvatbaar en zal dat door groei nog
meer worden. Tot welk niveau is op dit moment niet aan te geven. Daarvoor
ontbreekt elementaire kennis over de draagkracht van het gebied en de interacties
met andere factoren.
Centrale vraag is bij welk niveau en onder welke omstandigheden de groei afvlakt.
Wat de gepresenteerde prognoses van de ontwikkeling van de aantallen damherten
betreft, geldt als voornaamste bezwaar dat kennis van zeer bepalende processen
ontbreekt. De gesuggereerde voorspelling over de aantalsontwikkeling, gebaseerd op
de huidige groei, is onvoldoende gestaafd. Er is bijvoorbeeld niets bekend over een
mogelijk limiterend effect van het voedselaanbod. Wanneer landbouwgrond
toegankelijk is voor de populatie wordt de draagkracht op basis van het
voedselaanbod sterk vergroot. Dit kan leiden tot hogere aantallen dan die welke op
basis van het natuurlijke voedselaanbod zouden worden bereikt. Ook parasieten,
ziekten, interacties (competitie, facilitatie) met andere soorten en weersinvloeden
kunnen een rol spelen. Hetzelfde geldt voor veranderingen in het voedselaanbod
t.g.v. plantenziekten en branden.
Door de FBE-Zeeland wordt op dit moment voor de damherten op de Kop van
Schouwen 35% gehanteerd als jaarlijkse aanwas waarop het afschotquotum wordt
gebaseerd. Dit cijfer is ontleend aan Ückermann (1968). Je kunt er natuurlijk niet van
uit gaan dat dit percentage overal wordt gerealiseerd.
Een beschrijving (niet eens omschrijving) van aanwezige habitattypen (biotoop) zoals
gepresenteerd onder § 6.9.6, is niet hetzelfde als het kwantificeren van het
voedselaanbod. Dit laatste is ook wel erg veel gevraagd, wellicht zelfs in algemene zin
te veel.
Ook voor de figuur over de aanwas van de populatie in § 6.9.6 geldt dat de
noodzakelijke informatie ontbreekt. De data in de figuur vormen zeer waarschijnlijk
onderdeel van een populatiedynamisch model dat is gebruikt voor de vervaardiging
van de figuur over de aantalsontwikkeling (p. 85). We hebben echter te weinig
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informatie om de gepresenteerde afvlakking van de groei bij een stand van ca. 3900
stuks te kunnen snappen. Het is ons niet duidelijk welk doel gediend kan zijn met een
figuur zonder duidelijke legenda. Als de figuur klopt is de aanwas, bij het
aantalsniveau van 2006, nl. 1867 stuks, maximaal.
Het streven van de FBE naar een consolidatie van die maximale stand leidt tot een
maximale aanwas en naar verwachting maximale dispersiedruk op het gebied buiten
de duinen met een gewenste stand van 200 stuks (§ 6.9.5). De opmerking in § 6.9.7
over het handhaven van een stand van 200 stuks is helder maar komt iets aan de late
kant. Mede door het ontbreken van overzichten en kaartjes is niet in een oogopslag
duidelijk hoe de relatie met de AWD-populatie is. Soms wordt deze afgeroomd, soms
keren kennelijk damherten ook weer terug naar de AWD. Cruciale vraag: hoe groot is
de populatie standwild buiten de AWD die onder dit FBP valt? Het is logisch om
met het beheer aan te sluiten op de ontwikkelingen in de AWD. Overigens wordt de
aanwas van die 200 standaard op 78 stuks gesteld. Zoals aangegeven is dat aan de
hoge kant.
Het plaatsen van wildspiegels en reflectoren berust niet op wetenschappelijke
inzichten. De vraag doemt op of ooit geurgordijnen zijn gebruikt ter wering van
damherten uit bijvoorbeeld bloembollenvelden.
Het afschot van voornamelijk jonge damherten bij knelpunten kan verdedigbaar zijn.
In dat geval doemt echter de vraag op of deze knelpunten gemeenschappelijke
kenmerken vertonen (ruimtelijke configuratie) op grond waarvan wellicht door
andere ingrepen het aantal aanrijdingen kan worden verminderd. Ook hier dringt de
gedachte aan een proef met een geurgordijn zich op of het plaatsen van een hek.
Bij de omschrijving van een natuurlijke populatiestructuur (§ 6.9.7; Bijsturing
populatie) verwachten wij aanwijzingen hoe die er uitziet qua geslachts- en
leeftijdopbouw. Ook zou duidelijker moeten worden weergegeven hoe die informatie
van de levende populatie damherten wordt verkregen. Inventarisaties blijken immers
overal lastig (Groot Bruinderink & van Breukelen 2009). Zijn er telresultaten,
opgesplitst naar avond, ochtend, leeftijd, geslacht en deelgebied beschikbaar? Dit is
des te meer van belang omdat wij vermoeden dat de populatie van 200 stuks bestaat
uit dieren op dispersie, voor het overgrote deel jonge, mannelijke dieren. Maar dat
lezen we nergens.
De data over sterftefactoren in § 6.9.9 vatten we als volgt samen.
jaar
afschot
anders
totaal
M V
M V
M V
2005
4
0
29 2
33 2
2006
14 0
29 2
43 2
2007
19 17
14 1
33 18
2008
21 16
11 2
33 18
2009
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Nu valt op dat per saldo de druk op het mannelijk deel van de populatie relatief groot
is. Zit ook hier een verband met het lastig inventariseren? Of hebben we te maken
met een groep van ca. 200 overwegend jonge mannelijke dieren? Wat we opnieuw
missen is het telresultaat, opgesplitst naar leeftijd en geslacht.
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Conclusies

Het onderdeel damhert in het FBP-Noord-Holland 2009 wordt gekenmerkt door het
ontbreken van gegevens die nodig zijn om een goede afweging te kunnen maken van
de noodzaak en de effectiviteit van populatiebeheer. Essentiële en up to date
informatie ontbreekt over de aantalontwikkeling, geslachts- en leeftijdopbouw, de
(historische) verspreiding van de dieren in het werkgebied, de schade aan de
landbouw en de aantallen aanrijdingen.
Het is niet duidelijk of/hoe de weging is geweest tussen belangen conform art. 68
van de Flora en faunawet bij a) de gewenste duurzame stand en b) bij het uitblijven
van beheer. Er wordt geen schadehistorie door damherten gegeven en de gewenste
duurzame stand of de stand die bij uitblijven van beheer ontstaat is niet inzichtelijk
gemaakt. De effecten van de handelingen uit het FBP voor landbouwschade en
verkeersveiligheid blijven daarmee onduidelijk.
Het FBP onderdeel damhert voldoet niet aan het gestelde in artikel 10 (onderdelen c,
d, i en l) van het Besluit faunabeheer. Met betrekking tot de erkende belangen
onderbouwt de FBE een risico voor de verkeerveiligheid, maar verzuimt de
noodzaak van populatiebeheer deugdelijk te motiveren. Dat is vooral jammer omdat
juist schadebestrijding de reden kan zijn dat er weinig problemen zijn met het
damhert.
De onderbouwing van de draagkracht in de AWD of in de omgeving daarvan in het
FBP kunnen wij niet vinden. Dit verbaast ons niet: het vaststellen van de draagkracht
van een gebied voor een wild hoefdier is lastige materie. Daarom vinden wij de vraag
aan een FBE om, conform artikel 10 i, deze exercitie uit te voeren, wel erg ver gaan.
Opmerkingen
Wat betreft de aantallen aanrijdingen herhalen we dat het zien van damherten nabij
wegen niet hetzelfde is als aanrijdingen. Wel maakt dit snelheidsbeperkingen
raadzaam. Het FBP toont weliswaar aan dat er een relatie is tussen het aantal
damherten en het aantal aanrijdingen met damherten, maar verzuimt inzichtelijk te
maken dat er meer factoren een rol spelen. Het afschot van voornamelijk jonge
damherten bij knelpunten voor de verkeersveiligheid kan verdedigbaar zijn, maar op
zijn minst even verdedigbaar is onderzoek naar mogelijke gemeenschappelijke
kenmerken van deze knelpunten (ruimtelijke configuratie) op grond waarvan wellicht
het aantal aanrijdingen door andere ingrepen kan worden verminderd.
Langs delen van de AWD staat momenteel een damhertkerend raster. De verhouding
tussen de populatie damherten van de AWD en daarbuiten blijft vaag en daarmee
dringt zich de vraag op wat hier nu feitelijk aan de hand is. Wij kunnen ons niet aan
de indruk onttrekken dat we hier te maken hebben met (pogingen tot) dispersie
vanuit de AWD naar de omgeving. Van nature zou dit dan voornamelijk jonge
mannelijke dieren betreffen. In het FBP wordt gesteld dat de omvang van deze
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populatie ca. 200 dient te zijn. Gehanteerde begrippen als duurzaamheid en een
natuurlijke populatiestructuur worden daarmee inflatoir: dat is immers een doel dat
door de feitelijke gang van zaken wordt gefrustreerd.
Het is niet duidelijk waarom de penvoerder nauwelijks ingaat op de huidige
versnippering van het leefgebied van de AWD en het NPZK. In dit licht immers
dient ook de buiten dit duingebied levende populatie damherten te worden geplaatst.
Naar ons idee zou buiten het duingebied draagvlak (tolerantieniveau) het
uitgangspunt moeten zijn. Voor het gebied buiten de AWD zouden de
randvoorwaarden voor het optreden van landbouwschade en gevaar voor het verkeer
moeten worden gedefinieerd in relatie tot de aanwezigheid van damherten. Pas dan is
duidelijk wat aanvaardbare grenzen zijn. De relatie tussen het voorkomen van
damherten en het aantal en de locatie van aanrijdingen vergt nader onderzoek.
De weging tussen belangen conform art. 68 van de Flora en faunawet bij a) de
gewenste duurzame stand en b) bij het uitblijven van beheer wordt niet inzichtelijk
gemaakt. Het is daarom gissen wat de verwachte effectiviteit van de voorgestelde
handelingen onderverdeeld naar aard, omvang en noodzaak zou kunnen zijn. Dat is
vooral jammer omdat het feit dat er zo weinig problemen zijn met het damhert het
gevolg kan zijn van het gevoerde populatiebeheer en schadebestrijding, die juist dat
als doel hebben.
Gegeven het bovenstaande zijn per saldo de verkeersveiligheid en het voorkomen
van onnodig lijden de resterende argumenten voor beheer en schadebestrijding.
Het door de FBE gehanteerde argument 1 (§ 3.5): de draagkracht van het gebied in
de AWD en aangrenzend leefgebied behoeft o.i. nadere uitleg. Het onderdeel
draagkracht blijkt opnieuw erg lastig en wordt vervangen door een globale
beschrijving van het leefgebied. We hebben sterk de indruk dat de faunabeheerders
hier (maar niet alleen in Zuid-Kennemerland) overvraagd worden.
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Bijlage 1
Artikel 68 Flora en faunawet
1. Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk
wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, kunnen
gedeputeerde staten, voor zover niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet
vrijstelling is of kan worden verleend, ten aanzien van beschermde inheemse
diersoorten, het Faunafonds gehoord, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of
krachtens de artikelen 9 tot en met 15, 15a, 15b, tweede lid in samenhang met het
eerste lid, 16, 17, 18, 53, eerste lid, onderdelen c en d, 72, vijfde lid, en 74:
a. in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;
b. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
c. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen,
bedrijfsmatige visserij en wateren;
d. ter voorkoming van schade aan flora en fauna of
e. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen,
belangena).
2. Een ontheffing die betrekking heeft op vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid,
onderdeel b, of op soorten als bedoeld in bijlage IV, onderdeel a, of, voor zover de
ontheffing betrekking heeft op artikel 15b, soorten als bedoeld in bijlage V,
onderdeel a, van richtlijn 92/43/EEG, wordt uitsluitend verleend voor zover de
grond als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a tot en met e, overeenstemt met een
van de gronden, genoemd in artikel 9 van richtlijn 79/409/EEG onderscheidenlijk
artikel 16 van richtlijn 92/43/EEG.
3. Gedeputeerde staten kunnen bij verlening van een ontheffing als bedoeld in het
eerste lid niet afwijken van het bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijfde lid, voor
het toestaan van middelen die onnodig lijden van dieren veroorzaken.
4. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts verleend aan een
faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 80, onderdeel e, worden ontheffingen als
bedoeld in het eerste lid, verleend voor een periode van ten hoogste vijf jaren.
6. In afwijking van het derde lid kan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, ook aan
anderen dan een faunabeheereenheid worden verleend indien:
a. de noodzaak ontbreekt voor een faunabeheerplan gelet op de soort dan wel de
aard of omvang van te verrichten handelingen;
b. de noodzaak ontbreekt dat de te verrichten handelingen worden verricht door
tussenkomst van een faunabeheereenheid;
c. het gebied waar de handelingen worden verricht niet is gelegen in een gebied
waarover zich de zorg van een faunabeheereenheid uitstrekt.
7. Gedeputeerde staten doen tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de
bekendmaking van besluiten als bedoeld in het eerste en vijfde lid mededeling van
deze besluiten in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere
geschikte wijze. Van besluiten als bedoeld in het eerste juncto derde lid wordt tevens
tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van deze besluiten
mededeling gedaan in de Staatscourant. Een afschrift van deze besluiten sturen zij
aan Onze Minister.

Alterra-rapport 1930

25

a) Besluit beheer en schadebestrijding dieren. Tekst zoals deze geldt op 19 juli
2009.
§ 3. Aanwijzing andere belangen voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen
Artikel 4
1. Als andere belangen als bedoeld in artikel 68, eerste lid, onderdeel e, van de wet,
zijn aangewezen:
a. de voorkoming en bestrijding van schade of belangrijke overlast veroorzaakt door
steenmarters aan gebouwen of zich daarin of daarbij bevindende roerende zaken, en
b. de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door vossen aan niet
bedrijfsmatig gehouden vee;
c. de voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren,
behorende tot de diersoorten edelhert, ree, damhert of wild zwijn;
d. de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door konijnen of vossen op
sportvelden of industrieterreinen;
e. het reguleren van de populatieomvang van dieren, behorende tot de diersoorten
edelhert, ree, damhert of wild zwijn, met dien verstande dat vanwege dit belang
slechts ontheffing kan worden verleend indien de aanleiding is gelegen in de
schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied of de maximale
populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich
bevinden.
2. Als ander belang als bedoeld in artikel 75, vijfde lid, onderdeel c, van de wet is
aangewezen de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door dieren
behorende tot een beschermde inheemse zoogdiersoort op begraafplaatsen.
Artikel 10 Besluit Faunabeheer
Het faunabeheerplan bevat ten minste de volgende gegevens:
a. de omvang van het werkgebied van de faunabeheereenheid;
b. een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van de faunabeheereenheid is
aangegeven;
c. kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan
een duurzaam beheer noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip van gegevens over de
aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied gedurende het jaar;
d. een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer van de in onderdeel
c bedoelde diersoorten, waaronder een onderbouwde verwachting van de belangen
als bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de wet die zouden worden geschaad indien
niet tot beheer zou worden overgegaan;
e. een beschrijving van de mate waarin de in onderdeel d bedoelde belangen in de vijf
jaren voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan zijn
geschaad;
f. de gewenste stand van de in onderdeel c bedoelde diersoorten;
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g. per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de
handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel
f, te bereiken;
h. per diersoort en gewas een beschrijving van de handelingen die in de periode,
bedoeld in onderdeel e, zijn verricht om het schaden van de in onderdeel d bedoelde
belangen te voorkomen, alsmede, voorzover daarover redelijkerwijs kwantitatieve
gegevens beschikbaar zijn, een beschrijving van de effectiviteit van die handelingen;
i. voorzover het plan betrekking heeft op het beheer van edelherten, damherten,
reeën of wilde zwijnen, een beschrijving van het voedselaanbod, de relatie tussen dit
voedselaanbod en de grootte van de populatie van de betrokken dieren alsmede de
mogelijkheden van uitwisseling met aangrenzende terreinen;
j. een beschrijving van de plaatsen in het werkgebied van de faunabeheereenheid
waar en de perioden in het jaar waarin de in onderdeel g bedoelde handelingen zullen
plaatsvinden;
k. de mogelijkheid en de voorwaarden om gebruik te maken van een aan de
faunabeheereenheid verleende ontheffing op gronden van jachthouders die niet bij
de faunabeheereenheid zijn aangesloten, mits die gronden binnen het werkgebied van
de faunabeheereenheid vallen en voorzover die gronden plaatsen als bedoeld in
onderdeel j omvatten waar planmatig beheer noodzakelijk is;
l. voorzover daarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde
inschatting van de verwachte effectiviteit van de in onderdeel g bedoelde
handelingen;
m. een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van de voorgenomen
handelingen zal worden bepaald.
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Bijlage 2 Aanvullende data
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen hoefdieren (bron: Waternet,
team, Bewaking, Faunabeheer en Recreatie). Het betreft voorlopige cijfers die
wellicht nog dienen bijgesteld:
jaar
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ree
103
94
109
190
107
127
225
259
229
185
253
221
239
155
165
175
170
129
136
99

damhert
7
26
57
63
110
117
141
199
229
323
357
508
644
660
726
1084

Weergegeven is de minimale populatieomvang. Deze wordt bepaald door het
resultaat van de hoogste telronde, of als dat hoger uitvalt, door de som van de
hoogste waarden van de afzonderlijke leeftijds/geslachtsklassen (man-adult, mankalf,
spitser, vrouw-adult, vrouwkalf). Bij een relatief groot aantal ‘niet aangesproken’
(=niet ingedeeld in één van deze klassen) individuen valt deze optelling meestal lager
uit dan de waarde van de hoogste telronde (zo ook dit jaar).
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aantal aanrijdingen direct rond de AWD
12

damherten

10

reeën

8
6
4
2
0
(t/m 24-5)
2006

2007

2008

2009

aantal aanrijdingen ruim rond de AWD
30

damherten

25

reeën

20
15
10
5
0
(t/m 24-5)
2006

2007

2008

2009

Getallen zijn gebaseerd op cijfers van Waternet en van de politiekorpsen
Kennemerland en Hollands-Midden. De cijfers van politie Kennemerland zijn
vergeleken met die van de dierenambulance en de gemeente Bloemendaal. Allen
voeren verschillende registraties en zijn slecht of niet vergelijkbaar. Tussen mn. de
overzichten van politie en dierenambulance zitten veel verschillen en fouten. De
uiteindelijke cijfers kun je dan ook alleen maar zien als indicatief en niet als harde
waarheden.
Na een aantal jaar van daling in 2009 plotseling een flinke stijging. Dit lijkt te worden
veroorzaakt door de relatief strenge winter woordoor dieren vooral aan het eind van
de winter (maart) meer op zoek gaan naar voedsel.
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