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Hoofdstuk 1 Situatieschets
Inleiding

Het Friese landschap kenmerkt zich grotendeels door haar open ruimte, graslanden met melkvee en
verspreid liggende dorpen, steden en boerenhoeves. Het type landschap waarin vrij levende
damherten normaal niet voorkomen. Er is, voor zover bekend, in Fryslân nooit sprake geweest van
nature in het wild levende populaties damherten1.
Wel worden damherten van oudsher bij (voormalige) landhuizen of staten in hertenkampen
gehouden. Ook in en bij dorpen en steden zijn dergelijke hertenkampen te vinden. Het komt
regelmatig voor dat een of meer exemplaren uit deze hertenkampen ontsnappen. Veelal gaat het om
enkele dieren die snel worden gevangen of zelfs uit eigen beweging terugkeren. Dit laatste is
bijvoorbeeld het geval met een damhert uit het hertenkamp bij de Fogelsangh State in Veenklooster 2.
Dergelijke ontsnappingen van een enkel exemplaar hebben in het algemeen niet tot gevolg dat er zich
vrij levende populaties kunnen ontwikkelen.
Toch is in de afgelopen tien tot vijftien jaar op een aantal plaatsen in Fryslân sprake van in het wild
(over)levende populaties damherten. Er zijn zelfs meldingen die duiden dat dit al over een langere
periode gaande is. Voor alle waargenomen situaties gaat het om – van oorsprong - gehouden dieren
die, hetzij opzettelijk, hetzij per ongeluk, in het wild zijn terecht gekomen. Omdat het in deze situaties
ging om meer dan een enkel dier, van beide geslachten, konden deze dieren verwilderen en zich
voortplanten. Het is zeker dat alle vrij levende populaties die nu in Fryslân voorkomen op deze manier
zijn ontstaan.
In Fryslân zijn sinds een aantal jaren drie van dergelijke vrij levende populaties bekend. Deze
populaties worden in dit rapport uitgebreid besproken. Hieronder geven we een kort overzicht.
De eerste populatie bevindt zich in de noordoosthoek van Fryslân, tegen de Groningse grens. Hier
leeft een populatie damherten deels binnen het Natura 2000-gebied Lauwersmeer.
De tweede populatie houdt zich op aan de zuidwestkant van Dokkum, hoofdzakelijk bij het Geastmer
Mar. Deze dieren veroorzaken regelmatig verkeersonveilige situaties op de N361 als zij deze weg
oversteken.

Daarnaast zijn ook op andere locaties waarnemingen bekend van damherten (zie figuur 1). Veel van
deze waarnemingen zijn te herleiden naar ontsnapte damherten uit privébezit die of zijn terug
gevangen, of in elk geval nog niet hebben voortgeplant tot een grote populatie. Echter ten zuidoosten
van de populatie in de regio Oranjewoud/Katlijk, in de nabijheid van Makkinga/Elsloo, lijkt zich sinds
enige jaren ook een nieuwe vestiging voor te doen. Deels bestaat dit uit een ontsnapping van een
groep van 11 of 12 hindes. Deze dieren zijn inmiddels (sinds herfst 2017) in contact gekomen met
mannelijke dieren die mogelijk afkomstig zijn van de populatie Oranjewoud/Katlijk.

Groot Bruinderink, G., 2016. Damhert Dama dama. In: (Broekhouzen, S., Spoelstra, K., Thissen, J.B.M., K.J. Canters & J.C.
Buys (red.). Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. Zoogdiervereniging, Nijmegen
2
Mondelinge mededeling Rayonbeheerder gemeente Achtkarspelen d.d. 21 augustus 2018
1
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De derde populatie is van een aanmerkelijk grotere omvang dan de andere twee, en gebruikt een
groot gebied dat gelegen is ten oosten van Heerenveen, van Oranjewoud tot ongeveer bij Jubbega en
zelfs mogelijk verder in zuidoostelijke richting. Veel meldingen worden gedaan in het gebied rond
Katlijk. Hier zijn af en toe grote groepen te zien. Er zijn in het leefgebied van deze populatie een
aantal wegen waar herhaaldelijk aanrijdingen met damherten plaatsvinden. Er worden meldingen
gedaan van schade aan landbouw maar ook aan materiële zaken zoals rasters en hekwerken.

4

In bijlage 1 is een beschrijving opgenomen van de ecologische kenmerken van vrij levende
damhertpopulaties en de te verwachten effecten op de ecosystemen waarin zij leven alsmede effecten
op maatschappelijke en economische belangen.

F IGUUR 1 O VERZICHT WAARNEMINGEN DAMHERTEN FRYSLÂN

Nulstandsbeleid Provincie Fryslân
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Beleidsuitgangspunt van de provincie Fryslân tot op heden is dat damherten niet in de Friese natuur
thuishoren. Op 2 juli 2002 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân de beleidsnotitie Libje en Libje
litte vastgesteld. In deze notitie zijn deze beleidsuitgangspunten uitgewerkt.

5

In het kort luidt het vigerende beleid met betrekking tot de damhertenpopulaties binnen Fryslân als
volgt:
1. Damherten komen van nature niet voor in Fryslân.
2. Het damhert is ook geplaatst op de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare dieren in Nederland
(1994) in de categorie Bedreigde soorten.
3. De dieren die in Fryslân in het wild leven zijn afkomstig uit illegaal losgelaten of uit
dierenparkjes uitgebroken dieren. Het rijksbeleid staat deze ontwikkeling niet toe in verband
met voorkoming van schade.
4. GS streven niet naar een vrij levende populatie in Fryslân vanwege voorkoming van schade en
in het belang van de verkeersveiligheid.
5. Het niet nastreven van in het wild voorkomende populatie(s) betekent zo veel als een
nulstand.

Aanwijzingsbesluit

Op 1 februari 2005 het hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân (hierna GS) een reeds bestaand
aanwijzingsbesluit d.d. 11 februari 2003 ingevolge art. 67 van de Flora- en faunawet gewijzigd. Met
deze wijziging beoogden GS uitvoering te geven aan het hiervoor beschreven nulstandsbeleid. Met de
aanwijzing kregen jachthouders in Fryslân de mogelijkheid om in het wild aanwezige damherten te
verwijderen, dit in het belang van de openbare (verkeers-)veiligheid en ter voorkoming van
belangrijke schade aan gewassen.
Op 22 juni 2006 is deze bepaling vernietigd door de Rechtbank Leeuwarden bij uitspraak van 22 juni
2006, reg.nr. 05/1286.
In het kort waren de overwegingen van de rechtbank:
- De risico's die damherten voor de verkeersveiligheid in deze provincie met zich brengen zijn
niet op enigerlei wijze met objectieve gegevens onderbouwd, onder meer omdat uit de
toelichting niet kan worden achterhaald hoeveel damherten op dit moment in deze provincie
leven, in welke delen van de provincie zij voorkomen en of zich in het recente verleden
verkeersongevallen hebben voorgedaan die door damherten zijn veroorzaakt.
- De vrees dat damherten belangrijke schade zullen aanrichten aan landbouwgewassen is
onvoldoende onderbouwd. In de toelichting op het wijzigingsbesluit zijn geen gegevens
opgenomen waaruit kan worden opgemaakt dat zich in het recente verleden in Fryslân
schadegevallen hebben voorgedaan, laat staan dat duidelijkheid is verschaft over de hoogte
van de eventuele schade, de frequentie waarin deze schade optreedt en de geografische
spreiding van de schade.
- Ook bij nastreven van een 0-stand zal eerst vastgesteld moeten worden dat één van de in
artikel 67 lid 1 Ffw genoemde belangen in het geding is, voordat kan worden besloten om tot
beperking van de stand van een bepaalde diersoort wordt overgegaan.
Na vernietiging van de bepaling hebben GS geen nieuw besluit genomen. Wel is in een enkel geval
(2007) nog een ontheffing verleend voor afschot ter voorkoming van schade aan gewassen. Hierna is
binnen Fryslân geen toestemming meer verleend voor beheer van damherten of schadebestrijding
middels afschot. Alleen ter voorkoming van onnodig lijden worden incidenteel damherten, die ernstig
gewond zijn geraakt bij een aanrijding, afgeschoten. Dit gebeurt in overleg en afstemming met de
politie.

Sinds 2002 (vaststelling beleid) en 2006 (vernietiging aanwijzing) hebben zich veranderingen
voorgedaan als gevolg van jurisprudentie, toekennen van nieuwe bevoegdheden aan provincies en
nieuwe inzichten omtrent (het beheer van) damherten:
1. Binnen Fryslân komen inmiddels drie vrij levende en zelfstandig voortplantende populaties
damherten voor. Daar deze zich al over langere tijd hebben kunnen voortplanten, en
verwilderd zijn, moeten deze populaties worden beschouwd als ‘beschermde inheemse
diersoort’.
2. Het damhert is inmiddels van de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare dieren (2006)
afgehaald vanwege toename in aantal en verspreiding, resulterende in een gunstige staat van
instandhouding in Nederland.
3. Het rijksbeleid met betrekking de 0-stand van (onder andere) damherten is niet meer van
toepassing. De bevoegdheid om beleid met betrekking tot deze diersoort te formuleren (en uit
te voeren) is geheel aan de provincies zelf.
4. De Wet natuurbescherming geeft meer ruimte aan het bevoegd gezag om af te wijken van
het beschermingsregime. Er is meer (beleids)vrijheid om te besluiten om beheer van
damherten toe te staan.
Daarnaast is in de afgelopen jaren (vanaf ongeveer 2016) in de provincie Fryslân regelmatig en in
toenemende mate sprake van problemen met damherten. Dit varieerde van een aantal aanrijdingen in
korte tijd nabij Dokkum, het veroorzaken van schade aan afrasteringen bij Katlijk, schade aan
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Wijzigingen in bevoegdheden, beleidsformulering en nieuwe inzichten
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gewassen alsmede een aantal gevallen waarin damherten niet tijdig en adequaat uit hun lijden
konden worden verlost en waarbij dierwelzijn een (extra) zorg lijkt te worden.
Grondgebruikers en ook grondeigenaren vragen aan GS om maatregelen te treffen nu de aantallen
damherten steeds groter worden.
Met inachtneming van het huidige faunabeleid (Beleidsnota Libje en Libje Litte), de uitspraak van de
rechtbank in 2006 en het toenemend aantal klachten over verkeersveiligheid en schade aan
particuliere eigendommen, is door GS van Fryslân opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een
verkennend onderzoek naar het voorkomen van damherten in de provincie en de problemen die zij
veroorzaken.
Met deze verkenning wordt alle mogelijke beschikbare informatie op een rij gezet over het damhert in
Fryslân. Dit onderzoek dient als basis voor een eventuele aanvulling van het Faunabeheerplan Fryslân
met een hoofdstuk 'Damhert'. Zodra dit hoofdstuk aan het Faunabeheerplan is toegevoegd
zal er een basis zijn voor het eventueel verlenen van een ontheffing of het verstrekken van een
opdracht voor het beheer van de populaties damherten in Fryslân.
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Bijlage 7 bevat de offertevraag van de provincie Fryslân welke ten grondslag ligt aan dit
onderzoeksrapport. In hoofdstuk 2 wordt (verkort) de onderzoeksopzet beschreven.
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet en uitvoering
Opdracht

Door de Provincie Fryslân is aan de onderzoeksbureaus Boerema & van den Brink B.V. en Jasja
Dekker Dierecologie opdracht gegeven voor een onderzoek ‘inventarisatie damherten in Fryslân’.
In grote lijnen houdt deze opdracht het volgende in:
• Inventariseer wat de herkomst en huidige staat is van de vrij levende populaties damherten in
de provincie;
• Inventariseer welke schade en overlast door de damherten worden ervaren en vastgelegd,
inclusief een analyse daarover. Per populatie in beeld brengen van schade en risico's voor
wettelijke belangen als genoemd in de Wet natuurbescherming en de trend hierin.
• Breng per populatie in beeld of overlast wordt ervaren, waaruit deze overlast bestaat en de
mate waarin deze overlast wordt ervaren en de trend hierin;
• Geef een onderbouwde prognose van de ontwikkelingen in de nabije toekomst bij ongewijzigd
beheer. Betrek hierbij ook de informatie over optredende schade en risico’s voor de
verkeersveiligheid.
• Adviseer over de beste aanpak om de nu reeds aanwezige damhertenpopulaties te beheren
zodat dat schade aan landbouw beperkt blijft en gevaar voor de verkeersveiligheid (of andere
wettelijke belangen) wordt beperkt of zelfs kan worden voorkomen.

Uitvoering

Verzamelen beschikbare informatie en data

Belangrijk deel van de opdracht betreft het verzamelen van beschikbare kennis en data bij de diverse
stakeholders.
Hiertoe zijn in de maanden augustus 2018 tot begin januari 2019 diverse personen en organisaties
benaderd die naar verwachting konden beschikken over relevante data of informatie in relatie tot de
verspreiding, inclusief eventuele tellingen van de verschillende te onderscheiden populaties.
Daarnaast zijn bij beschikbare (landelijke of provinciale) databases gegevens verzameld omtrent
waarnemingen (NDFF), schade (BIJ12/Faunafonds) of aanrijdingen met wegverkeer
(Faunaregistratiesysteem/FRS).

Bij dit rapport zijn een aantal bijlagen (bijlage 2 t/m 5) gevoegd. In deze bijlagen is, per te
onderscheiden populatie of vrij levende groep, een uitgebreide beschrijving opgenomen van de
verzamelde kennis en gegevens. Daarin zijn ook verwijzingen opgenomen naar de verschillende
bronnen (interviews en eventueel via mail of andere bronnen toegezonden informatie).
Opgemerkt moet worden dat de verzamelde data en gegevens slechts deels afkomstig zijn uit
vastgelegde informatie in databases en registraties. Een ander deel van de informatie is afkomstig van
de interviews. Daarbij hebben respondenten informatie aangedragen die niet (of niet volledig) zijn
vastgelegd in formele databases zoals FRS of SRS. Deze informatie is niet altijd volledig controleerbaar
en soms ook anecdotisch. Geprobeerd is om in de bijlagen (bijlagen 2 t/m 5) deze informatie
beschrijvenderwijs op (en over) te nemen en verbanden te leggen tussen de verschillende verzamelde
gegevens. Dit heeft wel tot gevolg dat in de rapportage soms een voorbehoud moet worden genomen
op de conclusies en bevindingen. Immers een deel van deze informatie kon niet daadwerkelijk worden
gecontroleerd (veldonderzoek is geen onderdeel van de opdracht) of was de informatie te weinig
concreet om de exacte datum en/of locatie van de waarneming te bepalen.
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Het merendeel van dit werk omvatte het voeren van interviews via telefoon, email en bezoeken ter
plaatse. Voor de interviews is steeds gebruik gemaakt van een (vooraf) opgestelde vaste vragenlijst
(zie bijlage 8). Naar aanleiding van deze gesprekken hebben benaderde personen en organisaties data
aangeleverd in de vorm van telformulieren, vastgelegde waarnemingen (waaronder persoonlijke
notities, foto en filmmateriaal), alsmede inzage gegeven in persoonlijke correspondentie met andere
partijen en personen. Door de provincie Fryslân is ook inzage gegeven in de beschikbare documenten
en digitale registraties met betrekking tot damherten.
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Vanuit privacyoverwegingen is ervoor gekozen om enkel de organisaties te benoemen, en de wijze
waarop het interview is afgenomen of informatie is aangeleverd. Dit houdt in dat persoonsnamen en
contactgegevens in dit rapport zijn weggelaten. Deze laatsten zijn wel bekend bij Boerema & van den
Brink B.V. Zie ook ons privacyreglement.

Analyse en prognoses

De verzamelde gegevens en data zijn door onderzoekers gewaardeerd op bruikbaarheid en
toepasbaarheid ten behoeve van de vraagstelling. Vervolgens zijn delen van deze data met een GIS
en statistisch pakket verwerkt tot tabellen, grafieken en kaarten, en gebruikt voor modellering voor
prognoses.
Voor deze prognoses van populatieontwikkelingen is een model gebruikt dat hiertoe specifiek is
ontwikkeld. Het gaat om een ‘dynamisch populatiemodel', waarin onderscheid wordt gemaakt tussen
leeftijd en geslacht. Met het model kan, met uit veldgegevens afgeleide waarden voor overleving en
voortplanting, worden bepaald hoe een startpopulatie zal groeien. Dit is gedaan aan de hand van een
eerste goede telling van elke bekende populatie: zo kan worden gezien of de prognose tot 2018 de
tellingen van de populatie correct voorspeld.
Door de overleving van de verschillende leeftijds-geslacht klassen aan te passen kunnen de gevolgen
op de populatie van (bijvoorbeeld) minder of meer verkeersslachtoffers of het plegen van afschot
worden voorspeld. Het model is gebaseerd op dat van Focardi et al. 3, maar is aangepast aan de
Nederlandse situatie. Het model en het ijken ervan worden besproken in bijlage 6.

F IGUUR 2 SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET POPULATIEMODEL
Fk en Mk: geitkalf en bokkalf. M1 tot M3 zijn bokken van 1 tot 3 jaar oud, Fad en Mad zijn geit en
bok. B is het aantal kalveren per geit (de helft is geit, de helft bok), en S is de jaarlijkse overleving.
Het model is zo ingeregeld dat het de voorjaarstand vóór geboorte van de kalveren geeft, dus het
moment van voorjaarstellingen in het veld.
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Aanbevelingen
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Op basis van de uitgevoerde inventarisatie en de uitgewerkte prognoses (zie hoofdstuk 3) komen wij
tot een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen gaan in op de, door de provincie Fryslân aan ons
gestelde, kennisvragen. Deze aanbevelingen zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 (beleid en beheer)
alsmede hoofdstuk 5 (monitoring en registratie).

3

Focardi, S., S. Toso, and E. Pecchioli. 1996. “The Population Modelling of Fallow Deer and Wild Boar in a Mediterranean
Ecosystem.” Forest Ecology and Management 88 (1–2): 7–14. doi:10.1016/S0378-1127(96)03804-2.

Hoofdstuk 3 Huidige verspreiding en samenstelling populaties
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de huidige verspreiding en samenstelling van de populaties
damherten in de provincie en de populatietrend (historisch) van de afzonderlijke populaties. Deze
informatie is gebaseerd op de informatie die uit dit onderzoek is verkregen, gekoppeld aan
beschikbare data afkomstig van registraties in NDFF alsmede gegevens die bij de provincie Fryslân
bekend zijn.

3.1

Populatie Kollumerwaard

Voor een uitgebreide beschrijving van het voorkomen en de ontwikkelingen van deze populatie wordt
verwezen naar Bijlage 2.

Voorkomen en verspreiding

Zeker is dat in dit gebied al voor het jaar 2000 sprake was van een vrij levende populatie damherten.
Ook is bekend dat tot aan de vernietiging van de provinciale aanwijzing (zie hoofdstuk 1) afschot ten
behoeve van aantalsbeheer is gepleegd op deze populatie. Echter de afschotcijfers over deze periode
konden niet meer worden achterhaald 4.
Pas vanaf het jaar 2007 zijn controleerbare gegevens beschikbaar omtrent het voorkomen en
aantalsontwikkeling.
Deze informatie strekt zich echter uit tot een beperkt deel van de aanwezige populatie. Tellingen
worden alleen uitgevoerd buiten het gebied van Staatsbosbeheer. Hier komt slechts een deel van de
aanwezige populatie voor (zie figuur 3).
Uit de verzamelde gegevens komt wel naar voren dat deze damhertpopulatie zich de laatste 10 jaar
ophoudt in een relatief beperkt (leef)gebied.
Op basis van verzamelde informatie kan het in Figuur 3 weergegeven gebied worden beschouwd als
het leefgebied van deze populatie. Dit uiteraard beschouwd tot aan de situatie zoals nu bekend
(januari 2019). In deze kaart is tevens het gebied aangegeven waarin wordt geteld.
Op de kaart is ook de in de provincie Groningen liggende Marnewaard weergegeven. Ook hier
bevinden zich damherten welke mogelijk (deels) afkomstig zijn uit de populatie in de Kollumerwaard
(zie hierover verder bijlage 2 en onder het kopje ‘Relatie met andere populaties’).
Jaarlijkse tellingen worden alleen uitgevoerd in de gebiedsdelen buiten Natura 2000-gebied. In het
Natura 2000-gebied (dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer) worden tot op heden geen reguliere
tellingen uitgevoerd. Door de slechte zichtbaarheid van deze populatie en omdat ook delen van het
leefgebied niet structureel worden geteld is het niet mogelijk gebleken om een goede inschatting te
maken van de daadwerkelijke populatieomvang alsmede de geslachtssamenstelling en
leeftijdsopbouw.
Op basis van waarnemingen van verschillende geïnterviewde personen wordt ingeschat dat
verhoudingsgewijs het aandeel vrouwelijke dieren hoger ligt dan het aandeel mannelijk (zie voor
geslachtsverhoudingen ook bijlage 1).

4
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F IGUUR 3 GEBIED VOORKOMEN DAMHERTEN KOLLUMERWAARD
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Geschat wordt dat in het gebied tussen de 20 tot 50 damherten aanwezig zijn. De uitgevoerde
trendtellingen door de WBE De Lauwers is zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Uit de
trendtellingen kan worden afgeleid dat de populatie op dit moment (licht) groeit. Kanttekening hierbij
is dat de tellingen zich beperken tot
een deel van het leefgebied. Het
15
deel van het leefgebied waar zich,
op basis van waarnemingen in de
NDFF, het grootste deel van de
populatie ophoudt wordt niet geteld.
10
Het in 2017 verhoogd aantal getelde
dieren kan ook het resultaat zijn van
verhoogde verstoringen op het
terrein van de voormalige
5
kruitfabriek (zie bijlage 2).
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Populatietrend t/m 2017

Bron: WBE De Lauwers
Van 2015 en 2016 zijn er geen gegevens beschikbaar

GRAFIEK 1 TRENDTELLINGEN ( VOORJAAR) 2007-2017; WBE D E LAUWERS

Gevaar, Schade of Overlast

Uit de verkenning volgt dat de populatie in de Kollumerwaard slechts in beperkte mate schade of
overlast veroorzaakt.
Er is ook geen aanleiding om aan te nemen dat de populatie de ecologische draagkracht van het
gebied waarin zij leven overschrijdt.
Er zijn geen meldingen van aanrijdingen met damherten. In de huidige omvang van de populatie en
het gebiedsgebruik zijn er geen aanwijzingen dat er schade aan andere flora of fauna optreedt of dat
hierdoor de instandhouding van natuurlijke habitats in gevaar komt.
Enkel is er sprake van meldingen van veroorzaakte schade aan gewassen. Hier gaat het om schade
aan met name de gewassen op de gronden van de proefboerderij SPNA Munnekezijl. Een deel van
deze schade is door grondgebruiker gemeld bij BIJ12/faunafonds. De eerste melding ging om schade
aan winterpeen van meer dan 600 euro. De tweede melding ging om schade aan winterpeen van
tussen de 250 en 600 euro, waarbij 75% werd toegerekend aan damhert, en 25% aan ree. Uit de
inventarisatie volgt echter dat niet alle gewasschade wordt gemeld bij BIJ12/faunafonds.
Overlast is niet gemeld. Bij geen van de respondenten is bekend of er overlast door deze populatie
wordt ervaren.
Bovenstaande conclusies zijn gebaseerd op de huidige omvang van de populatie en het huidige
bekende verspreiding van de damhertenpopulatie. Bij veranderingen in de omgeving (ruimtelijke
ontwikkelingen), maar ook een verdere groei van de populatie, kan op voorhand niet worden
uitgesloten dat dit beeld in de (nabije) toekomst zal veranderen.

Relatie met andere populaties

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het aannemelijk is dat de in de nabijheid gevestigde
populatie damherten (Marnewaard, Provincie Groningen) in elk geval deels afkomstig is van de
damhertenpopulatie in de Kollumerwaard. Echter zonder DNA-onderzoek kan dit niet met absolute
zekerheid worden bevestigd. Verkregen gegevens duiden erop dat het in de Marnewaard gaat om een
populatie van tussen de 20 tot 30 dieren.

Beheer van één of beide populaties, maar ook veranderingen in de huidige leefgebieden, kunnen tot
gevolg hebben dat de uitwisseling tussen beide gebieden intensiveert of afneemt. Veranderingen in
gedrag kan ook leiden tot veranderingen in schade aan gewassen of meer migratiebewegingen
waardoor risico’s voor de verkeersveiligheid toenemen. In elk geval zal bij een afweging omtrent
beleid en zeker bij de uitvoering van beheer, de mogelijke effecten op de nabij gevestigde populatie
moeten worden meegewogen.
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Door de beheerder van het defensieterrein, maar ook degenen die monitoring in de Marnewaard
uitvoeren, wordt aangegeven dat het niet onwaarschijnlijk is dat dieren vanuit de Kollumerwaard naar
de Marnewaard trekken. Maar ook omgekeerd wordt uitwisseling niet uitgesloten, getuige een
aangetroffen dood (verkeersslachtoffer) damhert naast de N361 ongeveer twee jaar geleden en
waarnemingen van overstekende damherten in zuidelijke richting. De analyse van de beide populaties
in relatie tot geografische afstanden en het ontbreken van relevante barrières levert voldoende
argumenten op om onderlinge uitwisseling niet uit te sluiten. Ook waarnemingen van damherten
tussen beide ‘leefgebieden’ (zie ook figuur 3) duiden op een uitwisseling.
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3.2

Populatie Dokkum/Rinsumageest

Voor een uitgebreide beschrijving van het voorkomen en de ontwikkelingen van deze populatie wordt
verwezen naar Bijlage 3.

Voorkomen en verspreiding

Het valt op dat deze populatie pas redelijk recent bekend is geworden. Pas vanaf 2011 worden de
eerste meldingen geregistreerd in NDFF. Ook zijn pas vanaf 2012 teldata beschikbaar bij de WBE.
Uit verschillende interviews volgt dat de damherten afkomstig zijn van ontsnapte exemplaren uit het
toenmalige hertenkamp in het gebied Geastmer Mar (lokaal bekend als Pier Prins Bosk of Bosje van
Prins). Naar verluid is destijds een vangactie binnen het hertenkamp uitgelopen op een volledige
ontsnapping van de herten. Het exacte moment kon geen van de geïnterviewde personen meer
herinneren. Zeker is wel dat dit een aantal jaren vóór 2011 heeft plaatsgevonden. Dat desondanks de
populatie voor meerdere jaren ‘ongezien’ bleef ligt mogelijk in het feit dat de dieren zich het liefst
ophielden in het bosje zelf omdat daar in die periode voldoende rust en dekking aanwezig was.
Mogelijk is de toenemende onrust in de omgeving (uitbreiding woonwijk Dokkum) en in het bosje
(betreding van mensen met honden/geplande ruimtelijke ontwikkelingen) de oorzaak dat de dieren
zich meer en meer vertonen op de weilanden en ook de N361 oversteken richting de bossen van
Rinsumageest.
Met name sinds 2016 is deze populatie onder de aandacht gekomen van verschillende partijen. De
aanleiding hiervoor is was vooral het binnen korte tijd optreden van een aantal aanrijdingen eind 2016
op de N361. Sindsdien is er regelmatig sprake van gemelde aanrijdingen met damherten. Deze
aandacht heeft ertoe geleid dat begin 2017 verschillende partijen in overleg zijn gegaan over mogelijk
beheer van deze populatie. Daartoe is ook een inschatting gemaakt van het gebied waar de
damherten nu gebruik van maken. Uit dit onderzoek en de analyse van de verzamelde gegevens volgt
dat de inschatting uit 2017 verder geen uitbreiding of wijziging behoeft. Vooralsnog kan dan ook
worden uitgegaan van het in Figuur 4 weergegeven gebied. Dit uiteraard beschouwd tot aan de
situatie zoals nu bekend (oktober 2018). De N361 (Lauwersseewei) is te beschouwen als een
risicovolle doorsnijding van het leefgebied.
Dokkum-Rinsumageest e.o.
Leefgebied

Damherten in Fryslân | 24-1-2019

Waarneming van
1
2-5
6-15
meer dan 15 dieren

F IGUUR 4 GEBIED VOORKOMEN DAMHERTEN DOKKUM / RINSUMAGEEST
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Samenstelling

Ondanks dat de populatie goed te tellen blijkt is er tot op heden geen telling geweest op grond
waarvan een goede indruk kan worden verkregen van de geslachtsverhouding en leeftijdsopbouw. De
indruk bestaat dat er een beperkt aantal oudere dieren (met name bokken) in de roedel aanwezig
zijn, en dat het overige deel uit jonge(re) dieren bestaat. Uit diverse meldingen volgt dat in de roedel
(stand 2018) minimaal 3 (oud)volwassen bokken staan.
De algemene indruk is dat het aandeel vrouwelijk hoger ligt ten opzichte van het aandeel mannelijk.

Populatietrend t/m 2018

Door de WBE It Butenfjild worden sinds 2012 jaarlijks tellingen uitgevoerd. Deze tellingen worden
uitgevoerd gelijktijdig met de jaarlijkse reewildtellingen. Helaas is gebleken dat de getelde damherten
niet konden worden ingevoerd in het Faunaregistratiesysteem en zijn de (papieren) basisgegevens op
een gegeven moment vernietigd. Hierdoor ontbreken nu telgegevens tussen 2013 en 2018. Wel zijn
eind 2016 betrouwbare tellingen uitgevoerd die controleerbaar zijn gebleken (twee onafhankelijk van
elkaar opererende partijen met een interval van circa een week). Op basis van de beschikbare
tellingen door de WBE It Butenfjild kan, zij het met intervallen, een populatietrend worden
weergegeven.
Omdat de populatie op bepaalde momenten eenvoudig is te tellen (de gehele groep staat regelmatig
overdags op de weilanden tussen de N361 en Geastmer Mar) worden ook in NDFF goede
aantalsschattingen ingevoerd. Deze aantalsschattingen komen relatief goed overeen met de
telgegevens van de WBE en andere geregistreerde waarnemingen (zie grafiek 2). Hier is het maximaal
aantal dat in 1 waarneming (dus op 1 moment) is gezien en in de NDFF is ingevoerd weergegeven.
Van 2011, 2014, 2015 en 2017 zijn geen damherttellingen door de WBE beschikbaar.

40

Geteld aantal

30

Bron
NDFF

20

WBE

Bron: NDFF & WBE It Butenfjild.

GRAFIEK 2 ( TREND) TELLINGEN 2011-2018 NDFF/WBE IT BUTENFJILD
Uit deze data kan worden afgeleid dat de populatie op dit moment (eind 2018/begin 2019)
waarschijnlijk aan het begin staat van een toenemende populatiegroei (zie verder prognoses in
hoofdstuk 4). Uit de prognoses volgt tevens dat er een veel hogere aanwas zou moeten worden
verwacht dan werkelijk optreedt. Het relatief hoge aantal aanrijdingen met sterfte is zeer
waarschijnlijk de oorzaak van de geremde groei.
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Gevaar, Schade of Overlast
Uit de inventarisatie volgt dat deze populatie de laatste 2-3 jaar een risico vormt voor de
verkeersveiligheid op de N361. In relatie tot de geschatte omvang van de populatie ligt het aantal (in
FRS geregistreerde) aanrijdingen in de afgelopen drie jaar jaarlijks 20% (2016), 5% (2017) resp 18%
(2018). Met name het aantal aanrijdingen (met dodelijke afloop voor de aangereden herten) in 2016
en 2018 gelden als hoog in relatie tot de populatieomvang. Voor zover er een ‘algemeen gemiddelde’
bestaat voor een verhouding tussen een omvang van een damhertpopulatie en een gemiddeld aantal
aanrijdingen in Nederland ligt deze rond de 8%. Dit kental is gebaseerd op analyse van aanrijdingen
op de Veluwe (zie Spek & Worm 20145).
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GRAFIEK 3 AANTAL AANRIJDINGEN IN HET FAUNA - REGISTRATIE - SYSTEEM (FRS). PUNTJES STAAN
VOOR DE TELLINGEN VOLGENS NDFF ( ZIE GRAFIEK 2)

15

Naar verwachting zal dit risico toenemen als de populatie verder groeit en tevens als door
ontwikkelingen of toenemende verstoringen een belangrijk deel van het leefgebied (Geastmer Mar) in
kwaliteit afneemt. Hierdoor zullen de herten geneigd zijn om vaker richting de bosgebieden nabij
Rinsumageest te trekken. Dit leidt tot vaker oversteken van de N361. Veel mogelijkheden voor
maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren lijken niet aanwezig. Enkel het logischer en meer
zichtbaar plaatsen van waarschuwingsborden. Ook kan een oplossing gezocht worden ter plaatse van
de herkenbare ‘hotspot’ van aanrijdingen met damherten (zie figuur 5). Te denken aan
snelheidsverlaging, al dan niet gecombineerd met een verkeerssluis.
Verhoogd gebruik van de bossen van Rinsumageest kan ook daar leiden tot toenemende schade aan
houtopstanden. Er is echter op dit moment onvoldoende informatie voorhanden om hier een
voorspelling van te doen.

5

Grote wilde grazers in het Drents-Friese Wold Een verkenning naar de haalbaarheid op basis van effecten en scenario’s. ing.
G.J. Spek en ir. P.B. Worm Definitief (versie 1.0 / 10 september 2014)

F IGUUR 5 LOCATIES AANRIJDINGEN DAMHERTEN (BRON FRS)
Er wordt schade gemeld door de grondgebruiker van de weilanden naast het gebied Geastmer Mar.
De schade omvat verlies aan grasopbrengst, met name aan het eind van de winterperiode.
Het gaat om twee meldingen uit maart 2016, waarbij het in ene geval gaat om schade van meer dan
600 euro, en in het andere geval om schade van tussen de 250 en 600 euro.
Er is slechts beperkt melding van gedaan in het SchadeRegistratieSysteem van BIJ12/Faunafonds. In
2018 is door de grondgebruiker ook schade gemeld aan mais. Deze schade is, voor zover bekend, niet
gemeld in het SchadeRegistratieSysteem van BIJ12/Faunafonds. Wel zijn aan onderzoekers beelden
getoond van schade aan mais. Deze lijken inderdaad te zijn veroorzaakt door damhertenvraat.

Relatie met andere populaties

Uit dit onderzoek is niet gebleken dat er uitwisseling plaatsvindt met andere bekende
damhertpopulaties.
De populatie lijkt in de huidige situatie min of meer afgesloten van de buitenwereld. De groep is
ontstaan uit ontsnapte exemplaren uit het hertenkamp Geastmer Mar en lijkt erg geneigd om dit
gebied te willen blijven gebruiken (zie ook m.b.t. de plaats trouwheid; bijlage 1). Ook bij eventuele
veranderingen in het leefgebied (waaronder verlies of verstoring door ruimtelijke ontwikkelingen)
zullen de dieren naar verwachting niet in staat zijn om aansluiting te zoeken bij andere populaties. De
enige uitwijkmogelijkheid op korte termijn zijn de bosgebieden bij Rinsumageest. Er zijn
waarnemingen van opsplitsingen van de groep in drie aparte groepen. Echter het lijkt er op dat deze
opsplitsingen slechts in bepaalde perioden gedurende een jaar optreedt.
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Er wordt bij de gemeente geen aparte registratie van overlast door damherten bijgehouden.
Overlastbeleving lijkt hier redelijk diffuus. Er wordt door melders en geïnterviewden vooral
aangegeven dat men zich zorgen maakt over de toenemend aantal damherten in relatie tot de
verkeersveiligheid.
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3.3

Populatie Oranjewoud/Katlijk e.o.

Voor een uitgebreide beschrijving van het voorkomen en de ontwikkelingen van deze populatie wordt
verwezen naar Bijlage 4.

Voorkomen en verspreiding
Uit de verschillende waarnemingen en bronnen volgt dat volgt dat de damherten in een ruim gebied
worden waargenomen. Daarbinnen zijn een aantal kerngebieden te herkennen (zie figuur 5). De
verschillende (deel)populaties lijken redelijk plaats trouw en verblijven het grootste deel van het jaar
binnen een relatief beperkt gebied. Het is aannemelijk dat door de seizoenen heen de deelpopulaties
in omvang wisselen en onderling uitwisseling hebben.
Door de afwisseling in het landschap vinden de herten voldoende locaties om te rusten. In veel
gevallen gaat het om de gebieden die in beheer zijn als natuurgebied (particulier of in beheer bij één
van de TBO’s). Maar ook aan de randen van deze gebieden kan overdag worden waargenomen dat
hier de dieren langdurig op één locatie verblijven (foeragerend of rustend/herkauwend).
Op basis van de informatie van verschillende respondenten alsook de waarnemingen op NDFF komen
wij vooralsnog tot een leefgebied als opgenomen in bijgaande afbeelding.
Oranjew oud/ Kat lijk e.o.
Leefgebieden
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F IGUUR 6 GEBIED VOORKOMEN DAMHERTEN ORANJEWOUD /KATLIJK E. O.
Uit vastgelegde waarnemingen in NDFF zien we in 2017 en 2018 een aantal waarnemingen van
individuen in en rond het gebied - grofweg bestaande uit de Dellebuursterheide en de streek ‘Egypte’,
maar ook nog zuidelijker. Ook bestaat het vermoeden dat bokken uit deze populatie aansluiting
hebben gezocht met de recent ontsnapte groep hindes bij Elsloo. Zie verder onder het kopje ‘Relatie
met andere populaties’ en paragraaf 3.4 (groep damherten Elsloo).

Samenstelling

Er zijn geen gegevens gevonden waaruit een betrouwbaar beeld kan worden herleid van de
geslachtsverhouding (verhouding volwassen hindes/volwassen bokken). De algemene indruk is dat het
aandeel vrouwelijk hoger ligt ten opzichte van het aandeel mannelijk (zie voor geslachtsverhoudingen
ook bijlage 1).
Er zijn diverse video- en fotobeelden door respondenten ter beschikking gesteld. Uit deze beelden kan
worden opgemaakt dat de populatie (althans de delen die kunnen worden waargenomen) een redelijk
natuurlijke leeftijdsopbouw vertonen met relatief een hoog aantal jonge dieren en afnemend in
aantallen naar oudere dieren.

Populatietrend t/m 2018

GRAFIEK 4 T ELLINGEN O RANJEWOUD /KATLIJK E. O. 2011-2018

Gevaar, Schade of Overlast

In het gebied vinden aanrijdingen met damherten plaats. In relatie tot de geschatte omvang van de
populatie ligt het aantal (in FRS geregistreerde) aanrijdingen in 2017 op 9% van de getelde populatie
en in 2018 op ca 8% van de getelde populatie. Voor zover er een ‘algemeen gemiddelde’ bestaat voor
een verhouding tussen een omvang van een damhertpopulatie en een gemiddeld aantal aanrijdingen
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Systematische tellingen door de WBE Aengwirden-Schoterland vinden plaats vanaf 2011. Op basis
hiervan kan worden vastgesteld dat in dat jaar, in het gehele gebied, minimaal 27 dieren werden
geteld (Minimum Number Alive). In 2018 worden, tijdens een nachttelling met warmtebeeldkijkers
minimaal 130 dieren geteld. Gedurende de ‘reguliere’ voorjaarstelling 2018 werden er 98 dieren
geteld. Door de aangrenzende WBE Kuinder en Linde zijn tijdens de voorjaarstelling 2018 17
damherten geteld.
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in Nederland ligt deze rond de 8%. Dit kental is gebaseerd op analyse van aanrijdingen op de Veluwe
(zie Spek & Worm 20146).
Figuur 7 geeft de locaties weer waar aanrijdingen met damherten zijn gemeld in FRS. Enkel voor
zover het gaat om aanrijdingen in 2017 en 2018. De meeste aanrijdingen vinden plaats op de N380

F IGUUR 7 LOCATIES AANRIJDINGEN DAMHERTEN 2017-2018 (B RON: FRS)
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en de N351. Hier zijn een aantal ‘hotspots’ of risicovolle wegtrajecten te herkennen waar kennelijk
met zekere regelmaat gevaarlijke situaties optreden als gevolg van damherten op de weg. Het ligt
voor de hand om hier allereerst te zoeken naar preventieve maatregelen in de vorm van
verkeersremming, waarschuwingsborden en mogelijk (bij vaste oversteekplaatsen) een verkeerssluis
of een vergelijkbare maatregel.

19

Door grondgebruikers die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd wordt schade ervaren. De meeste
schade wordt ervaren aan materiële elementen zoals afrasteringen, hekwerken, afdekking van
kuilvoer, etc. Daarnaast gaat het om schade aan gewassen. Hier wordt vooral schade aan gras
gemeld, maar ook terugkomende schade aan mais. Ook hier zijn grondgebruikers niet of nauwelijks
gemotiveerd om hun schade te melden in het SchadeRegistratieSysteem van BIJ12/Faunafonds. Het
gaat om vier meldingen in voorjaar en najaar 2016: een onbekend bedrag aan wintergraan, een
onbekend bedrag aan schade in grasland door damhert, das en edelhert(!), een melding van meer
dan 600 euro in snijmais, en een melding van meer dan 600 euro schade in nieuw ingezaaid grasland,
door damhert, en das. Daarnaast zijn er in 2013 twee tegemoetkomingsverzoeken ontvangen, voor
respectievelijk 135 euro schade aan snijmais, en 259 euro schade aan grasland.

6

Grote wilde grazers in het Drents-Friese Wold, Een verkenning naar de haalbaarheid op basis van effecten en scenario’s. ing.
G.J. Spek en ir. P.B. Worm Definitief (versie 1.0 / 10 september 2014)

Op basis van de aangeleverde informatie komen wij tot de conclusie dat grondgebruikers in het
gebied te kampen hebben met een jaarlijks terugkerende kostenpost als gevolg van damherten op het
land. Het gaat om kosten voor het weren van damherten, schade aan afrasteringen en ook
opbrengstverlies door vraat aan gewassen. Doordat de herten plaats trouw zijn, en ook nauwelijks
angst vertonen voor menselijke aanwezigheid, hebben verjagings- of weringsacties beperkt resultaat;
‘je jaagt ze weg, maar als je je omdraait staan ze er alweer’.
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GRAFIEK 5 AANTAL AANRIJDINGEN IN HET F AUNA-REGISTRATIE-SYSTEEM (FRS)

In het gebied wordt tevens overlast ervaren van damherten. Er wordt melding gedaan van damherten
in de berm van wegen. Automobilisten voelen zich gedwongen om uit te wijken om blikschade te
voorkomen. Verder terugkerende klachten over damherten in tuinen waar zij de bloemperken en
moestuinen aanvreten.

Overigens moet – ter nuancering van bovenstaande - vermeld worden dat vrijwel elke respondent
aangeeft geen enkel bezwaar te hebben met damherten in de omgeving. Ook niet op de eigen
gronden. Het gaat vooral om het aantal dieren dat nu dagelijks wordt gezien en de omvang en
intensiteit van de ervaren overlast of geleden schade. Vrijwel steeds terugkerende reactie is dat men
de damherten prachtige dieren vindt, maar dat er nu zoveel lopen dat het niet meer acceptabel is.
Ook omdat de dieren nauwelijks schuwheid voor mensen vertonen veroorzaken zij hinder en overlast
(zie ook inleiding bijlage 1).
It Fryske Gea, beheerder van onder andere het Katlijker Schar, Katlijker Heide en de
Dellebuursterheide, ziet de aanwezige damherten als een waardevolle aanvulling op de biodiversiteit
in hun terreinen. Daarbij wordt de damhert ook als beheersinstrument gezien voor natuurlijke
begrazing van de betreffende natuurterreinen.
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Omdat deze klachten over overlast niet worden geregistreerd kan moeilijk een afgewogen inschatting
worden gegeven van de omvang.
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Relatie met andere populaties

Vanaf 2017 vinden we in de NDFF waarnemingen van damherten ten zuiden van de Tsjonger. Helaas
is door de waarnemers in de NDFF niet aangegeven of het om mannelijke of vrouwelijke dieren gaat.
Door een medewerker van It Fryske Gea wordt gemeld dat er waarnemingen zijn van zowel
mannelijke als vrouwelijke dieren in (o.a.) de Dellebuursterheide.
De waarnemingen vallen deels samen met de ontsnapping van een 11- of 12-tal damherten uit een
hertenkamp in Elsloo. Deze groep herten beschouwen wij vooralsnog niet als een vrij levende
populatie. Mede omdat deze dieren nog nauwelijks lijken te zijn verwilderd.
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Opvallend zijn de waarnemingen van damherten in de laatste twee jaar met een verspreiding in een
relatief ruim gebied. Dit past niet bij een groep van recent ontsnapte hindes, welke naar verwachting
de eerste tijd bij elkaar blijven. Gekoppeld aan de waarnemingen van de nog steeds rondlopende (tam
ogende) hindes alsook waarnemingen van zowel jonge bokken (spitsers) als een volwassen
damhertenbok in de bronstperiode 2017, moet worden aangenomen dat deze mannelijke dieren
afkomstig zijn van de populatie Oranjewoud/Katlijk e.o. Ook de verspreide waarnemingen duiden op
andere dieren dan alleen de ontsnapte groep hindes. De Tsjonger wordt voorts niet gezien als een
barrière voor damherten. Mede omdat hier een paar jaar geleden natuurvriendelijke oevers zijn
gerealiseerd. Naar verwachting is een oversteek door damherten mede hierdoor geen bijzonder grote
opgaaf.
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3.4

Groep damherten Makkinga/Elsloo

Voor een uitgebreide beschrijving van het voorkomen en de ontwikkelingen van deze recent ontsnapte
groep hindes wordt verwezen naar Bijlage 5.

Voorkomen en verspreiding

Uit zowel de informatie van NDFF als andere bronnen volgt dat pas sinds 2017 in dit gebied
waarnemingen zijn van damherten. Althans meer dan een enkel exemplaar.
Begin 2017 zijn een 11- of 12-tal hindes ontsnapt uit een hertenpark in/nabij Elsloo. Ondanks
pogingen om de dieren terug te vangen is duidelijk dat er ten tijde van deze verkenning
(oktober/november 2018) tussen de 14 en 20 dieren rondlopen in een gebied rondom Elsloo.
Een deel is zeker afkomstig van de aanwas van de ontsnapte hindes. Deze hindes (of in elk geval een
aantal dieren) waren kennelijk al zwanger toen zij ontsnapten. Er is ook paargedrag gemeld
gedurende de bronsttijd in herfst 2017. Begin 2018 zijn vervolgens ook hindes met kalveren gezien.
Omdat er, volgens verzamelde informatie, geen mannelijke dieren bij de ontsnapte groep waren zijn
de bij de groep hindes waargenomen bokken zeer waarschijnlijk afkomstig van de populatie
Oranjewoud/Katlijk e.o.

Samenstelling

Tijdens de reewildtelling 6 en 7 april 2018 zijn door de WBE Kuinder en Linde alle avonden ook de
damherten geteld, de hoogste telling kwam uit op 14 stuks hindes en kalveren

Populatietrend

Daar de ontsnapte groep hindes nog niet kan worden beschouwd als een van nature in het wild
levende populatie hebben wij vooralsnog afgezien van een trendbepaling. Wanneer uitgegaan wordt
van een ontsnapping van 12 hindes, en 80% van de hindes elk jaar een kalf werpen, zou de groep nu
(eind 2018) al kunnen bestaan uit 32 dieren. Dat deze aantallen nog niet gehaald worden duiden erop
dat mogelij niet alle hindes daadwerkelijk zwanger zijn geweest en/of al geslachtsrijp waren. Tevens
kan niet worden uitgesloten dat een aantal dieren inmiddels zijn omgekomen in verkeer of door
andere oorzaken. Verdere beoordeling van populatietrend laten wij buiten beschouwing.

Gevaar, Schade of Overlast

Het valt op dat de verschillende partijen in het gebied zich kennelijk bewust zijn, dat deze eventuele
nieuwe vestiging van damherten in de toekomst negatieve gevolgen kan hebben. Uit de reacties is op
te maken dat men zich direct zorgen maakt over de toekomstige situatie mocht de groep zich
ongehinderd gaan voortplanten. Er wordt verwezen naar de situatie rond Oranjewoud en de vrees
wordt uitgesproken dat men, als er niets wordt gedaan, met dezelfde problemen geconfronteerd gaat
worden als in Oranjewoud.

Relatie met andere populaties
Zie hiervoor paragraaf 3.3
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Opvallend is dat kort na de ontsnapping in 2017 meldingen binnenkomen bij zowel de FBE Fryslân als
de provincie (evenals gemeente) van ervaren overlast, schade aan gewassen en duiding van risico’s
voor het wegverkeer. Ook worden in deze periode een aantal aanrijdingen met damherten gemeld op
de N351. Mogelijk gaat het hier om aanrijdingen met genoemde hindes, maar mogelijk gaat het hier
ook om aanrijdingen met dieren uit de populatie Oranjewoud/Katlijk e.o. (zie figuur 7).
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Hoofdstuk 4 Prognoses
In dit hoofdstuk zijn een aantal prognoses opgenomen van de afzonderlijke vrij levende
damhertenpopulaties in de provincie Fryslân.

4.1

Populatie Kollumerwaard
Prognose damhert Kollumerwaard
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GRAFIEK 6 P ROGNOSE GROEI POPULATIE KOLLUMERWAARD
Zoals reeds in paragraaf 3.1 is beschreven is het voor deze populatie niet goed mogelijk om een
verantwoorde prognose op te stellen. Dit omdat slechts informatie beschikbaar is over het voorkomen
van damherten in een beperkt deel van het totale leefgebied (telgebied WBE De Lauwers), zodat niet
getest kan worden of de prognose door het model voor de jaren 2007-2017 goed past. Uitgaande van
schattingen van diverse partijen zouden er nu in het gebied tussen de 20 tot 50 damherten rondlopen.
Wanneer we de prognose beschouwen lijkt het erop dat deze een iets hogere voorspelling doet.
Sterfte door verkeer komt tot op heden niet voor. Een mogelijk toenemende omvang kan mogelijk wel
tot gevolg hebben dat meer dieren zullen worden aangereden. Vooralsnog is dit nog niet in
bovenstaande prognose opgenomen.
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Ook moet met deze populatie gerekend worden met uitwisseling tussen de populatie in de
Marnewaard (provincie Groningen). Deze onderlinge uitwisseling kan ook invloed hebben op de
populatieontwikkeling in zowel de Kollumerwaard als de Marnewaard.
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4.2

Populatie Dokkum-Rinsumageest

Prognose damhert Dokkum_Rinsumageest
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GRAFIEK 7 P ROGNOSE GROEI POPULATIE DOKKUM /RINSUMAGEEST
Voor de damherten nabij Dokkum geldt dat sterfte door verkeer een rem op de verwachte
populatiegroei legt. Hier is dan ook het populatiemodel aangepast. Omdat de exacte verkeersterfte
over een langere periode niet bekend is, is een scenario met een aanvullende sterfte van 5% en 10%
van hert en hinde gerekend. Ook in de toekomst zal verkeerssterfte de groei blijven beperken (zie
paragraaf 3.2 en onze aanbevelingen in paragraaf 5.3 met betrekking tot deze populatie).

4.3

Populatie Oranjewoud/Katlijk e.o.
Prognose damhert Oranjewoud−Katlijk e.o.
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GRAFIEK 8 P ROGNOSE GROEI POPULATIE ORANJEWOUD /K ATLIJK E. O.

24

Damherten in Fryslân | 24-1-2019

Ook voor de populatie in Oranjewoud/Katlijk e.o. is een prognose gemaakt zonder additionele sterfte,
met 5% verkeerssterfte en met 10% verkeerssterfte. Opgemerkt moet worden dat de oorspronkelijke
tellingen (waarop de prognoses zijn gebaseerd) een onderschatting lijken zijn geweest. Meer recente
waarnemingen duiden op een daadwerkelijk hoger aantal dieren in het gebied dan nu wordt
aangenomen en geprognosticeerd. Uit de uitgevoerde prognose volgt dat de damhertenpopulatie in
het gebied Oranjewoud/Katlijk e.o. nu op het punt lijkt te staan om sterk in omvang toe te nemen. Dit
wanneer geen populatiebeheer wordt toegepast. Ook is in deze prognose (nog) geen rekening
gehouden met eventueel onnatuurlijke toevoeging van ontsnapte dieren (zie ontsnapte hindes en
kalveren nabij Elsloo).
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Hoofdstuk 5 Aanbevelingen beleid en beheer
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan inzake het beleid en beheer van de populaties
damherten om risico's, schade en overlast in de toekomst te (zoveel als mogelijk) te voorkomen.
Tevens wordt aangegeven welke omvang een eventueel ingrijpen moet hebben om deze
aanbevelingen te kunnen realiseren.

5.1

Beheersopties

Vanuit opdrachtgever is gevraagd om aanbevelingen te doen over de wenselijkheid of noodzaak tot
het uitvoeren van beheer van de populaties. Hierbij zijn door opdrachtgever een drietal beheersopties
benoemd;

Niets doen

Dit houdt in dat de huidige situatie wordt gecontinueerd. Er wordt geen toestemming gegeven om
populaties in aantallen te beheren. Er is dan geen actieve rem op de groei van aantallen en er wordt
ook geen restrictie gelegd op het gebruik van het leefgebied of verdere verspreiding naar elders.
In onze aanbevelingen nemen wij deze optie op, waarbij ook verwezen wordt naar de prognoses in
hoofdstuk 4. Voor alle populaties kan op grond van de uitgevoerde analyses worden geconcludeerd
dat niet ingrijpen maatschappelijk niet gewenst of aanvaardbaar is.

Nastreven nulstand

In grote lijnen moet hier verstaan worden; het eerder geformuleerd beleid om geen vrij levende
populaties damherten in Fryslân na te streven daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dit betekent dat de nu
voorkomende vrij levende populaties en aangetroffen individuele dieren door middel van vangen en/of
doden moeten worden verwijderd.
Uit deze verkenning volgt dat het nastreven van een volledige nulstand in Fryslân inmiddels een
onhaalbare zaak lijkt en zelfs voor een deel ongewenst. Voor de aanbevelingen hebben wij ervoor
gekozen om per populatie te beoordelen of het al dan niet kiezen voor een nulstand haalbaar is, en of
er redenen zijn om voor deze populatie uiteindelijk een nulstand na te streven.

Nastreven streefstand in relatie tot voorkomen belangrijke schade en gevaar
verkeersveiligheid.

Hierbij gaat het om het terugbrengen van de aantallen tot een populatie waarbij schade en
aanrijdingen afwezig zijn of zeer beperkt blijven.

5.2

Beheertypen

In onze adviezen tot het voorkomen van schade, overlast en veiligheidsrisico’s alsmede het gaan
uitvoeren van populatiebeheer zien wij een aantal mogelijke varianten in beheertypen. Hier een korte
toelichting op wenselijkheid en ook haalbaarheid van de te onderscheiden beheertypen.

7

Grote wilde grazers in het Drents-Friese Wold Een verkenning naar de haalbaarheid op basis van effecten en scenario’s. ing.
G.J. Spek en ir. P.B. Worm Definitief (versie 1.0 / 10 september 2014)
7
Concretisering herintroductie edelhert en komst damhert in het Drents-Friese Wold, Een ‘kolonisatie nabootsen’ ing. G.J. Spek
en ing. C.F. Schoon, Versie 0.7 / 21 maart 2016
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Net als bij het nastreven nulstand hebben wij ervoor gekozen om per populatie te beoordelen of, ter
voorkoming van schade en gevaar voor (o.a.) de verkeersveiligheid, een dergelijke aanpak haalbaar of
wenselijk is. Daarbij nemen wij ook in acht welke omvang de populatie minimaal dient te hebben om
deze duurzaam te kunnen laten voortbestaan. In dat verband sluiten wij ons in ons advies aan bij de
bevindingen van de onderzoekers die recent aanbevelingen hebben gedaan over de introductie van
damherten en edelherten in het Drents Friese Wold7.

26

Beheertypen ter voorkoming risico’s voor wegverkeer

Gezien het publieke belang kan dit beheer mogelijk worden gemaakt zonder tussenkomst van een
Faunabeheerplan, middels opdracht als bedoeld in artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming. De
opdracht kan gericht zijn op afschot enkel in de nabijheid van risicolocaties (hotspots), inclusief
afschot valwild ter voorkoming onnodig lijden.
Afschot zien wij voor deze vorm van beheer als enige relevante optie omdat op deze manier zowel
afschrikking plaatsvindt van de dieren die niet geschoten worden (lokaal een vorm van Landscape of
Fear) en dat selectief en in korte tijd een aantal risicovormende dieren kunnen worden weggenomen.
Het moge duidelijk zijn dat dit beheersaanpak niet effectief is als ook elders in het leefgebied afschot
wordt gepleegd.

Beheertypen (enkel populatiebeheer, te regelen via Faunabeheerplan)
Populatiebeheer richt zich op het over langere termijn (planmatig) terugbrengen of beheren van een
populatieomvang. Voor deze aanpak is het geëigende instrument een ontheffing, gebaseerd op een
Faunabeheerplan.
Aantalsbeheer kan in een dergelijke situatie op verschillende manieren worden bereikt. Naast actief
ingrijpen in de omvang van een populatie zijn er ook andere methoden te bedenken, zoals het
aanpassen van een leefgebied waardoor de te beheren dieren door (bijvoorbeeld) verminderd
voedselaanbod hun reproductie aanpassen. Echter gezien de diersoort en de gebieden waarin de
damherten leven, zien wij dit niet als een realistische en zeker niet als een haalbare optie.
Aantalsbeheer middels vangen/verplaatsen van damherten is wellicht op een aantal locaties mogelijk.
Echter het gaat om een beheer type die slechts éénmaal met (mogelijk zeer beperkt) succes kan
worden uitgevoerd. Lukt deze poging niet of niet volledig dan zullen de damherten die bij deze poging
ontsnapten een volgende keer nauwelijks meer te vangen zijn. Daarnaast moet in ogenschouw
worden genomen dat damherten ook een eerste maal niet makkelijk te vangen zijn, getuige de
vaardigheid om onverwacht over hoge rasters te kunnen springen of in paniek dwars door hekwerken
en netten te breken. Dit draagt ook het risico van verwondingen en stress bij de dieren. Mede hierom
adviseren wij dit beheertype niet als een maatregel om een populatie over langere termijn in aantallen
te beheren. Slechts in specifieke situaties, waar ook afschot bijvoorbeeld niet mogelijk of gewenst is,
kan een dergelijke aanpak incidenteel succesvol gebruikt worden. Bijvoorbeeld ten behoeve van de
groep ontsnapte hindes bij Elsloo.
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Aantalsbeheer middels vangen en euthanaseren zou mogelijk te beschouwen zijn als een maatregel
ter voorkoming (of in aanvulling op) afschot. Ook hier gelden dezelfde reserves inzake de effectiviteit
en wenselijkheid van een vangactie. Er zijn daarnaast problemen te verwachten met dierwelzijn. Het
vangen van wilde dieren en deze -al dan niet voor korte of lange termijn- tezamen drijven in
vangkralen en de dieren daarna te euthanaseren levert bij de betrokken dieren stress op. In die zin
wordt vangen en euthanasie als minder diervriendelijk beschouwd dan op de juiste wijze uitgevoerd
afschot. Het middel vangen en euthanasie wordt niet beschouwd als een haalbare maatregel om de
aantallen damherten in het leefgebied te reduceren, zeker niet indien populatiebeheer over langere
periode gewenst is.
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Wellicht kan deze methode worden toegepast in geval er sprake is van ontsnapte of vrijgelaten
damherten die nog niet het verwilderingsproces hebben doorlopen (zie hiervoor).
Aantalsbeheer middels immunoconceptie; De overheid van British Colombia geeft in een factsheet 8
aan dat de methode alleen geschikt is voor tamme dieren in een besloten gebied. In 2010 verscheen
een rapport van de Wageningen Universiteit over Contraceptie als methode in het beheer van
hoefdieren9. De conclusie van het rapport is dat de beschreven methoden voor het beheer van de
populatie damherten niet toepasbaar zijn. Om dezelfde redenen heeft de International Commission on
Management of the Oostvaardersplassen (ICMO) deze methoden voor de Oostvaardersplassen als
ongeschikt benoemd. Voor deze methode gelden dezelfde praktische bezwaren zoals behandeld onder
8

Anon., wildlife health fact sheet fertility control of deer.
Contraceptie als methode in het beheer van hoefdierpopulaties, M.W. Kuiper, S.E. van Wieren, 2010, Resource Ecology Group,
Wageningen Universiteit
9

wegvangen. Voor immunoconceptie moeten dieren (jaarlijks) gevangen worden of in elk geval
regelmatig tot dichtbij worden benaderd. Vooralsnog wordt deze maatregel als niet haalbaar
beschouwd om een populatie over langere tijd duurzaam te beheren, vanwege het niet te garanderen
effect, het blijvend aanwezig risico voor de volksgezondheid en verkeersveiligheid, de kosten die zijn
gemoeid met het verdoven en toedienen van de middelen en omwille van dierenwelzijn.
Daarnaast wordt het ingrijpen in de natuurlijke voortplantingscyclus van een wilde
hoefdierenpopulatie gezien als een ingreep in het welzijn van de populatie zelf. Een dergelijk
experiment zal dan ook gebonden zijn aan regelgeving rondom de soortbescherming en maar valt
mogelijk zelfs onder beperkende regelgeving op het gebied van dierexperimenten en volksgezondheid.
Mede omdat alle ander beheermethoden elk hun bezwaren hebben in relatie tot dierwelzijn,
praktische uitvoerbaarheid en risico’s is het advies om afschot – met de nodige waarborgen voor
veiligheid en monitoring – als enige haalbare optie te beschouwen voor het beheren van de
populatieomvang van de te onderscheiden vrij levende damhertenpopulaties in Fryslân.

5.3

Advies beheer populaties

Populatie/gebiedsgericht

Populatie Kollumerwaard

Het advies is om voor deze populatie een gecombineerde aanpak op korte termijn en een aanpak op
langere termijn te volgen.
Daar de populatie in bepaalde perioden schade veroorzaakt aan de gewassen van met name de
Proefboerderij SPNA, maar ook andere grondgebruikers binnen het aangegeven leefgebied (zie figuur
1) kan, ter voorkoming van schade aan gewassen, aan deze grondgebruikers op verzoek ontheffing
worden verleend voor afschot van een beperkt aantal dieren. Het maximaal aantal te doden dieren
kan worden gelimiteerd waardoor wel schade wordt voorkomen, zonder dat hiermee de sprake is van
reductie of beïnvloeding van de populatieomvang (maximaal jaarlijks afschot kan lager of gelijk liggen
aan de verwachte natuurlijke sterfte). Hiermee kan de grondgebruiker het ontstaan van schade
voorkomen en behoeft deze ook niet gebruik te maken van de mogelijkheid om bij G.S. een
tegemoetkoming voor gewasschade aan te vragen. Een dergelijke ontheffing kan eventueel worden
verleend zonder een daartoe vooraf vastgesteld Faunabeheerplan.

Omdat er op dit moment onvoldoende betrouwbare data beschikbaar zijn omtrent de werkelijke
omvang van de populatie kunnen wij voor deze populatie geen (indicatief) voorstel doen voor een
verantwoorde streefstand. Ook is het doen van een prognose voor benodigd afschot – mede gezien
de onvolledige data – te onzeker. Geadviseerd wordt om eerst (via monitoring – zie hoofdstuk 6)
betrouwbaar zicht te krijgen op de omvang en samenstelling van deze populatie.
Bij populatiebeheer is afstemming met het beheer van de populatie in de Marnewaard (Groningen)
gewenst. Het ligt voor de hand om hier te kiezen voor een gezamenlijk – provinciegrensoverschrijdend - Faunabeheerplan.
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Op langere termijn: Formuleer voor deze populatie een streefstand voor de komende zes jaar en leg
deze aanpak vast in een (nieuw) Faunabeheerplan Damhert. Deze streefstand zal vervolgens moeten
worden bereikt en gehandhaafd door afschot. Om een streefstand te kunnen bepalen voor de gehele
populatie zal wel minimaal eenmaal een goede en volledig gebied dekkende telling georganiseerd
moeten worden. Pas hier ook een specifiek voor het damhert opgesteld telprotocol op toe (zie
hoofdstuk 6), met minimaal drie opeenvolgende tellingen. Via een afschotplan de huidige stand
gefaseerd (over enkele jaren) terugbrengen naar de streefstand. Het meest effectief is dan om
afschot van vrouwelijke dieren voorrang geven.
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Populatie Dokkum/Rinsumageest

Inmiddels is hier de populatie gegroeid tot boven de 40 dieren (situatie begin 2019). Komend voorjaar
zal de populatie middels de natuurlijke aanwas naar verwachting toenemen tot circa 50 dieren.
Mogelijk blijft de groei iets beperkt als gevolg van optredende sterfte door aanrijdingen.
Wij hebben de populatie beoordeeld in relatie tot het gebied waarin zij leven. Wij komen voor deze
populatie tot het advies om te streven naar een nulstand. Handhaven van deze populatie in dit gebied
zal ook naar de toekomst blijven leiden tot schade en overlast, en zeker tot onveilige situaties met het
wegverkeer. Het terugbrengen van aantallen kan hier wel enige verlichting in brengen, maar daarmee
wordt de damhertenpopulatie zelf weer kwetsbaarder. De populatie is geïsoleerd van andere
damhertenpopulaties in Nederland en leeft in een gebied dat moet worden beschouwd als
suboptimaal leefgebied voor damherten. Om een minimale populatie damherten duurzaam te laten
voortbestaan (genetische variatie) dient deze uit meer dan 50 dieren te bestaan. Dit lijkt ons, gezien
dit gebied en de risico’s op schade en overlast, niet gewenst.
Mede gezien de specifieke omstandigheden (gebrek aan voldoende rustlocaties, gebrek aan
beschutting, het doorsnijden van het leefgebied door de N361, het agrarisch grondgebruik) zijn wij
van mening dat, in het belang van de populatie zelf, alsook ter bescherming van publieke belangen en
economische belangen, in dit gebied geen vrij levende damhertenpopulatie nagestreefd zou moeten
worden. Verder uitstel zal de populatie verder laten groeien en het te verwachten toenemend aantal
aanrijdingen doet daarbij het risico op persoonlijk letsel of erger toenemen.
Om inzichtelijk te maken wat het betekent om met afschot te komen tot een nulstand voor de
populatie Dokkum/Rinsumageest is met het populatiemodel een beheerscenario berekend. De
onderstaande grafiek geeft een prognose voor de populatieontwikkeling, waarbij vanaf 2020 jaarlijks
85% van hindes en herten wordt geschoten. Er wordt daarbij uitgegaan van nog eens 10% sterfte
door verkeer.
Er is gekozen voor aanvang in het jaar 2020 omdat in dat jaar – naar verwachting – een goedgekeurd
Faunabeheerplan damhert aanwezig zal zijn. Indien gekozen wordt voor ingrijpen op grond van een
opdracht – waarbij geen faunabeheerplan noodzakelijk wordt geacht – kan uiteraard eerder worden
gestart met beheer, waarbij uiteindelijk minder afschot noodzakelijk zal zijn. In de onderstaande
prognose wordt uitgegaan van afbouw van 75 tot 0 dieren over 5 jaar, omdat dan alleen volwassen
dieren hoeven te worden geschoten.
Beheer damhert Dokkum−Rinsumageest e.o.
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GRAFIEK 9 P ROGNOSE POPULATIEOMVANG BIJ AFSCHOT VAN 85% VAN DE VOLWASSEN HERTEN EN
HINDES + 10% VALWILD
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GRAFIEK 10 P ROGNOSE VAN HET BENODIGD AFSCHOT + VERLIES DOOR VERKEER OM DE POPULATIE
TOT NUL TE REDUCEREN

De tweede grafiek geeft het benodigd afschot (inclusief aanvullende prognose sterfte door verkeer)
weer. Het gaat in het eerste twee jaar nog om een flink aantal dieren. De opvolgende jaren gaat het
voornamelijk om mannelijke dieren die volwassen worden, en een restant hindes.
Vanwege deze beoogde aanpak, en het publieke belang, adviseren wij G.S. om besluitvorming via
opdracht als bedoeld in artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming. Daarmee kunnen G.S. specifieke
personen aanwijzen om de taak uit te voeren, al dan niet betreden van gronden van derden en onder
het toekennen van vereiste (extra) middelen zoals nachtzicht, geluidsdemper.

De populatie damherten is inmiddels zo verweven in het gebied dat nastreven van een nulstand naar
onze mening onhaalbaar en zelfs onwenselijk is. Ook vrijwel alle geraadpleegde personen en partijen
zijn van mening dat een (beheerde) damhertenstand gewenst is. Men ziet over het algemeen niets in
het terugbrengen van de stand naar een nul situatie. Wel wordt aan G.S. gevraagd om gerichtere
maatregelen te nemen om in elk geval de verkeersveiligheid op een aantal wegen te borgen. Zo ligt
het voor de hand om in elk geval op de Schoterlandseweg (N380) verkeersremmende maatregelen te
nemen op vaste locaties waar damherten plegen over te steken (wildwissels). Naast toepassing van
andere bevredigende maatregelen (zie bijvoorbeeld Ooms10 e.a.) zien wij voldoende argumenten om
op korte termijn lokaal afschot van damherten toe te staan. Direct ingrijpen lijkt aanbevolen om de
dieren te weren uit de buurt van wegen waar nu herhaaldelijk ongelukken gebeuren. Eventueel
middels opdracht omdat op dit moment nog geen goedgekeurd Faunabeheerplan aanwezig is.
Aanvullend voor de lange termijn met wegbeheerder zorgen over verkeersvertragende maatregelen
op deze knelpunten.

10
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Populatie Oranjewoud/Katlijk e.o.

Ooms, Jan Willem 31 mei 2010, Wildongevallen: Preventieve maatregelen en hun toepassingsgebied.
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Vervolgens op middellange termijn de Faunabeheereenheid ontheffing laten aanvragen voor
populatiebeheer. Daarbij in het nog op te stellen Faunabeheerplan een streefstand formuleren,
afgestemd op de maatschappelijke draagkracht in dit gebied. Bij beheer van de populatie, en met
name als gekozen moet worden voor het terugbrengen van de aantallen, afschot van vrouwelijke
dieren voorrang geven.
Voor dit beheervoorstel is met het populatiemodel doorgerekend wat een terugbrengen tot 80 dieren,
en het vervolgens op een relatief vaste stand houden van de populatie betekent voor
afschotinspanning. Er is gekozen voor aanvang in het jaar 2020 omdat in dat jaar – naar verwachting
– een goedgekeurd Faunabeheerplan damhert aanwezig zal zijn.
Uitgaande van een (advies) streefstand van ongeveer 80 dieren is in onderstaande figuur
weergegeven hoe afschot dient te worden uitgevoerd om deze stand te kunnen bereiken. Er is
uitgegaan van een start in 2020. Voor dat jaar wordt op basis van de uitgevoerde prognose een stand
159 herten verwacht (gebaseerd op de startaantallen en 5% verkeerssterfte per jaar, zie paragraaf
4.3).
Hiervoor is zeker in de eerste twee jaren een flinke inspanning nodig om reductieafschot uit te voeren.
Er is uitgegaan van jaarlijks procentueel afschot van 55% van de adulte herten en hindes, en 5%
sterfte door verkeer. Het gaat dan om 60 dieren in het eerste jaar, 41 in het tweede en in de twee
laatste jaren om 25 respectievelijk 21 dieren die worden geschoten (of worden gedood bij een
aanrijding).
Simulatie damhert Oranjewoud−Katlijk e.o.
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DIEREN
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Als deze aantallen zijn bereikt, kan volgens de geboorte- en sterftecijfers in het populatiemodel, met
een afschot van 5% van de herten en 15% van de hindes (inclusief nog optredende 5% sterfte door
verkeer van beide geslachten), een stabiele omvang van de populatie worden gehandhaafd tussen de
80 en 85 dieren. Het gaat dan om jaarlijks wegnemen van 12-15 dieren. De geslachtsverhouding in de
populatie zal wel veranderen naar iets meer mannelijke dan vrouwelijke dieren. Daar kan door
aanvullend afschot van herten in gestuurd worden
Formuleer in het beleid eventueel een ‘tolerantie’ corridor richting Drents Friese Wold. Dit uiteraard
alleen indien dit nog bestuurlijk gewenst wordt geacht in relatie tot de natuurlijke vestiging van
damherten in dit gebied.

Groep ontsnapte hindes Makkinga/Elsloo
Deze groep moet als ongewenst worden beschouwd. Mede omdat een aanvulling op de populatie
Oranjewoud/Katlijk e.o. de problemen (schade/overlast etc) alleen maar groter zal maken.
Omdat deze hindes (en hun kalveren) nog niet volledig lijken te zijn verwilderd wordt aanbevolen om
alsnog te proberen de eigenaar van de dieren te manen deze terug te vangen. Desnoods met inzet
van verschillende rechtsmiddelen. Dit zou op korte termijn moeten worden opgepakt omdat de dieren
inmiddels kennelijk al minder ‘mak’ lijken dan een jaar geleden. Zo lang de dieren nog benaderbaar
zijn kan het terugvangen mogelijk eerst worden geprobeerd met gebruik van verdoving. Een andere
optie is mogelijk de inzet van een vangkraal. Voor deze laatste is uiteraard lokaal inzicht en
deskundige inzet nodig om effectief te kunnen zijn. Mocht vangen (middels verdoving of vangkraal)
niet meer haalbaar zijn dan lijkt afschot de enige optie.
Zeker waar sprake is van terugkerende risico’s voor het wegverkeer kan het beste worden opgetreden
door afschot van de risicovormende dieren. Voor deze situatie lijkt een ‘opdracht als bedoeld in artikel
3.18 van de Wet natuurbescherming’ het meest aangewezen instrument.

5.4

Advies beleidsformulering

Wij stellen voor om voor de nu in de provincie voorkomende vrij levende populaties beleidsmatig apart
te beoordelen. Daarnaast bevelen wij aan om op provinciaal niveau (beleidsmatig) er naar te streven
om geen nieuwe populaties te laten ontwikkelen uit ontsnapte of vrijgelaten dieren.
Daar waar sprake is van natuurlijke vestiging, bijvoorbeeld vanwege ontwikkelingen buiten de
provincie, kan op termijn worden bepaald dat deze wel bescherming genieten.

Bestaande populaties

Voor de bestaande populatie in de Kollumerwaard alsmede in het gebied Oranjewoud/Katlijk e.o.
adviseren wij om deze populaties beleidsmatig te beschouwen als ‘van nature voorkomend’, waarbij
beheer van de populaties een voorwaarde is om schade, overlast en/of gevaar voor de
verkeersveiligheid te beperken of zo mogelijk te voorkomen. Dit houdt in dat het huidige
nulstandsbeleid niet meer zal gelden voor deze beide populaties in de aangegeven gebiedsdelen.
Voor de populatie Dokkum/Rinsumageest adviseren wij om het reeds geldende nulstandsbeleid te
handhaven. Dit houdt in dat de bestaande populatie aldaar in een zo kort mogelijke periode moet
worden afgebouwd. De reden hiervoor hebben wij reeds geformuleerd in paragraaf 5.3.

Strikte handhaving verbod om damherten uit te zetten

Ook nieuwe ontsnappingen of (illegale) vrijlatingen van damherten dient zoveel als mogelijk te
worden voorkomen.
Artikel 3.34 lid 1 van de Wet natuurbescherming bevat het verbod om dieren of eieren van dieren uit
te zetten. Ook onder de Flora- en faunawet gold al een dergelijk verbod. De vestiging van
damhertpopulaties binnen de provincie Fryslân zijn allemaal terug te herleiden uit (illegale) vrijlating
van gehouden damherten. Inmiddels moeten in elk geval drie van deze populaties worden beschouwd
als ‘verwilderd’ en in die zin beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. Echter adequaat
optreden direct na vrijlating (of ontsnapping) levert een mogelijkheid voor bevoegd gezag om de
veroorzaker aansprakelijk te stellen. Ook nu worden nog steeds meldingen gedaan van waargenomen
individuele dieren die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn uit hertenkampen etc. Hiertegen wordt
alleen opgetreden als deze dieren een gevaarzetting hebben voor het wegverkeer. In andere gevallen
wordt, voor zover nu bekend, niet handhavend opgetreden.
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In paragraaf 5.3 hebben wij aangegeven waarom wij de groep ontsnapte hindes nabij Elsloo
vooralsnog niet kunnen beschouwen als ‘van nature in het wild levend’. Onze aanbeveling is dan ook
om te streven om deze ontsnapte dieren weer terug te (laten) vangen of de dieren middels afschot te
verwijderen.
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Het ligt voor de hand om in het beleid op te nemen dat G.S. strikt zullen gaan handhaven op vrijlating
of ontsnapping van damherten in de publieke ruimte.
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Daarvoor hebben G.S. juridisch de nodige ruimte. Echter wel relatief complex omdat hier verschillende
wetsingangen gelden.
1. Een ontsnapt of losgelaten dier is niet onmiddellijk ‘verwilderd’. Zo lang een dier als ‘gehouden’
geldt, dus ook bij ontsnapping, dan geldt gewoon de risicoaansprakelijkheid voor schade als
bedoeld in artikel 6:179 BW. De schade die een dier uit eigen energie veroorzaakt moet worden
vergoed door de bezitter van het dier;
2. (Losgelaten) damherten moeten waarschijnlijk worden gekwalificeerd als ‘wild dier’ in de zin van
artikel 5:19 lid 2 BW.
3. Verlies van eigendom van dergelijke dieren ontstaat indien de dieren in de vrije wildbaan leven en
de eigenaar pogingen staakt om ze te vangen.
4. In beginsel is sprake van een ‘res nullius’ indien de eigenaar het dier in het wild laat lopen en
feitelijk afstand doet van zijn eigendomsrecht (pogingen tot vangen staakt) en de dieren ‘in het
natuurlijk milieu’ zijn opgenomen. Er gaat enige tijd overheen voordat een dier daadwerkelijk als
‘in het natuurlijk milieu opgenomen’ moet worden beschouwd. Hoe lang die periode is, is moeilijk
te zeggen. Dit zou beleidsmatig wel kunnen worden vastgelegd.
5. Als het dier als ‘res nullius’ kan worden beschouwd dan kan de voormalige eigenaar niet meer
worden beschouwd als ‘bezitter’ van het dier en vervalt daarmee zijn wettelijke aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt door het dier als bedoeld in artikel 6:179 BW;
6. Aansprakelijk stellen van een eigenaar die bewust dieren laat ontsnappen is mede afhankelijk van
het kunnen traceren van de eigenaar en daarbij het koppelen van het (voormalige) eigendom van
het bewuste dier aan deze eigenaar. De grondslag zou dan een onrechtmatige daadsactie moeten
zijn.
7. Het loslaten van een dier in de natuur is in ieder geval in strijd met het verbod genoemd in artikel
3.34 van de Wet natuurbescherming, het verbod op uitzetten van dieren. Het is in beginsel ook in
strijd met de zorgplicht voor gehouden dieren en het verbod op dierenmishandeling (gezondheid
of het welzijn van een dier zonder redelijk doel benadelen) uit de Wet dieren.
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Hoofdstuk 6 Monitoring damhertpopulaties – bevindingen en
aanbevelingen
6.1

Bevindingen monitoring tot heden

Bij een aantal WBE’s worden, gelijktijdig met de periodieke tellingen van het reeënbestand, ook de
waargenomen damherten geteld.
Bijzonder is dat uit de interviews met de betrokken WBE’s volgt dat het Faunaregistratiesysteem het
de WBE’s niet mogelijk maakt om telgegevens van damherten vast te leggen. Dat leidt tot verlies van
historische data (zie uitgebreide beschrijving populatie Dokkum).
Voor zover bekend wordt voor het tellen van de reeën door de betreffende WBE’s gebruik gemaakt
van het telprotocol zoals ontwikkeld door de Vereniging Het Reewild11.
Dit houdt in dat er zogenaamde voorjaarstellingen worden uitgevoerd waarbij in vaste telgebieden de
reeën gedurende twee avondtellingen en één ochtendtelling worden geregistreerd. Van belang is om
te beseffen dat deze methode van tellingen gericht zijn op het vastleggen van (groei)trends en niet
gericht op het verkrijgen van inzicht in de werkelijk aanwezige aantallen reeën. Door ieder jaar op
dezelfde wijze te tellen wordt achterhaald of de aantallen toe- of afnemen of gelijk blijven. Het betreft
een trendtelmethode waarmee het ‘Minimum Number Alive’ (MNA) wordt bepaald. Voor het maken
van een onderbouwde inschatting van de totale populatieomvang van damhertpopulaties is deze vorm
van tellen dan ook slechts deels bruikbaar.
De waargenomen damherten worden tot op heden door de tellers veelal met de hand op een blanco
stuk onderaan het formulier aangetekend. Omdat er nog geen voorwaarden zijn gesteld aan de wijze
van vastleggen van informatie over waargenomen damherten is slechts een deel van de vastgelegde
informatie bruikbaar gebleken voor dit onderzoek. Zo konden niet alle telformulieren (meer) worden
ingezien en kon ook niet overal betrouwbare informatie worden verkregen over zaken zoals locaties
van waarnemingen, samenstelling van waargenomen groepen (roedels) alsmede inzicht in de leeftijd
en geslachten. Verder is gebleken dat de gehanteerde telgebieden niet in alle gebieden overeenkomen
met de leefgebieden van damherten. Zo bestrijkt in de Kollumerwaard het telgebied van de WBE maar
een klein deel van het leefgebied van de damherten in het gebied.
De effectiviteit en betrouwbaarheid van deze tellingen lijken verder vooral afhankelijk van het type
landschap waarin geteld wordt. Bij Dokkum/Rinsumageest kan bijvoorbeeld zeer eenvoudig een goed
beeld worden verkregen van de omvang van de populatie. In de gebieden Kollumerwaard en
Oranjewoud/Katlijk is op deze wijze slechts een beperkt deel van de populatie te tellen.

6.2

Aanbeveling gestandaardiseerde monitoring

Om de monitoring (tellingen) ook informatie op te laten leveren op grond waarvan beslissingen
omtrent beheer van de damhertenpopulaties kunnen worden genomen dient deze op een aantal
punten te worden verbeterd en gestandaardiseerd.
De tellingen zullen zodanig moeten worden uitgevoerd zodat bij alle populaties een beter beeld kan
worden verkregen van de werkelijk aanwezige aantallen, de geslachtsverhouding en leeftijdsopbouw
van de populatie. Hiervoor is enkel het doen van trendtellingen overeenkomstig het telprotocol VHR
onvoldoende.
Voor betrouwbare tellingen is het noodzakelijk dat telgebieden van WBE’s worden uitgebreid of
worden aangevuld met simultaantellingen op terreinen van / door derden (o.a. terreinbeherende
11

Landelijk telprotocol reeën VHR Protocol voor het tellen van reeën. Februari 2014, Vereniging Het Reewild
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Combinatie trendtellingen en verzamelen seizoensgebonden waarnemingen
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organisaties). Daarnaast zal naast trendtellingen een aanvullende vorm van tellingen moeten worden
geïntroduceerd die beter beeld geeft van werkelijke aantallen.
De soort laat zich moeilijk tellen en zit qua telbaarheid tussen reeën en edelherten in. Gewaakt dient
dan ook te worden voor het onderschatten van de stand 12.
In de Noord-Hollandse duinen worden de damherten geteld met behulp van het Protocol damhert- en
reetelling Noord- en Zuid-Holland13. Dit protocol is vergelijkbaar met het telprotocol van de Vereniging
Het Reewild. Het tellen gebeurt hier in vaste telgebieden en ook in het voorjaar als de zichtbaarheid
van de dieren nog goed is. Op basis van deze telmethode kan in het duingebied relatief nauwkeurig
inzicht worden gekregen in het daadwerkelijk aantal voorkomende damherten. Zoals gesteld is het
echter de vraag of deze methode ook voldoende informatie oplevert in gebieden met meer en dichtere
houtopstanden.
De resultaten van het met de andere soorten meetellen zijn op de Veluwe onnauwkeurig gebleken.
Daarom is voor damherten op de Veluwe meer dan tien jaar geleden gekozen voor een andere
methode. Alle jachthouders / terreineigenaren met damherten in hun gebied noteren (ruimtelijk
expliciet, dus met de precieze locaties) al hun waarnemingen gedurende de maanden april en mei.
Deze gegevens worden in samenwerking met de jachthouders en de betreffende WBE uitgewerkt tot
de actuele voorjaarstand14 15.
Voor Fryslân, met een geheel ander landschap en gebiedstype dan de Veluwe of de Noord-Hollandse
duinen, lijkt een combinatie van beide telmethoden de meest aangewezen oplossing. In essentie komt
het er op neer dat er voorjaarstellingen (in combinatie met de reewildtellingen) worden gehouden,
maar dat aanvullend ook gedurende het voorjaar door jachthouders en beheerders waarnemingen
worden verzameld. Op grond van de verzamelde informatie van beide telmethoden kan dan na
verloop van tijd een goed beeld worden verkregen van zowel de trend en MNA, alsmede een
onderbouwde inschatting van het daadwerkelijk aantal voorkomende damherten in de verschillende
gebieden.
Uitgangspunt is dat voor alle populaties in Fryslân allereerst geprobeerd wordt om minimaal één keer
een gebiedsdekkende telling wordt uitgevoerd om zicht te krijgen in de daadwerkelijke aantallen
dieren en ook de geslachtsverhouding. Deze telling zal dan kunnen worden gebruikt als ‘basis’ van
waaruit nieuwe en meer adequate modelleringen (zie ook hoofdstuk 4) kunnen worden gemaakt ten
behoeve van prognoses en het bepalen van eventueel afschot. Gezien de verschillen in de populaties
en de leefgebieden kan een dergelijke basistelling per gebied verschillen.
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Om goed zicht te kunnen krijgen in geslachtsverhoudingen en leeftijdsopbouw kan eventueel –
aanvullend via aparte monitoringsacties - informatie worden verzameld. Bijvoorbeeld aan de hand van
foto’s van de roedels, als deze vrij staan.

35

Kollumerwaard: voor dit gebied zal gezocht moeten worden naar een manier van tellen die past bij de
ontoegankelijkheid van een deel van het leefgebied. Te denken aan een eenmalige telling gedurende
de winter waarbij met gebruikmaking van drones en waarnemers op de grond met behulp van
warmtebeeld zicht wordt verkregen in de daadwerkelijke aantallen damherten in het gebied. Voor een
inschatting van de geslachtsverhoudingen kan deze methode niet worden gebruikt. Hiervoor zal
gezocht moeten worden naar andere (aanvullende) methoden, te denken aan een aantal
waarnemingen in het veld van aangetroffen roedels of het gebruik van een ‘baiting station’:
lokvoer/liksteen met cameravallen (zie hieronder).
Dokkum: Omdat voor deze populatie reeds voldoende betrouwbare informatie voorhanden is over het
aantal damherten lijkt een aparte basistelling niet nodig. Voor inzicht in de geslachtsverhoudingen zou
12
13
14
15

Spek, ing. G.J. Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019,6 maart 2014
Faunabeheereenheid Noord-Holland/Zuid-Holland; Protocol damhert- en reetelling Noord- en Zuid-Holland, Maart 2012
Spek, ing. G.J. Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019,6 maart 2014
Spek, ing G.J. Jaarrapportage artikel 67, 68 flora- en faunawet werkplannen grofwild 2016-18

kunnen worden volstaan met het maken van een aantal hoge resolutiefoto’s of filmbeelden wanneer
de gehele populatie zich buiten het Geastmer Mar bevindt. Uiteraard is een dergelijke actie niet
relevant als gekozen wordt op het afbouwen van de populatie naar een nulstand.
Oranjewoud/Katlijk e.o.: Voor deze populatie wordt aanbevolen om de monitoring uit te voeren zoals
hieronder wordt beschreven. Het lijkt – gezien het terreintype – nauwelijks haalbaar om een
basistelling te doen. Door de monitoring als hieronder beschreven uit te voeren kan over verloop van
een aantal jaren met voldoende zekerheid inzicht worden verkregen in de daadwerkelijke aantallen en
de geslachtsverhoudingen.

Telprotocol damherten Fryslân

Omdat in de gebieden waar damherten voorkomen nu al jaarlijks de reeënstand wordt geteld ligt het
voor de hand om beide tellingen te combineren tot ‘wilde hoefdiertellingen’. Zoals gesteld richt het
telprotocol VHR zich enkel op het bepalen van (groei)trends in een gebied en niet op het bepalen van
exacte aantallen. Voor damherten (vanwege hun beperkte verspreiding en een noodzakelijk goede
inschatting tussen aantallen en schade) dient ook apart gezocht te worden naar een gelijktijdige
telling waarbij beter inzicht wordt verkregen in de zo exact mogelijke (voorjaars) stand van de
populatie.
Voor de situatie in Fryslân wordt een volgende format voor een telprotocol aanbevolen;

Combinatie voorjaarstelling (zo mogelijk tezamen met reewildtelling door WBE) en verzamelen
waarnemingen voorjaar (door gebiedsbeheerders/jachthouders)
1. formuleer telgebieden (binnen aangegeven leefgebieden)
De tellingen vinden plaats in telgebieden die op kaart zijn vastgelegd. Dit kunnen dezelfde zijn
als de telgebieden die voor het ree gebruikt worden. Het is van groot belang dat er
leefgebieddekkend meerdere keren geteld wordt.

-

-

-

Bij een indeling van een telgebied moet tevoren worden beoordeeld of tijdens de tellingen
ook daadwerkelijk damherten kunnen worden waargenomen. Houdt rekening met de
(bekende) locaties waar damherten zich in het voorjaar ophouden (gebruik kennis van
lokale deskundigen) en dat deze locaties ook vanaf de weg (of andere locaties waar
waarnemers zich bevinden) goed kunnen worden geobserveerd. Denk bijvoorbeeld aan de
daginstanden, uittreeplaatsen en foerageerplaatsen op basis van eerdere tellingen,
waarnemingen en landschap en biotoop.
Bij de vaststelling van een telgebied het criterium hanteren dat ieder telgebied een
ongeveer gelijke telinspanning kent, ieder telgebied moet in één telronde van ongeveer
twee en half uur volledig kunnen worden doorkruist. Afhankelijk van de vegetatie, de
ontsluiting en het reliëf verschillen telgebieden onderling in grootte.
Uitzondering op het vorige punt is wanneer gekozen wordt voor het tellen vanaf een vaste
locatie. In dat geval zou deze locatie als (kleiner en apart) telgebied moeten worden
opgenomen.
De indeling in telgebieden ligt in principe langjarig vast.

Het telgebied wordt afhankelijk van de situatie ter plaatse verdeeld met vaste telploegen dan
wel met rijdende telploegen.
2. Ontwikkel bruikbare telformulieren
Het verdient de voorkeur om zowel voor de trendtellingen als voor de overige tel of
monitoringsacties in het voorjaar een gelijkvormig telformulier te hanteren.
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Belangrijk is wel dat met de indeling van de telgebieden rekening wordt gehouden met de
leefwijze en biotoop van het damhert. Dit kan dus anders zijn dan het biotoop en
terreingebruik van het ree. Bij het indelen van telgebieden rekening houden met de volgende
elementen:
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Wel moet op het telformulier kunnen worden aangeven welk type telling is uitgevoerd
(bijvoorbeeld ‘trendtelling icm reewildtelling, voorjaarsobservatie jachthouder/beheerder,
overig).
- Iedere waarneming wordt duidelijk geregistreerd op een telformulier en bijbehorende
kaart met uniek volgnummer en aantekeningen over de plaats, het tijdstip, geslacht en de
leeftijdscategorie.
- Van alle dieren van een waarneming wordt de categorie bepaald. De volgende
categorieën worden gehanteerd:

Damhert

-

Hert
Hinde
Spitser
Hertkalf
Hindekalf
Damhert N.A.
Kalf N.A.
(N.A.1 = niet aangesproken op geslacht of leeftijd, N.A.2 = waarneming van een kalf,
maar niet aangesproken op geslacht)
Verder ook op het formulier ruimte bieden om ‘roedels’ en hun samenstelling (aantal en
geslachtsverhouding) apart te beschrijven.

3. Data en tijdstippen trendtelling (gelijktijdig met tellingen ree – telprotocol VHR)
Voor het bepalen van de correcte het meest efficiënte tijdstip om de trendtellingen uit te
voeren moet rekening worden gehouden met de volgende elementen;
De
-

telling vindt plaats rond eind maart/begin april. In deze periode
heeft het grootste deel van de wintersterfte plaatsgevonden,
zijn er nog geen kalveren geboren en
is de vegetatiegroei nog beperkt waardoor dieren beter zichtbaar zijn.

Bij het vaststellen van de teldatums wordt rekening gehouden met de maanstand, er wordt
rond nieuwe maan geteld. De gedachte hierachter is dat reeën en damherten rond nieuwe
maan de relatief kortere schemerperioden intensiever benutten om te foerageren dan tijdens
nachten met volle maan waarin de schemerperioden langer duren. Een telling kan daarom het
best worden uitgevoerd in de schemer rond nieuwe maan.
Er vinden drie onafhankelijke telronden plaats (avond-ochtend-avond), ieder telgebied wordt
dus drie maal volledig doorkruist.
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Een telronde duurt in de regel twee en half uur. Er zijn echter ook telgebieden die in kortere
tijd kunnen worden geteld.
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De telronde die ’s ochtends plaatsvindt start voor alle telploegen/telgebieden op het tijdstip
van de civiele schemering. De telronden die ’s avonds plaatsvinden starten in de regel twee en
half uur voor de civiele schemering. In telgebieden die in kortere tijd kunnen worden geteld,
kan later worden gestart, de geplande eindtijd is de civiele schemerig; de starttijd voor een
telgebied dat in twee uur kan worden geteld is dus twee uur voor de civiele schemering.
4. Uitvoering trendtellingen (gelijktijdig met tellingen ree – telprotocol VHR)
De telling vindt in principe volledig plaats vanuit een langzaam rijdende auto, met
uitzondering van die gebieden waar geen auto´s kunnen komen of de omstandigheden van
dien aard zijn dat niet vanuit de auto kan worden geteld; in dat geval kan bijvoorbeeld te
voet, per fiets of vanaf aan-/hoogzit worden geteld.
Een telploeg dient te bestaan uit minimaal 2 tellers en staat onder leiding van een ervaren
persoon. Wanneer er per auto geteld wordt zijn 3 tellers beter (chauffeur, teller,
schrijver/kaartenlezer). De telploegen dienen allen te beschikken over minimaal een teller met

ervaring in het beheer (en of tellen) van damherten en reeën. Deelnemers kunnen zowel
jagers, medewerkers van terrein beherende organisaties als ook belangstellende particulieren
zijn.
5. Aandachtspunt verwerken telgegevens (afwijkend t.o.v. reeëntelling)
De inventarisatiegegevens van de uitgevoerde telrondes worden met elkaar vergeleken en
vanwege de redelijke plaats trouwheid van damherten, per begrensd gebiedsdeel binnen het
totale leefgebied beoordeeld. Dit gebeurt door personen die zowel kennis hebben van (de
leefwijze van) damherten alsmede kennis van het betreffende gebied (zie ook punt 7). Dit kan
betekenen dat de resultaten van twee (afzonderlijke) tellingen bij elkaar op worden geteld. De
inventarisatiegegevens worden waar nodig aangevuld met waarnemingen van lokale
gebiedsdeskundigen als blijkt dat er bekende dieren of groepen zijn gemist. Als dergelijke
keuzes in de verwerking worden gedaan dienen die te worden vastgelegd.
6. Aanvullende waarnemingen damherten voorjaar (maart/april/mei16) in het gehele
leefgebied
Doel: het zo goed mogelijk verkrijgen van aanwezige aantallen van de voorjaarsstand van de
damhertpopulatie.
Hier kan gebruik worden gemaakt (indien beschikbaar) van geavanceerde
waarnemingsapparatuur zoals warmtebeeld, ander nachtzichtapparatuur, en hoge
resolutieapparatuur, gebruik camera/filmbeelden (alleen HD of 4K).
Ook deze waarnemingen vastleggen binnen de geformuleerde telgebieden (kaartbeeld en
telformulier). Dit om zicht te houden op de locaties van de verschillende roedels (plaats
trouwheid van damherten).

De aanvullende monitoring als volgt uitvoeren;
-

-

(minimaal) 1 nachtronde met warmtebeeld per telgebied. Gebruik van warmtebeeld geeft
een meer gedetailleerd beeld in daadwerkelijke aantallen. Echter minder goed
onderscheid naar leeftijd/geslacht). Voor controle geldt ook hier: Maak bij voorkeur van
de waarnemingen beeldopnamen in voldoende (hoge) resolutie.
Aanvullende monitoring voorjaarsperiode met vastleggen waarnemingen door
jachthouders, eigenaren en/of medewerkers terreinbeherende organisaties. Maak per
telgebied afspraken over het doen van regelmatige rondes door verschillende partijen of
personen.

Aandachtspunten perioden van waarneming en gebruik middelen

-

-

-

Periode van afwerpen gewei (bokken) tussen begin april tot in mei (bron: cursus IPC
grofwildbeheer). Wanneer geweien zijn afgeworpen blijkt het een stuk lastiger om
onderscheid te maken naar geslacht, zeker als waarnemingen op afstand worden gedaan
of bij slecht licht;
Periode bastgewei (bokken); eerste groei van het bastgewei gebeurt ongeveer vanaf eind
mei; vegen vanaf ongeveer eind augustus-begin september. Wanneer in de periode van
het bastgewei de dieren worden gemonitord middels een warmtebeeldcamera is ook het
(dan door de bloedstroom warme) gewei waarneembaar. Alleen in deze periode is middels
warmtebeeld ook inzicht te krijgen in geslachtsverhoudingen in een roedel.
In de maanden juni en juli worden de kalveren geboren. In deze periode zullen met name
de hindes zich voor enige tijd afzonderen van de roedels. In deze periode is dus weinig
zicht te krijgen op de daadwerkelijke samenstelling van roedels etc.

Op de Veluwe worden enkel waarnemingen uit de maanden april/juni verzameld. Voor de Friese situatie lijkt het aan te
bevelen om eerder te beginnen met het verzamelen van waarnemingen. Dit omdat naar verwachting damherten beter en meer
volledig zijn aan te spreken in het vroege voorjaar (bokken dragen nog gewei, doorzicht vegetatie en voor het werpseizoen van
kalveren (juni).
16
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Voor het bepalen van de tijdsperioden waarbinnen waarnemingen gedaan kunnen worden
dienen de organisatoren ook rekening te houden met een aantal soortspecifieke elementen
die relevant zijn voor het herkennen (aanspreken) van dieren naar geslacht etc.
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-

Gebruik van warmtebeeld (of andere nachtzichtapparatuur) is alleen zinvol wanneer de
weersomstandigheden het beeld niet verstoren (regen, sneeuwval, mist etc doen de
effectiviteit van deze apparatuur aanzienlijk afnemen). Daarom in de genoemde periode
vrijheid inbouwen wanneer de ronde met nachtzicht wordt uitgevoerd.

Op specifieke locaties (waar damherten zich in de nabijheid concentreren) kan er voor
gekozen worden om lokvoer (baiting station) te leggen dat alleen door damherten kan worden
bereikt (voorkom toegankelijkheid door vee/paarden etc). Bij deze lokplaatsen kan een
cameraval worden geplaatst of eventueel ook persoonlijke waarnemingen worden gedaan (op
afstand uit een stilstaande auto bijvoorbeeld, of een nabij geplaatste hoogzit).
Het gebruik van lokvoer dient wel aan een aantal voorwaarden/beperkingen te voldoen.
- Gebruik lokvoer enkel in een beperkte periode. Tussen medio januari tot eind maart. Er is
op dat moment geen concurrentie van aantrekkelijk natuurlijk voedsel waardoor lokvoer
optimaal aantrekking heeft voor de damherten.
- Het betreft uitleggen van lokvoer en het moet geen bijvoederen worden. Het natuurlijk
voedselaanbod is bepalend voor de draagkracht van een gebied.
- Uitleggen lokvoer alleen toestaan door deskundigen die kennis hebben van
voedselbehoefte damherten.
- Beperk tot één lokplaats per (deel)populatie, op een locatie waar geen verstoring kan
plaatsvinden. Voorkom dat ‘derden’ ook elders lokvoer leggen waardoor de functie van de
‘officiële’ lok(en tel)plaatsen afneemt.
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7. Aandachtspunt verwerken telgegevens en overige monitoringsgegevens voor
bepalen voorjaarsstand
Het vergt de nodige kennis en deskundigheid om zowel de trendtelgegevens alsmede de
waarnemingsdata uit de voorjaarsperiode te verwerken tot betrouwbare data omtrent
aantallen en samenstelling van de populaties. Het naast en over elkaar heen leggen van al
deze data vergt inzicht in de leefwijze en de lokale situatie. Om dubbeltellingen te voorkomen,
maar ook om onnodige uitsluitingen van getelde informatie te voorkomen, verdient het
aanbeveling om de verwerking van de gegevens (om te komen tot een goede inschatting van
een voorjaarsstand) te laten uitvoeren door een aantal lokale specialisten. Ideaal is het om
een grofwildcommissie in te stellen die deze informatie verwerkt. Deze commissie zou kunnen
bestaan uit een aantal jacht(akte)houders, samen met enkele medewerkers van
terreinbeherende organisaties, die bekend zijn met de leefwijze van damherten én de situatie
ter plaatse. Deze commissie rapporteert de tellingen in een kort telrapport. Dit rapport bevat
de ruwe data, de wijze van verwerking en de uiteindelijk bepaalde voorjaarsstand.
Het is belangrijk dat keuzes die worden gemaakt bij de verwerking (zoals het aanvullen van
tellingen met gemiste bekende groepen, het combineren van aantallen van verschillende
rondes) met onderliggende argumentatie worden vastgelegd.
We bevelen de ruwe telgegevens te laten archiveren door zowel deze commissie, de
uitvoerende WBEs, als door de provincie.
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6.3

Registratie schade en overlast – bevindingen en aanbevelingen

Bevindingen algemeen

In algemene zin volgt uit dit onderzoek dat de te onderscheiden populaties schade, overlast en ook
risico’s voor de verkeersveiligheid veroorzaken, maar dat een volledige en vooral eenduidige
registratie ontbreekt.
Tabel 1. Welke gegevens zijn in de leefgebieden in de afgelopen jaren vastgelegd
Verspreiding

Populatie

Verkeer

Schade
gewassen

Kollumerwaard

X

X

1

X

Dokkum

X

–

2

X3

X

4

3

X

5

Oranjewoud e.o.

X

X

X

Schade
bossen

Schade overige
eigendommen

Overlast

1

De WBE telt alleen het deel van het leefgebied dat in hun WBE valt.
Maar deels vastgelegd.
3
Slechts een deel van de aanrijdingen wordt vastgelegd in FRS.
4
Beperkte registratie. De werkelijke gewasschade is waarschijnlijk hoger.
5
Beperkte registratie. Er wordt door grondgebruikers aangegeven dat zij weinig heil zien in deze registratie vanwege geen
effect.
2

Voor beleidsformulering, maar zeker ook voor een planmatig en duurzaam beheer van de populaties,
is een goede registratie essentieel. Maar bij voorkeur een registratie die zo veel mogelijk bij één partij
ligt waardoor op lokaal of gebiedsniveau kennis aanwezig is en inzicht kan worden verkregen van wat
er aan de hand is. De huidige versnippering van informatie en gebrekkige afstemming tussen partijen
staat een goed en sturend beheer in de weg.

Bevindingen registratie overlast en schade

Zoals eerder in dit rapport vermeld blijft een aanzienlijk deel van schade of overlast door damherten
onderbelicht vanwege het ontbreken van enige vorm van registratie.
Er is geen mogelijkheid voor het registreren van schade door damherten, uitgezonderd schade aan
gewassen (zie hieronder).
Gemeenten houden geen specifieke registraties bij van schade, overlast of verkeersproblemen met
damherten. Daarnaast ontbreekt het ook bij gemeenten, zijnde bevoegd gezag in relatie tot
omgevingswet aangelegenheden, aan inzicht welke effecten bepaalde besluiten op gebied van
ruimtelijke ordening kunnen hebben op een lokale damhertenpopulatie en omgekeerd.

Uit het onderzoek volgt dat slechts bepaalde vormen van schade worden geregistreerd. Het gaat hier
enkel om schade aan gewassen. Door BIJ12/Faunafonds wordt via het SchadeRegistratieSysteem
mogelijk gemaakt om deze schade te melden en/of desgewenst een tegemoetkoming voor
faunaschade aan te vragen. Gebleken is dat grondgebruikers weinig geneigd zijn om hun schade te
melden of een tegemoetkoming aan te vragen. Als reden wordt opgegeven dat het melden van
schade, of het aanvragen van een tegemoetkoming, als te belastend wordt gezien. Het vragen om
een tegemoetkoming is daarbij kostenverhogend vanwege de gevraagde 300 euro, terwijl de ervaring
is dat veelal door BIJ12/Faunafonds uiteindelijk geen tegemoetkoming wordt gegeven. Na enkele
pogingen geven de grondgebruikers de moed op en willen niet meer registreren.

Aanbevelingen verbeteringen registratie schade aan gewassen

Uit dit onderzoek volgt dat grondgebruikers niet altijd schade aan gewassen melden via het
SchadeRegistratieSysteem van BIJ12/Faunafonds. Het gaat daarbij overigens niet enkel om het niet
melden van schade (of het doen van een tegemoetkoming voor schade) door damherten, maar ook
andere faunaschade. Daar hier kennelijk een andere (onderliggende) oorzaak is voor het niet melden
of registreren van faunaschade kunnen onderzoekers geen aanbevelingen doen om de registratie van
schade aan gewassen door damherten te verbeteren.
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Bevindingen registratie schade aan gewassen
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Aanbeveling inventarisatie overlast en schade

Het is aan te bevelen om hier op enige wijze meer gestructureerd inzicht in ervaren schade of overlast
te krijgen en de omvang daarvan.
Wellicht kan bijvoorbeeld als startmoment voor het opstellen van een nieuw Faunabeheerplan een
survey in een gebied als Oranjewoud/Katlijk e.o. al veel relevante informatie opleveren. Een dergelijke
survey kan redelijk eenvoudig digitaal (slechts enkele vragen en cijfers+letters van de postcode van
respondent) worden uitgevoerd en geeft dan vooral een beeld van de reikwijdte (geografisch) tot
waar overlast of schade ervaren wordt. Een dergelijke aanpak is relatief goedkoop en kan binnen
korte periode worden uitgevoerd. Uit deze resultaten kan dan worden bepaald of het nodig is om voor
bepaalde vormen van schade of overlast alsnog een doorlopende registratie op te zetten.

Bevindingen registratie aanrijdingen met damherten

Aanrijdingen met damherten worden zoveel als mogelijk door (medewerkers van) de lokale WBE’s
geregistreerd in het Faunaregistratiesysteem. Echter zij krijgen zeer beperkt zicht op de
daadwerkelijke aanrijdingen. Lang niet alle aanrijdingen worden door politie of andere autoriteiten
doorgemeld aan de WBE. Hierdoor is ook de registratie in het Faunaregistratiesysteem niet volledig.
De politie heeft weliswaar een eigen registratiesysteem, maar kan daar alleen ‘aanrijding dier’
registreren zonder uitsplitsing naar diersoort. Voor zover er iets uit politiegegevens moet worden
gedestilleerd is dit afhankelijk van de kennis en wil van een betreffende politiefunctionaris om iets te
genereren uit processen verbaal, uit eigen herinneringen etc.
Door de provinciale kantonniers wordt sinds kort gebruik gemaakt van een ‘schouw app’. Daar wordt
wel informatie opgenomen, maar uit mondelinge informatie volgt dat dit nog lang niet volledig is.
Daarnaast gaat het hier alleen om aangereden dieren langs provinciale wegen.
Voor afhandeling van bepaalde aanrijdingen met damherten wordt (door politie, gemeente of
omstanders) niet de WBE maar een lokale dierenambulance ingeschakeld. Deze organisaties zijn
eveneens niet in staat om informatie aan te leveren over aantallen en locaties.

Aanbevelingen verbeteringen registratie van aanrijdingen met damherten

Geadviseerd wordt om in goede samenspraak met alle partijen één partij de registratie van
aanrijdingen en ook bijna-aanrijdingen in een gebied te laten uitvoeren. Het ligt voor de hand om dit
door de WBE te laten doen omdat alleen zij toegang hebben tot het Faunaregistratiesysteem en ook
reeds de tellingen van damherten uitvoeren. Tevens zijn zij de partij die kennis hebben van de
diersoort en de wijze waarop een aangereden damhert op een humane wijze kan worden gedood.
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Wel moet dan worden gezocht naar een vorm van communicatie en afstemming met andere partijen
die betrokken kunnen worden met aanrijdingen of bijna-aanrijdingen. Partijen als gemeenten,
provincie, politie, dierenambulances, terreinbeherende organisaties en mogelijk ook andere lokale
organisaties moeten in staat zijn, maar ook zo nodig verplicht worden, om aanrijdingen met
hoefdieren te melden bij de WBE.
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