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Samenvatting
Provinciaal onderzoek en beleid
In 2019 hebben GS onderzoek laten doen naar het voorkomen van damherten en de Beleidsnotitie
bescherming en beheer damhert in Fryslân vastgesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat in Fryslân
al langere tijd vrij levende populaties damherten voorkomen in de Kollumerwaard, nabij DokkumRinsumageest en nabij Oranjewoud-Katlijk. Meer recentelijk is een nieuwe populatie bijgekomen
nabij Makkinga-Elsloo. De populatie in de Kollumerwaard staat mogelijk in verbinding met die in de
Marnewaard, eveneens binnen het Lauwersmeergebied, maar binnen de provincie Groningen. Alle
populaties vinden hun oorsprong in uit gevangenschap afkomstige dieren.
De provincie hanteert in haar beleid de volgende algemene uitgangspunten:
1. Het damhert komt van nature niet in Fryslân voor.
2. Alle damherten in Fryslân zijn afkomstig uit gevangenschap of zijn nakomelingen van
gehouden dieren.
3. Er is tot nu toe geen uitwisseling aangetoond tussen de verschillende populaties damherten.
4. De provincie streeft niet naar een vrij levende populatie damherten in Fryslân vanwege
voorkoming van schade en in het belang van de verkeersveiligheid.
5. Daaraan gekoppeld geldt dat ontwikkeling en vestiging van nieuwe populaties damherten
niet zal worden toegestaan.
6. Er zijn in Nederland geen onbeheerde damhertpopulaties die op termijn niet tot problemen
hebben geleid (verkeersongevallen, schade aan flora en fauna, overlast voor omwonenden).
De provincie vult het wettelijk kader uit de Wet natuurbescherming als volgt in:
1. Gunstige staat van instandhouding niet in gevaar
2. Preventieve maatregelen nodig
3. Beheer alleen indien wettelijke belangen in het geding.
Voor het wettelijke belang van de openbare veiligheid hebben GS voor de gehele provincie de
volgende jaarlijkse maxima voor het aantal aanrijdingen met damherten vastgelegd:
•
•
•

Op wegen waar harder dan 80 kilometer per uur gereden mag worden nul aanrijdingen.
Op wegen waar maximaal 60 tot 80 kilometer per uur gereden mag worden maximaal één
aanrijding.
Voor overige wegen mag het aantal aanrijdingen met damherten in totaal maximaal vijf
bedragen.

Tenslotte voegt de provincie Fryslân nog drie specifieke randvoorwaarden toe:
1. Een minimale omvang voor een levensvatbare populatie moet (op locatie) mogelijk zijn
zonder dat nu en in de toekomst de wettelijke belangen in gevaar gebracht kunnen worden.
2. Ingrijpen op het juiste moment
3. Beheer leidt per saldo, cumulatief beschouwd, tot het minste afschot.
Uitvoering van het nieuwe beleid vindt plaats via dit Faunabeheerplan. Het biedt de basis voor een
eventuele ontheffing of opdracht van de provincie aan de Faunabeheereenheid voor het uitvoeren
van beheer van damherten.
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Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid vormt een groot knelpunt bij de huidige populatieomvang, behalve tot dusver
in de Kollumerwaard. Het aantal aanrijdingen met damherten stijgt ver uit boven de door GS
aangegeven maxima. Bij de geprognotiseerde groei van de populaties nemen de risico’s nog verder
toe.

Natuurschade
Natuurschade treedt in de huidige situatie niet op; damherten kunnen door hun begrazing en gedrag
juist positieve effecten hebben op natuurwaarden en dragen bij aan de biodiversiteit in deze provincie.
Het is op basis van ervaringen elders reëel te veronderstellen dat het risico voor schade aan flora en
fauna (sterk) kan toenemen als de populaties damherten onbeheerd blijven groeien. Met name in de
Kollumerwaard valt zonder ingrijpen in toenemende mate schade aan flora- en fauna te verwachten.
Verdere groei van deze populatie kan daarmee leiden tot het in gevaar brengen van een aantal
instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied Lauwersmeer.

Landbouwschade
Landbouwschade speelt in de huidige situatie nauwelijks een rol, met uitzondering van de
Kollumerwaard. Bij Dokkum-Rinsumageest en Oranjewoud-Katlijk zijn geen tegemoetkomingen in
schade gevraagd bij BIJ12.

Groei populatieomvang
Alle populaties blijken te groeien. Daarmee nemen ook de risico’s voor het wegverkeer, schade aan
flora en fauna en landbouw toe. Om deze redenen is beheer van de damhertenpopulaties
noodzakelijk.

Minimumpopulatie en gunstige staat van instandhouding
De provincie Fryslân gaat in haar beleidsnotitie uit van een minimaal benodigde populatiegrootte van
50 dieren. Navraag door de FBE bij deskundigen levert de toevoeging op dat het dan moet gaan om
niet verwante dieren, dan wel om een populatie waar op enige wijze uitwisseling met andere
populaties plaatsvindt om de genetische variatie in de toekomst in stand te houden. Gelet op het feit
dat alle in Fryslân voorkomende populaties hun oorsprong vinden in uit gevangenschap afkomstige
dieren moet worden uitgegaan van een mate van genetische verwantschap binnen de populaties.
Om deze reden wordt in dit faunabeheerplan voor populaties een minimum omvang van 80 dieren
aangehouden. Daarmee is de gunstige staat van instandhouding ook voor de gehele provincie
geborgd als het natuurlijke verspreidingsgebied van deze populaties niet kleiner wordt en er een
voldoende groot habitat blijft bestaan.

Streefstand
De streefstand is een doelstand waarbij een gezonde populatie duurzaam kan voortbestaan in relatie
tot de ecologische draagkracht van een leefgebied en waarbij een evenwichtige balans tussen de
aanwezige functies in dat leefgebied wordt bereikt. Waar hiervoor geen ruimte is wordt gesproken
van een nulstand.
Op basis van de huidige verspreiding en populatieomvang, het al dan niet optreden van schade aan
in de wet genoemde belangen, de noodzaak tot beheer, het ontbreken van afdoende alternatieven
en de wettelijke en beleidsmatige randvoorwaarden acht de FBE de in figuur 1 aangegeven
streefstanden haalbaar in de periode 2021-2025, te bereiken door afschot.
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Fig. 1. Huidige populatieomvang en geadviseerde streefstanden damhertenpopulaties.
Omdat in twee gebieden, te weten de Kollumerwaard voor zover gelegen binnen het Natura 2000gebied Lauwersmeer en het Natura 2000-gebied Drents Friese Wold nog nader onderzoek
plaatsvindt en/of nog overleg moet plaatsvinden met de buurprovincies Groningen en Drenthe, geldt
dit faunabeheerplan vooralsnog niet voor deze Natura 2000-gebieden.

Preventie en beheer
De FBE zal in de eerste plaats, gelet op het grote probleem met verkeersveiligheid, in overleg treden
met de wegbeheerders van een aantal wegen met hotspots over de noodzaak inrichtings- beheers- of
snelheidsmaatregelen te treffen. Overigens blijft dit de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder,
de FBE heeft in deze slechts een adviserende rol. Een beperkt aantal preventieve maatregelen ligt
binnen het bereik van agrarische grondgebruikers. De provincie kan via BIJ12 voorwaarden verbinden
aan het verstrekken van een tegemoetkoming in schade.
Door de grote discrepantie tussen de aanrijdingennorm van de provincie en het feitelijk aantal
aanrijdingen, ook buiten specifieke hotspots, is het daarnaast nodig de omvang van de populaties te
beheren.

Afschot
Naast preventie is het nodig de omvang van de populaties met afschot te verkleinen. De FBE zal zich
inspannen om de streefstanden tijdens de looptijd van dit faunabeheerplan, dus in vijf jaar te
realiseren. Dat vergt een aanzienlijke inspanning. Hiervoor wil ze de uitvoerders in dit
faunabeheerplan maximale ruimte bieden, zowel qua afschotlocaties, afschotperioden en tijdstippen en middelen. Omdat er prioriteiten gesteld moeten worden wil de FBE de focus hierbij
ook leggen op het reproducerende deel van de populatie, te weten de hinden en herten van 4 jaar en
ouder. Dit leidt cumulatief ook tot het minste afschot, conform de door GS gegeven
randvoorwaarden.
Voor het realiseren van de streefstanden van de populaties vraagt de FBE op basis van dit
faunabeheerplan een ontheffing aan bij GS. Buiten de leefgebieden gaat de FBE er van uit dat het
nulstand beleid van de provincie blijft gelden en wordt geëffectueerd. Zij ontvangt daartoe bij
voorkeur een opdracht ex art. 3.18 Wnb van GS, dan wel een provinciale vrijstelling van PS.
De voortgang van het onderzoek in het Lauwersmeer zal de FBE kritisch volgen. Dit geldt ook voor de
ontwikkelingen in het Drents Friese Wold.

Werkplan
De uitvoering van het populatiebeheer wordt gedelegeerd naar de WBE’s. De WBE’s maken jaarlijks
een werkplan, dat goedkeuring behoeft van het FBE-bestuur. Het werkplan geeft een verantwoording
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over het afschot in het voorgaande jaar en bevat een gemotiveerde afschotaanvraag voor het
komende jaar. Zo nodig kan de huidige stand via een afschotplan gefaseerd (over enkele jaren)
teruggebracht worden naar de streefstand. Het werkplan bevat daartoe een kaart met maatregel- en
aanrijdinglocaties en, indien bekend, ook de reden van het ontstaan van de hotspots. De weergave
op kaart dient ter ondersteuning van de motivering van de in het werkplan omschreven aanpak.
Tevens moeten op deze kaart ook de mogelijke te treffen preventieve maatregelen worden
weergegeven. Dat is van belang voor de mogelijke inzet daarvan door de wegbeheerder en het
overleg daaromtrent met de FBE.

Monitoring
Omdat het damhert tot dusver niet beheerd werd in Fryslân vonden er ook geen systematische
tellingen plaats en ontbreken telgegevens in het Fauna Registratie Systeem (FRS) van de FBE. De
Faunabeheereenheid zal in overleg met de betreffende wildbeheereenheden een
gestandaardiseerde telmethode voor het damhert in Fryslân ontwikkelen en ervoor zorgen dat
trendtellingen van damherten conform deze methode uitgevoerd worden.
Aanrijdingen met damherten en afschot worden door de FBE geregistreerd in het Fauna Registratie
Systeem (FRS).
Op basis van de tellingen kan jaarlijks worden bezien wanneer de streefstand is gerealiseerd. Met
deze aanpak wordt ook geborgd dat er sprake is van duurzaam beheer en dat de staat van
instandhouding van de overblijvende damhertenpopulatie(s) binnen Fryslân niet in het geding kan
komen.
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1. Inleiding
Het damhert is volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) een beschermde inheemse diersoort.
Damherten mogen daarom niet opzettelijk worden gevangen of gedood. Uitzonderingen zijn alleen
mogelijk als gedeputeerde staten daartoe een opdracht of een ontheffing verlenen. Dat kan alleen
als bepaalde in de Wet natuurbescherming genoemde belangen worden geschaad en de gunstige
staat van instandhouding van de soort niet in gevaar wordt gebracht. Bovendien is het noodzakelijk
om, voordat tot afschot wordt overgegaan, eerst te onderzoeken of met preventieve maatregelen
schade voorkomen kan worden.
Dit faunabeheerplan geeft eerst een beschrijving van de soort, verspreiding en huidige
populatieomvang in Fryslân en doet een prognose van de ontwikkeling van deze populaties. Het gaat
in op schade en overlast aan wettelijke belangen en daaruit voortvloeiende risico’s. Vervolgens
worden wettelijke en beleidsmatige randvoorwaarden beschreven voor bescherming en beheer van
het damhert. Binnen deze kaders heeft de Faunabeheereenheid Fryslân het beheer voor de periode
2021-2025 nader uitgewerkt. Onderzocht wordt welke preventieve maatregelen mogelijk zijn en in
hoeverre afschot van damherten nodig is. Dit Faunabeheerplan biedt daarmee de basis voor een
ontheffing of opdracht van de provincie.
Omdat in twee gebieden, te weten de Kollumerwaard voor zover gelegen binnen het Natura 2000gebied Lauwersmeer en het Natura 2000-gebied Drents Friese Wold nog nader onderzoek
plaatsvindt en/of nog overleg moet plaatsvinden met de buurprovincies Groningen en Drenthe, geldt
dit faunabeheerplan vooralsnog niet voor deze Natura 2000-gebieden.
Met dit faunabeheerplan wil het bestuur van de Faunabeheereenheid Fryslân (FBE) de transparantie,
integraliteit en de planmatigheid van alle facetten van het faunabeheer in Fryslân versterken.
De FBE is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers
van agrariërs, jagers, terreinbeherende organisaties, Het Friesch Grondbezit en het Kollektiven Beried
Fryslân. De werkzaamheden van de FBE vloeien voort uit artikel 3.12 Wnb. De rol van de FBE is
gericht op de uitvoering van het provinciale faunabeleid en zij heeft een zelfstandige taak tot het
organiseren en coördineren van duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, de
bestrijding van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht.
Hiertoe dient de Faunabeheereenheid, op grond van artikel 3.12 lid 1 Wnb voor het eigen
werkgebied een of meerdere faunabeheerplannen vast te stellen. Daarbij eist de Wet
natuurbescherming dat het duurzaam beheer van populaties, de schadebestrijding en ook de jacht in
het werkgebied worden uitgevoerd overeenkomstig het Faunabeheerplan. Het werkgebied beslaat
de hele provincie Fryslân. Dit Faunabeheerplan damhert 2021-2025 geldt voor het volledige
werkgebied. De looptijd is vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

2. Soortbeschrijving
Uiterlijk
Het damhert (Dama dama) is een hertensoort, in formaat kleiner dan het edelhert en groter dan het
ree. De mannelijke dieren (herten) kunnen een schouderhoogte van circa 100 cm bereiken en een
gewicht tussen de 50-100 kg. De vrouwelijke dieren (hinden) kunnen een schouderhoogte van circa
75 cm en een gewicht tussen de 30-50 kg bereiken. De kleur van de vacht varieert. Veelal is deze
roodbruin met vage witte vlekken, maar er zijn vele variaties van wit tot zwart.
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Fig. 1 Damhert (Foto: Staatsbosbeheer, 2014)

Biotoop
Damherten voelen zich in veel biotopen thuis. Ze komen vooral voor in lichte loofbossen en
gemengde bossen, met een duidelijke voorkeur voor oudere bossen met een dichte onderbegroeiing.
Ook komt het damhert voor in randzones bij open plekken, graslanden en akkerranden, in
parkachtige bosgebieden en in duingebieden. Belangrijk is dat er voldoende gras is. Voor Nederland
is vooral bos met aangrenzende weiden en velden ideaal leefgebied voor het damhert1. Het damhert
past zich zeer makkelijk aan en kan overleven in veel verschillende habitats.

Voeding
Een gemiddeld damhert weegt circa 55 kilogram en consumeert op jaarbasis ongeveer 400 kilogram
droge stof. Het damhert eet uitsluitend plantaardig voedsel en heeft een breed voedselspectrum:
grassen, biezen en kruiden, aangevuld met jonge (boom)bladeren, dennen- en sparrennaalden,
bessen, eikels, beukennoten, granen, wortelen en 's winters schors, hulst en heide2. Het damhert kan
goed overleven op grassen. Het damhert is flexibel in het voedselgedrag (intermediate feeder) met
een relatief grote pens en prefereert grazen boven snoeien (browsen).

Territorium
Het damhert is buiten de bronsttijd niet territoriaal en heeft ook geen vaste verblijfplaats. Tijdens de
bronsttijd hebben de roedels damherten wel herkenbare vaste gebieden, die vaak met elkaar
overlappen en zich dicht bij de bronstplaats bevinden. De leefgebieden van mannetjes zijn meestal
groter dan die van de vrouwtjes. Hoewel damherten redelijk plaatstrouw zijn, kunnen zij grote
afstanden afleggen. Er zijn gevallen bekend van zwerftochten van damherten over afstanden van 90
1
2

J. Paulides, webpublicatie Vereniging het Edelhert, 1 februari 2007
Website Zoogdiervereniging
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tot 150 kilometer, al zijn dit uitzonderingen. Het gaat veelal om de jonge mannelijke dieren3. Migratie
is natuurlijk gedrag waarbij damherten nieuwe leefgebieden, soortgenoten en eetbare gewassen
zoeken.

Voortplanting
De bronst begint in de tweede helft van oktober en duurt tot in december. De draagtijd is ongeveer
32-33 weken. De hinde kent gedurende het voortplantingsseizoen ongeveer iedere drie weken een
eisprong. Niet gedekte hinden komen daarom niet veel voor: elk jaar krijgen nagenoeg alle volwassen
hinden een kalf. Vrouwtjes zijn na 16 maanden geslachtsrijp, mannetjes nemen normaliter niet
eerder deel aan de reproductie dan pas vanaf hun 4e levensjaar. In mei tot juli worden de kalveren
geboren. Hinden krijgen één kalf en brengen dat ook groot. Een kalf kan ook door andere hinden
worden gezoogd, waardoor het soms lijkt dat de hinde een meerling heeft. De zoogtijd bedraagt 8 –
9 maanden. Het percentage 1-jarige hinden dat drachtig wordt kan variëren, afhankelijk van hun
conditie (gewicht)4. De overige hinden nemen vrijwel altijd succesvol deel aan de reproductie. Bij
voldoende voedselaanbod hebben alle hinden een goede conditie en kan de aanwas oplopen tot 45%
per jaar (90% van de hinden, bij een 1:1 geslachtsverhouding).

Leeftijd
Hoe oud het damhert wordt, is sterk gerelateerd aan de gebitslijtage onder invloed van de levensomstandigheden in het biotoop. Bij sterke slijtage van het gebit en tanduitval kunnen damherten het
voedsel niet meer goed kauwen en herkauwen. Verteringsproblemen ontstaan, waardoor uiteindelijk
de dood intreedt5. In natuurlijke omstandigheden kan het damhert 15-20 jaar oud worden6.

3.

Verspreiding en populatieomvang

3.1

Europa

Voor de laatste ijstijd kwam het damhert in een groot deel van Europa voor. Het grootste deel van het
huidige areaal betreft landen waar de mens het damhert heeft teruggebracht of heeft geïntroduceerd. De
eerste (her)introducties gaan terug tot in de Romeinse tijd, maar het grootste deel van de huidige
populaties komt voort uit introducties in de 18e en 19e eeuw. Alleen Turkije en delen van zuidelijk Europa
beschouwt de International Union for Conservation of Nature (IUCN) als origineel leefgebied. Voor zover
bekend, resteert er maar één oorspronkelijke populatie. Dit is de populatie die voorkomt in het Düzlerçami Game Reserve in het Termessos National Park (Zuid Turkije). Deze laatste plek is tevens de enige
plek waar het damhert als bedreigd wordt beschouwd, omdat hier aspecten van de originele populatie
verloren dreigen te gaan. Het natuurlijk areaal van het damhert in Europa staat in figuur 2.

3

Hoorn, 2006
Langbein & Putman, 1992
5
Siefke/Stubbe, Das Damwild, 2008
6
Ueckermann, 2002
4
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Figuur 2. Het natuurlijk areaal van het damhert (Dama dama) in Europa. Bron: Website iucnredlist.org

3.2

Nederland

Al vanaf de 16e eeuw komen damherten geïntroduceerd voor in Nederland. Het damhert was lange
tijd beperkt qua voorkomen tot de Veluwe en de duingebieden van Zeeland, Zuid-Holland en NoordHolland. Tegenwoordig komt het damhert in vrij levende staat in alle provincies van Nederland voor,
zie figuur3. Het damhert heeft in Nederland alleen de wolf als natuurlijke vijand.
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Figuur 3. De verspreiding van het damhert in Nederland

3.3

Fryslân

De provincie heeft in 2019 onderzoek laten uitvoeren door Van den Brink en Dekker naar het
voorkomen van damherten in Fryslân. Hun rapport Damherten in Fryslân, verkenning en blik op de
toekomst bevestigt dat in Fryslân al langere tijd drie vrij levende populaties damherten voorkomen:
1. In de Kollumerwaard, deels binnen Natura 2000-gebied Lauwersmeer.
2. Aan de zuidwestkant van Dokkum, hoofdzakelijk bij de Geastmer Mar.
3. In een groot gebied 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.
4. Verder heeft zich sinds 2017 ook een populatie gevestigd in de nabijheid van MakkingaElsloo. Deze dieren zijn in contact gekomen met dieren van elders, waarschijnlijk uit de
populatie Oranjewoud-Katlijk en komen voor tot aan de rand van het Nationaal Park Drents
Friese Wold.
Daarnaast zijn ook op andere locaties waarnemingen bekend van damherten, zie figuur 4. Deze zijn
veelal te herleiden naar ontsnapte damherten uit privébezit die of zijn terug gevangen, of zich in elk
geval nog niet hebben voortgeplant tot een grote populatie.

Fig.4. Waarnemingen damhert in Fryslân 2001-2018. Bron: Van den Brink en Dekker, 2019.
Het onderzoek van Van den Brink en Dekker bevestigt tevens dat alle in Fryslân voorkomende
populaties hun oorsprong vinden in uit gevangenschap afkomstige dieren. Daarmee kan worden
gesteld dat in Fryslân geen oorspronkelijk in het wild levende damherten voorkomen.
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3.4

Kollumerwaard

In de Kollumerwaard was al voor het jaar 2000 sprake van een vrij levende populatie damherten7. De
damhertpopulatie houdt zich de laatste 10 jaar op in een relatief beperkt leefgebied, zie figuur 5.
Daarbij verblijft deze in de zomer vooral op de Zoutkamperplaat. Eind van de zomer, begin herfst
wordt deze waargenomen op het voormalig terrein van Muiden Chemie en op de aangrenzende
akkers van (o.a.) de proefboerderij. Verder door de herfst en winter tot einde voorjaar worden de
herten vervolgens regelmatig in deze beide gebieden waargenomen. De herten vertonen hiermee
een redelijk natuurlijk gedrag waarbij ze in de zomerperiode de rust en voedselrijkdom opzoeken van
de Zoutkamperplaat. Wanneer hier de kwaliteit (en mogelijk ook kwantiteit) van het voedsel
vermindert, verspreidt een deel van de herten zich over een wat ruimer gebied en trekt naar de
gebieden waar in de herfst, winter en voorjaarsperiode voldoende voedsel aanwezig is. Het totaal in
figuur 5 geel omlijnde en geel gearceerde leefgebied beslaat circa 2.300 ha. Dit ligt binnen Natura
2000-gebied Lauwersmeer met uitzondering van het tevens blauw omlijnde gebied aan de zuidoost
kant.

Fig.5. Waarnemingen in Lauwersmeer met leefgebied Kollumerwaard. (Van den Brink en Dekker,
2019).

7

Van den Brink en Dekker, 2019.
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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.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de beide populaties onderling uitwisselen.
In het blauw omlijnde gebied in figuur 5 zijn door WBE De Lauwers trendtellingen uitgevoerd. Deze
tellingen beperken zich tot een beperkt deel van het leefgebied (geel gearceerd), waarbij het deel
waar zich het grootste deel van de populatie ophoudt (het Natura 2000-gebied binnen de gele
omlijning maar buiten de blauwe) niet is geteld.

Fig. 6. Trendtellingen damhert in voorjaar 2007-2017. Bron: WBE De Lauwers. [22 mei gevraagd om
2018-2020]
Binnen het Natura 2000-gebied zijn geen trendtellingen gedaan. Wel werd in 2018 op basis van
diverse waarnemingen8 geschat dat in de Kollumerwaard totaal tussen de 20 en 50 damherten
aanwezig waren. Om meer duidelijkheid te krijgen over de omvang van de hele populatie in de
Kollumerwaard heeft Staatsbosbeheer een telling laten uitvoeren met behulp van een drone, zie
Zwarts, M. & J. Heusinkveld, 2020..Geconcludeerd is dat de populatie damherten in het zuidelijke
Lauwersmeergebied in het voorjaar van 2020 maximaal 52 individuen omvatte.
De omvang van de in de nabijheid gevestigde populatie damherten in de Marnewaard, Provincie
Groningen is in 2018 geschat tussen de 20 en 30 dieren.

3.5

Dokkum-Rinsumageest

De damherten zijn afkomstig van vóór 2011 ontsnapte exemplaren uit het toenmalige hertenkamp in
het gebied Geastmer Mar (lokaal bekend als Pier Prins Bosk of Bosje van Prins). Mogelijk is
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.
Het in figuur 7 geel omlijnde en gearceerde leefgebied beslaat circa 700 ha; de omgrenzing is

8

Van den Brink en Dekker, 2019.
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overgenomen uit Van den Brink en Dekker 2019. Uit onderzoek is niet gebleken dat er uitwisseling
plaatsvindt met andere bekende damhertpopulaties.

Fig. 7. Waarnemingen in leefgebied Dokkum-Rinsumageest. (Van den Brink en Dekker, 2019).
De aantalsontwikkeling is weergegeven in figuur 8.
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Fig. 8. (Trend)tellingen 2011-2020. Bronnen: NDFF en WBE It Bûtenfjild.
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2020

Uit deze data kan worden afgeleid dat de populatie waarschijnlijk aan het begin staat van een
toenemende populatiegroei. 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.

3.6

Oranjewoud-Katlijk e.o.

Uit verschillende waarnemingen en bronnen volgt dat damherten in een ruim gebied worden
waargenomen. Het door Van den Brink en Dekker in figuur 9 geel omlijnde en gearceerde gebied
beslaat circa 6.100 ha. Daarbinnen zijn een aantal kerngebieden te herkennen, zie figuur 9. 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).

Fig. 9. Waarnemingen in leefgebied Oranjewoud-Katlijk e.o. (Van den Brink en Dekker, 2019).
Uit NDFF blijkt dat in 2017 en 2018 een aantal individuen waargenomen is rond de
Dellebuursterheide en de streek ‘Egypte’ en ook nog zuidelijker. Het vermoeden bestaat dat
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mannelijke herten uit deze populatie aansluiting hebben gezocht met in 2017 ontsnapte hinden bij
Elsloo.

Trendtelling WBE's Aengwirden-Schoterland en Kuinder
en Linde
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Fig. 10. (Trend)tellingen 2011-2020. Bron: WBE’s Aengwirden-Schoterland en Kuinder en Linde.
Systematische voorjaarstellingen (minimum number alive) door de WBE Aengwirden-Schoterland en
de ten zuiden aangrenzende WBE Kuinder en Linde vinden plaats vanaf 2011, zie figuur 10. In 2018
werden bij een aanvullende telling in augustus, tijdens een nachttelling met warmtebeeldkijkers
minimaal 130 dieren geteld.

3.7

Makkinga-Elsloo

Begin 2017 is een 11- of 12-tal hinden ontsnapt uit een hertenpark in/nabij Elsloo. Eind 2018 liepen
er tussen de 14 en 20 dieren rond in een gebied rond Makkinga en Elsloo en nu in 2020 volgens
opgave van een lokale grondgebruiker 30 à 40. Van den Brink en Dekker schreven in 2018, zijnde het
tweede jaar na ontsnapping, dat moest worden aangenomen dat de dieren geleidelijk aan het
verwilderen waren, op basis van meldingen dat ze zich ‘minder tam’ gedragen en omdat ze zich toen
al hadden voortgeplant met mannelijke dieren die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn van de populatie
Oranjewoud/Katlijk e.o. Nu in 2020 dient de gehele populatie als ‘in het wild levend’ beschouwd te
worden9.

3.8

Prognoses 2025

Door Van den Brink en Dekker, 2019 zijn op basis van een in figuur 11 schematisch weergegeven
populatiemodel groeiprognoses gegeven voor de populaties in de verschillende leefgebieden. Het
model is gebaseerd op dat van Focardi et al.10, maar is aangepast aan de Nederlandse situatie.

9

Schriftelijke reactie Van den Brink 19 mei 2020.
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/S03781127(96)03804-2.
10
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Fig.11. Schematische weergave van het populatiemodel
Fk en Mk: vrouwelijk kalf en mannelijk kalf. M1 tot M3 zijn mannelijke herten van 1 tot 3 jaar oud,
Fad en Mad zijn hinde en hert. B is het aantal kalveren per hinde (de helft is vrouwelijk, de helft
mannelijk), 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.
Het betreft een ‘dynamisch populatiemodel', waarin onderscheid wordt gemaakt naar 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 (zie figuren 6, 8 en 10). Het model is geijkt aan de
hand van de ontwikkeling tot 2018, waarbij de berekende omvang van de populatie tot 2018 moest
overeenkomen met de getelde aantallen. Vervolgens is met het model ook een voorspelling gedaan
voor de populatieomvang in 2025; deze blijkt sterk afhankelijk van het percentage dat in het verkeer
sterft. Het model kan ook worden gebruikt om de gevolgen op de populatie van (bijvoorbeeld)
minder of meer verkeersslachtoffers of het plegen van afschot te voorspellen door de overleving van
de verschillende leeftijds-geslacht klassen aan te passen. De resultaten staan samengevat in figuur
12. Per populatie zijn de (geschatte) omvang in 2018 en de berekende omvang in 2025 gegeven, bij
verschillende aanrijdingspercentages.
Populatie
Kollumerwaard
Dokkum-Rinsumageest
Oranjewoud-Katlijk
Makkinga-Elsloo

Omvang 2018
20 - 50
> 40
150
14 - 20

10%
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200
n.b.

Prognose 2025 bij verkeerssterfte
5%
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250
400
400
650
n.b.
n.b.

Fig.12. Omvang populaties damherten Fryslân + prognoses (bron: Van den Brink en Dekker 2019) NB
populatiemodel wordt opnieuw gedraaid met gegevens t/m 2020
Conclusies:
•
•
•
•
•

Alle populaties damherten blijken te groeien.
De cijfers voor de Kollumerwaard zijn onzeker door het ontbreken van trendtellingen voor
het gehele gebied.
De populatie in Dokkum-Rinsumageest zit volgens Van den Brink en Dekker in de beginfase
van een exponentiële groei.
Ook voor de populatie in Oranjewoud-Katlijk voorspellen Van den Brink en Dekker een
exponentiële groei.
Voor Makkinga-Elsloo ontbreken de gegevens om een voorspelling te kunnen doen.
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4. Schade, overlast en risico’s
Dit hoofdstuk gaat in op schade en overlast aan in de wet genoemde belangen (zie hoofdstuk 5) en
daaruit voortvloeiende risico’s.

4.1

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid valt onder het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of
andere dwingende redenen van groot openbaar belang, (art.3.8, lid 5, b3 Wnb). De volgende tabellen
geven inzicht in het aantal dood gevonden damherten per jaar en het aantal aangereden damherten
naar WBE en naar weg, gerelateerd aan het daar geldende snelheidsregime.

Dood gevonden herten
aanrijding anders
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Eindtotaal

1
2
7
17
17
13
57

draad
landbouw
onbekend vastgelopen verdrinking Eindtotaal
slachtoffer werkzaamheden
1
2
2
9
1
2
3
23
2
1
1
21
1
2
1
17
4
2
2
3
4
1
73

Fig.13. Dood gevonden damherten naar doodsoorzaak per jaar. Bron: FRS
Hieruit blijkt:
•
•

Sinds 2016 het aantal dood gevonden damherten sterk gestegen is ten opzichte van
voorgaande jaren, waarschijnlijk door de toegenomen populatieomvang.
Aanrijdingsslachtoffers vormen de grootste categorie.

Aanrijdingen met herten
Midden-Ooststellingwerf
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Eindtotaal

Aengwirden-Schoterland

It Bûtenfjild Kuinder en Linde
1

11
8
11
31

1
1

2
7
3
6
18

3
2
1
6

(leeg) Eindtotaal
1
2
7
17
1
17
13
1
57

Fig.14. Aanrijdingen met damherten per jaar en per WBE. Bron: FRS
De kaarten met de aanrijdingslocaties staan in bijlage 1. Geconcludeerd kan worden dat:
•

•

•
•

De meeste aanrijdingen treden op binnen het werkgebied van de wildbeheereenheid
Aengwirden-Schoterland (Oranjewoud-Katlijk). Sinds 2017 zijn hier veel aanrijdingen met
damherten geregistreerd.
De aanrijdingen binnen het werkgebied van de wildbeheereenheid Kuinder en Linde
betreffen waarschijnlijk uitgezwermde exemplaren van de populaties Oranjewoud-Katlijk en
Makkinga-Elsloo.
Aanrijdingen in de WBE Midden-Ooststellingwerf betreffen de populatie Makkinga-Elsloo.
De aanrijdingen binnen het werkgebied van de wildbeheereenheid It Bûtenfjild betreffen de
populatie Dokkum-Rinsumageest.
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•

In de Kollumerwaard; WBE De Lauwers zijn geen meldingen gedaan van aanrijdingen met
damherten.

Aanrijdingen per weg en naar snelheidsregime
> 80 km/h
80 km/h
60 km/h
Alle
Maximum
snelheid A32 N356 N361 Som N351 N380 Som Aengw-Schot. Bûtenfjild Kuinder+Linde M-O.Stell. Som wegen
2014
0
1
1
0
1
2015
2
2
0
0
2
2016
7
7
0
0
7
2017
1
1
2
2
11
13
1
1
2
17
2018
5
5
1
6
7
2
1
1
1
5
17
2019
1
1
9
9
1
1
1
3
13
Eindtotaal
1
1
15
17
3
27
30
3
2
3
2 10
57

Fig.15. Aanrijdingen met damherten per jaar naar weg en snelheidsregime. Bron: FRS
Hieruit blijkt:
•
•
•
•
•
•
•

•

In de afgelopen jaren is één damhert aangereden op de A32 bij Heerenveen, waar toen een
maximum snelheid gold van 130 km/h.
De meeste slachtoffers onder de damherten zijn gevallen op provinciale wegen. Daarbij geldt
op de:
N356 (Centrale As) bij Dokkum een maximum snelheid van 100 km/h.
N361 (Lauwersseewei Dokkum-Rinsumageest) een maximum snelheid van 100 km/h met op
voorrangskruispunten, waaronder bij Rinsumageest, 70 km/h.
N351 (Stellingenweg Wolvega-Oosterwolde) een maximum snelheid van 80 km/h buiten de
bebouwde kom.
N380 (Schoterlandseweg Heerenveen-Donkerbroek) een maximum snelheid van 80 km/h
buiten de bebouwde kom, in Mildam en Nieuwehorne 50 km/h en in Jubbega 60 km/h.
Het jaarlijkse aantal aanrijdingen op plattelandswegen waar maximaal 60 km/h gereden mag
worden is beperkt en fluctueerde in de jaren 2017-2019 provinciaal tussen de 2 en 5 gevallen
per jaar.
In de Kollumerwaard zijn geen meldingen gedaan van aanrijdingen met damherten. Op de
Kwelderweg mag maximaal 80 km/h gereden worden, op de overige wegen 60 km/h.

Relatie dichtheid versus aanrijdingen
In Nederland is op provinciaal niveau een tweetal onderzoeken (Gelderland en Utrecht) gedaan naar
het vóórkomen van aanrijdingen met reeën op het wegennet11 12. In beide onderzoeken wordt
geconcludeerd dat er een statistisch significant verband bestaat tussen de aanwezigheid van het aantal
dieren en het aantal aanrijdingen met die dieren. Er wordt vanuit gegaan dat dit verband ook geldt bij
damherten. Daarnaast is er heel veel onderzoek buiten Nederland (zowel binnen als buiten Europa)
dat wijst op dezelfde relatie tussen dichtheden en de kans op een wildaanrijding13 14 15 16 17 18 19. Ook
11

Groot Bruinderink, G.W.T.A., 2009
Schoon, C.F., 2010
13
Putman, Professor R.J., et al; 2004
14
Putman, R.J.; et al; 1997
15
Langbein, J., et al; 2011
16
Schwabe, K.A., et al; 2002
17
Holthorn, T., et al; 2012
18
Myers, W.L., et al; 2008
19
Seiler, A.; 2005
12
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de Raad van State heeft in uitspraken aangegeven dat de provincie uit mag gaan van het feit dat er een
relatie bestaat tussen de dichtheid aan dieren en de kans op aanrijdingen20.

4.2

Landbouwschade

Het gaat hier om schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden en wateren
en andere vormen van eigendom (art.3.8, lid 5, b2 Wnb).
Bij verschillende gewassoorten kunnen er over het algemeen vier soorten schade aangericht worden
door hertachtigen: vraatschade, schilschade, veegschade en verspreiden van ziektekiemen.
Schademelding kan door de grondgebruiker worden gedaan bij de FBE in het Faunaschade Registratie
Systeem (SRS) en vervolgens al dan niet worden doorgezet naar BIJ12 om een tegemoetkoming in
schade aan te vragen.
Jaar
2016
2016
2016
2019
2017
2017
2019
2019
2019
2019
2016
2016
2017

WbeNaam
Aengwirden-Schoterland
Aengwirden-Schoterland
Aengwirden-Schoterland
Aengwirden-Schoterland
De Lauwers
De Lauwers
De Lauwers
De Lauwers
De Lauwers
De Lauwers
It Butenfjild
It Butenfjild
Kuinder en Linde

Gewas
grasland, nieuw ingezaaid
grasland, blijvend
mais snijmais
grasland, blijvend
peen grove peen / winterwortelen
peen grove peen / winterwortelen
grasland, blijvend
peen grove peen / winterwortelen
peen grove peen / winterwortelen
peen grove peen / winterwortelen
grasland, blijvend
grasland, blijvend
wintergraan

% damhert Opp. ha Aanvraag
50
19 nee
33
0 nee
100
0 ja
100
62 nee
75
1 nee
100
1 ja
100
6 nee
100
1 nee
100
2 nee
100
0 ja
100
44 nee
100
44 nee
100
10 nee

Fig. 15. Bij de FBE gemelde landbouwschade. Bron: SRS.
In het Faunaschade Registratie Systeem (SRS) zijn de afgelopen jaren de in figuur 15 staande
schademeldingen ten gevolge van damherten gedaan door grondgebruikers. Vermeld zijn het jaar, de
WBE, het gewas, het percentage dat de melder zelf toerekent aan het damhert, de
perceelsoppervlakte en of een tegemoetkoming in de schade is aangevraagd. Hoewel de
grondgebruiker in een beperkt aantal gevallen ‘ja’ heeft ingevuld is alleen in 2019 daadwerkelijk één
tegemoetkoming in schade aangevraagd bij BIJ12.
Volgens Mijnfaunazaken van BIJ12 zijn 2 aanvragen om een tegemoetkoming in schade gedaan in
2013 en één in 2019. In 2013 werd € 259 schade getaxeerd aan blijvend grasland en € 135 aan
snijmais bij een grondgebruiker in Oudeschoot, hetgeen niet geleid heeft tot uitbetalingen. In 2019
werd € 10.320 schade getaxeerd aan biologisch geteelde winterpeen bij Munnekezijl.
Volgens de beleidsregels van BIJ12 is er namelijk sprake van schade van enige omvang als getaxeerde
schade groter is dan € 250 per geval. Daarvan wordt bij schade door damherten 80% vergoed.
Wanneer het uit te keren bedrag, verminderd met de leges van € 300, kleiner is dan € 50 wordt niet
uitbetaald. Dit komt erop neer dat het aanvragen van een tegemoetkoming financieel rendabel is
wanneer de uit te keren schade groter is dan € 625.
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ECLI:NL:RVS:2015:1717 en ECLI:NL:RVS:2015:1256
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Geconcludeerd kan worden dat er bij de populatiedichtheden van damherten die er de afgelopen
jaren waren alleen in de Kollumerwaard in één geval sprake was van belangrijke landbouwschade.

4.3

Natuurschade

Het gaat hier om het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de
instandhouding van de natuurlijke habitats (art.3.8, lid 5, b1 Wnb).
Van schade aan flora en fauna is bij de huidige omvang van de damhertenpopulaties in Fryslân geen
sprake. Damherten kunnen door hun begrazing en gedrag juist positieve effecten hebben op
natuurwaarden en dragen bij aan de biodiversiteit in deze provincie. Zo gaat extensieve begrazing in
duinecosystemen21 verruiging en vergrassing tegen en voorkomt daarmee dat gebieden dichtgroeien. Een
optimale graasdruk zorgt voor maximale biodiversiteit.
Wel is het op basis van ervaringen elders (Amsterdamse Waterleidingduinen, Kop van Schouwen,
Manteling van Walcheren, Haringvreter in het Veerse Meer) reëel te veronderstellen dat het risico
voor schade aan flora en fauna (sterk) kan toenemen als de populaties damherten onbeheerd blijven
groeien.
Met name in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn veel onderzoeken uitgevoerd naar de
effecten bij verschillende dichtheden damherten op diverse soortgroepen (planten, dagvlinders,
nachtvlinders, bijen, hommels, zweefvliegen, enkele zoogdieren). Al deze soorten blijken achteruit te
gaan door toename van het damhert22. Vanuit biodiversiteitsoogpunt is dit een uiterst ongewenste
situatie. Er is daar sprake van schade aan flora, beschermde habitats in het kader van Natura2000 (onder
andere duinbossen, grijze duinen en stinzenflora) en aan fauna (onder andere decimering van de
reeënpopulatie, sterke afname van beschermde vlindersoorten en overige insecten). Naast zeldzamere
soorten zijn ook algemene soorten planten en insecten welke de basis vormen van de voedselketen snel
in aantal afgenomen.

Graslanden
Door overbegrazing door damherten van graslanden verdwijnen veel kruiden en komen soorten die
nog wel aanwezig zijn niet of nauwelijks tot bloei. Dit is gebleken op het eiland de Haringvreter in het
Veerse Meer23. Daar zijn ook het aantal dagvlindersoorten en het aantal vlinders sterk afgenomen.
In de Amsterdamse Waterleidingduinen waar ook overbegrazing is opgetreden heeft onderzoek24
laten zien dat veel vlindersoorten, zweefvliegen, wilde bijen en nachtvlinders achteruitgaan of
verdwijnen wanneer de nectarplanten die zij nodig hebben niet meer tot bloei komen, kortom al
voordat de planten zelf verdwenen zijn.

Riet- en ruigtevegetaties
Op de Haringvreter zijn door overbegrazing alle struweel- en ruigtesoorten uit eerdere
vegetatiekarteringen, met uitzondering van grauwe wilg, verdwenen uit de rietlanden. Hierdoor
neemt een aantal vlindersoorten af en is de Noordse woelmuis (prioritaire soort onder de

21

Tamashebi et al., 2008; Nijssen et al., 2014
Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2016- 2020 van de
Faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland en Schoon, C.F. Faunabeheerplan Damhert 2020 – 2025
Zeeland, FBE Zeeland, oktober 2019.
22

23
24

Concept-faunabeheerplan damhert Zeeland
Wallis de Vries (2015, 2017, 2018) en Mourik (2015)

23

Habitatrichtlijn bijlagen II en IV) vanaf 2017 niet meer waargenomen25. Verwacht wordt dat met
toenemend gebruik (begrazing en betreding) van rietvegetaties door damherten, ook de biotoop van
rietvogelsoorten zal afnemen in omvang of kwaliteit.

Struweel en bos
Door intensieve begrazing door damherten zijn op de Haringvreter geen struiken meer aanwezig, en
ook geen verjonging van de aanwezige boomsoorten26. Zelfs braam ontbreekt inmiddels grotendeels.
Ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen is geconstateerd27 dat struweel met bijbehorende
soorten al eerder afneemt dan bloemsoorten op grasland. Hierdoor ontbreken diverse
struweelvogels op de Haringvreter en zijn van andere soorten veel lagere aantallen territoria
aanwezig28 dan op vergelijkbare, maar niet door damherten begraasde gebieden. Het verdwijnen van
broedvogels die aan struweel gebonden zijn als gevolg van overmatige begrazing van de struwelen
door damherten is ook bekend uit de Amsterdamse Waterleidingduinen29.

Effecten op damhert zelf
In de Amsterdamse Waterleidingduinen is gebleken dat bij een dichtheid van 1 damhert per hectare
10% van de primaire productie in het duin door damherten werd opgegeten30 zonder dat er
aanwijzingen waren voor een belangrijk conditieverlies of van een dichtheidsafhankelijke
terugkoppeling op de reproductie. De populatiegroei van damherten stopt pas als er onvoldoende
eetbare planten over zijn. Er ontstaat dan een evenwicht tussen het voedselaanbod en het aantal dieren,
maar het habitat heeft dan al een grote ongewenste verandering ondergaan.
Op de Haringvreter wordt tijdens de jaarlijkse tellingen van de damherten in het voorjaar ook een
indruk van de conditie opgedaan. Tot en met 2017 zagen de kalveren en de volwassen beesten er
gezond en doorvoed uit. Sedertdien is een groter aantal dode mannelijke damherten gevonden, en is
het geobserveerde grote aantal dieren in slechte conditie een indicatie dat de draagkracht van het
gebied bereikt wordt. Dat mannelijke dieren als eerst slachtoffer worden van verminderde conditie
en zelfs daaraan doodgaan is ook gevonden in de Amsterdamse Waterleiding Duinen31.

Noodzaak van beheer
De conclusies uit de diverse onderzoeken benadrukken de noodzaak van beheer van
damhertenpopulaties. Het Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied
2016-2020 noemt daarom voor een evenwichtige damhertenpopulatie een streefstand van (ruim)
minder dan 1 damhert per 10 hectare. Vanwege de mogelijkheid tot vrije uitwisseling met de
omliggende landbouwgronden in Fryslân zal de uiteindelijke ecologische draagkracht vanwege de
beschikbaarheid van hoogwaardig voedsel (lees: landbouwgewassen) hoger liggen dan in alleen
natuurgebied. Het ligt daarom in de rede om te verwachten dat de ecologische draagkracht boven de
1 damhert per 10 hectare zal liggen.
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4.4

Uitwerking naar populaties

Kollumerwaard
Er zijn de afgelopen jaren geen meldingen gedaan van aanrijdingen met damherten. De
verkeersintensiteit is laag. Op de Kwelderweg mag maximaal 80 km/h gereden worden, op de
overige wegen 60 km/h.
Het Lauwersmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied onder de Vogelrichtlijn. Het is een zeer
belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen en rietruigtes (roerdomp, bruine
kiekendief, blauwborst en rietzanger). Van enig belang voor broedvogels van vochtige tot natte
graslanden (porseleinhoen, kemphaan en paapje) en kustbroedvogels (kluut en noordse stern).
Tevens van zeer groot belang als broedgebied voor de grauwe kiekendief (open rietruigtes en ruige
graslanden in combinatie met rustige akkerbouwgebieden - koolzaad).
Er is in de Kollumerwaard momenteel geen aanleiding om aan te nemen dat de populatie de
ecologische draagkracht van het gebied overschrijdt. 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.
Er was de afgelopen jaren alleen in 2019 in één geval sprake van belangrijke landbouwschade.
Overlast is niet gemeld.

Dokkum-Rinsumageest
De populatie vormt sinds 2016 een risico 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 op 20% (2016), 10% (2017) resp. 16% (2018) van de voorjaartelling. Naar
verwachting zal het risico toenemen als de populatie verder groeit en tevens als door ontwikkelingen
of toenemende verstoringen in de Geastmer Mar een belangrijk deel van het leefgebied in kwaliteit
afneemt. Hierdoor zullen de herten geneigd zijn om vaker richting Rinsumageest te trekken. Dit leidt
tot vaker oversteken van de N361.
In 2016 zijn bij de FBE 2 schademeldingen gedaan aan grasland. Deze hebben evenwel niet geleid tot
een aanvraag om tegemoetkoming bij BIJ12.

Oranjewoud-Katlijk
In het gebied vinden aanrijdingen met damherten plaats. In relatie tot de geschatte omvang van de
populatie lag het aantal (in FRS geregistreerde) aanrijdingen in 2017 op 9% van de getelde populatie
en in 2018 op ca 8% van de getelde populatie. De Schoterlandse Weg N380 springt eruit als hotspot
waar met zekere regelmaat gevaarlijke situaties optreden als gevolg van damherten op de weg.
Grondgebruikers hebben bij de FBE in 2016 3 schademeldingen door damherten aan gras en mais
gedaan en in 2019 één schademelding aan grasland binnen het werkgebied van de WBE AengwirdenSchoterland. In 2017 was er één schademelding aan wintergraan binnen het werkgebied van de WBE
Kuinder en Linde. Geen van deze meldingen heeft geleid tot een verzoek om tegemoetkoming bij
BIJ12.
In het gebied wordt tevens overlast ervaren van damherten32. Er wordt melding gedaan van
damherten in de berm van wegen en in tuinen. Omdat deze klachten over overlast niet worden
geregistreerd kan moeilijk een inschatting worden gegeven van de omvang. Overigens moet – ter
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nuancering van bovenstaande - vermeld worden dat vrijwel iedereen aangeeft geen enkel bezwaar te
hebben met damherten in de omgeving, ook niet op eigen gronden. Vrijwel steeds terugkerende
reactie is dat men de damherten prachtige dieren vindt, maar dat er nu zo veel lopen dat het niet
meer acceptabel is. Ook omdat de dieren nauwelijks schuwheid voor mensen vertonen veroorzaken
zij hinder en overlast. 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’.
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 zijn terreinen. Daarbij wordt het damhert ook als beheersinstrument gezien voor natuurlijke
begrazing van de betreffende natuurterreinen.

Makkinga-Elsloo
Sinds 2017 komen meldingen binnen bij zowel de FBE als de provincie van ervaren overlast, schade
aan gewassen en risico’s voor het wegverkeer. Een aantal aanrijdingen met damherten is gemeld op
de Stellingenweg N351. Er zijn geen aanvragen gedaan voor tegemoetkoming in schade bij BIJ12.

Conclusies
•
•

•
•
•
•

Verkeersveiligheid is in de huidige situatie een probleem bij alle populaties, behalve die in de
Kollumerwaard.
Natuurschade treedt in de huidige situatie nergens op. Het is op basis van ervaringen elders
reëel te veronderstellen dat het risico voor schade aan flora en fauna (sterk) kan toenemen
als de populaties damherten onbeheerd blijven groeien.
Belangrijke landbouwschade speelt in de huidige situatie nauwelijks een rol, met
uitzondering van één geval in de Kollumerwaard.
In toenemende mate wordt overlast ervaren van de populaties bij Oranjewoud-Katlijk en
Makkinga-Elsloo.
Met de geprognotiseerde groei van deze populaties groeien in zijn algemeenheid ook de
risico’s voor het wegverkeer, schade aan flora en fauna en (in mindere mate) landbouw.
Om deze redenen acht de FBE beheer van de damhertenpopulaties in de periode 2021-2025
noodzakelijk. Het volgende hoofdstuk gaat in op de kaders daarvoor.

5. Wettelijk en beleidsmatig kader
5.1 Algemeen
Voorliggend faunabeheerplan is geschreven naar de vereisten die staan genoemd in artikel 3.12 van
de Wet natuurbescherming (Wnb), en de vereisten zoals die staan omschreven in artikel 3.1 t/m 3.5
van de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 (zie bijlage 2).

5.2 De Wet natuurbescherming
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meest relevante wetsartikelen (art. 3.8 en 3.10)
die betrekking hebben op het beheer van het damhert. Voor de exacte en volledige weergave van de
wetsartikelen wordt verwezen naar de officiële publicatie op wetten.overheid.nl.
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Wettelijke status damhert
Het damhert is een beschermde diersoort volgens artikel 3.10 lid 1 sub a van de Wet
natuurbescherming (Wnb). Het moet als een inheemse soort moet worden beschouwd33 Ook
damherten die uit gevangenschap afkomstig zijn dienen wettelijk gezien (na een bepaalde tijd) te
worden beschouwd als ‘in het wild levend’. Het damhert is op de meest recente Nederlandse rode
lijst van zoogdieren (2009) aangeduid als ‘thans niet bedreigd’. De status van het damhert in Europa
is goed. De International Union for Conservation of Nature heeft het damhert gecategoriseerd als
‘Least concern’ en aangemerkt als ‘a widespread and abundant species in Europe’. Er bestaan in
Europa geen bijzondere bedreigingen die de soort in gevaar kunnen brengen. Omdat de soort niet is
bedreigd en er geen gevaar bestaat voor de gunstige staat van instandhouding is ingrijpen in de
damhertenpopulatie in principe mogelijk34. De gunstige staat van instandhouding van deze soort mag
niet in gevaar worden gebracht (art. 3.8 lid 5 Wnb).
•
•

Damherten mogen niet opzettelijk worden gevangen of gedood (Art. 3.10 lid 1 sub a Wnb);
De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen mogen niet opzettelijk worden beschadigd
of vernield (Art. 3.10 lid 1 sub b).

Ontheffing of opdracht in verband met populatiebeheer
Indien het noodzakelijk wordt geacht om ingrepen te doen in de omvang van een damherten
populatie kunnen gedeputeerde staten afwijken van het beschermingsregime door middel van een
ontheffing (Art. 3.17 lid 1) of een opdracht (Art. 3.18 lid 1) voor het doden van damherten. Vóórdat
tot beheer kan worden overgegaan is het noodzakelijk om eerst te onderzoeken of met preventieve
maatregelen schade door beschermde inheemse diersoorten voorkomen kan worden (art. 3.8 lid 5
Wnb). Bovendien is afwijking van het beschermingsregime alleen mogelijk in het kader van een bij
wet genoemd belang. Artikel 3.17 Wnb geeft in lid 1 een opsomming van de wettelijke gronden
waarvoor GS een ontheffing of opdracht kunnen verlenen voor het beperken of beheren van de
damhertenpopulatie(s):
1. in het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding van
de natuurlijke habitats;
2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen,
visgronden en wateren en andere vormen van eigendom;
3. in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende
redenen van groot openbaar belang;
4. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden,
industrieterreinen of begraafplaatsen;
5. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
6. in het algemeen belang
Volgens de toelichting moet uit artikel 3.17 worden opgemaakt dat GS ontheffing kunnen verlenen
voor het beperken van de omvang van damhertenpopulatie(s) binnen de provincie, op grond van één
of meer van de in dit artikel opgesomde gronden. Deze gronden zijn ruim geformuleerd en mogen
ook zo worden geïnterpreteerd. Zo geldt dat beheer van damherten kan plaatsvinden ‘in het belang
van flora- en fauna’, waarbij het belang van een gezonde damhertenpopulatie ook een grond kan zijn
om te kiezen voor actief beheer van de populaties. Daarnaast geldt dat al ontheffing kan en mag
33
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worden verleend voor het beheren van de damhertenpopulatie(s) ‘ter voorkoming van schade aan
gewassen’, maar ook ‘ter voorkoming van andere (economische) schaden of overlast in het
algemeen’, evenals in het belang van volksgezondheid of openbare veiligheid of om andere
dwingende redenen van groot openbaar belang. Dat hieronder ook de verkeersveiligheid valt is
evident.

Faunabeheerplan
Op grond van artikel 3.12 lid 3 en 4 (Wnb) stelt de Faunabeheereenheid één of meer
faunabeheerplannen vast voor haar werkgebied. Het duurzaam beheer van populaties van in het wild
levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de
uitoefening van de jacht geschieden vervolgens overeenkomstig het faunabeheerplan.
•

•

Onderdeel van het faunabeheerplan zijn passende en doeltreffende maatregelen ter
voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren (art. 3.12
lid 4 Wnb)
Ten behoeve van een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer wordt het
faunabeheerplan onderbouwd door trendtellingen van de populaties van in het wild levende
dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is (art. 3.12 lid 5 Wnb).

Volgens de toelichting bij de Wnb kan in het faunabeheerplan worden volstaan met een
onderbouwde verwachting dat, bij geen beheer van de damhertenpopulaties, schade aan genoemde
belangen kan optreden of de genoemde openbare belangen kunnen worden geschaad. En dat niet
hoeft te worden gewacht totdat daadwerkelijk schade of aantasting van openbare belangen zijn
opgetreden alvorens tot ingrijpen kan worden overgegaan.

5.3 Provinciale beleidsnotitie Bescherming en beheer damhert in Fryslân
Proces
Tot 2019 was het beleidsuitgangspunt van de provincie dat damherten niet in de Friese natuur thuis
horen. Dit was uitgewerkt in de door gedeputeerde staten vastgestelde uitvoeringsnota Libje en Libje
Litte (2002). Een aanwijzing onder de toen geldende Flora- en faunawet om de nulstand te mogen
realiseren is echter in 2006 door de rechter vernietigd omdat de provincie volgens de rechter
onvoldoende had aangetoond dat uitvoering van dit nulstandsbeleid noodzakelijk was met het oog
op de wettelijke belangen. Nadien is geen poging meer gedaan de nulstand te realiseren. Wel heeft
de provincie onderzoek naar damherten in Fryslân laten uitvoeren35 en met inachtneming van de
uitspraak van de rechtbank uit 2006 hebben gedeputeerde staten op 3 september 2019 de
Beleidsnotitie bescherming en beheer damhert in Fryslân vastgesteld. Deze zal in de toekomst deel
gaan uitmaken van een Nota Beheer en Schadebestrijding. Uitvoering van het nieuwe beleid vindt
plaats via dit Faunabeheerplan. Het biedt de basis voor een eventuele ontheffing of opdracht van de
provincie aan de Faunabeheereenheid voor het uitvoeren van beheer van damherten.
Voor bescherming en beheer van damherten in Fryslân geldt een aantal algemene uitgangspunten,
het wettelijk kader uit de Wet natuurbescherming en drie, specifiek voor Fryslân geformuleerde
randvoorwaarden. Deze worden hierna uitgewerkt (cursieve tekst is citaat).

Algemene uitgangspunten
1. Het damhert komt van nature niet in Fryslân voor.
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2. Alle damherten in Fryslân zijn afkomstig uit gevangenschap of zijn nakomelingen van
gehouden dieren.
3. Er is tot nu toe geen uitwisseling aangetoond tussen de verschillende populaties damherten.
4. De provincie streeft niet naar een vrij levende populatie damherten in Fryslân vanwege
voorkoming van schade en in het belang van de verkeersveiligheid.
5. Daaraan gekoppeld geldt dat ontwikkeling en vestiging van nieuwe populaties damherten
niet zal worden toegestaan.
6. Er zijn in Nederland geen onbeheerde damhertpopulaties die op termijn niet tot problemen
hebben geleid (verkeersongevallen, schade aan flora en fauna, overlast voor omwonenden).

Invulling wettelijk kader
Het provinciaal beleid voor omgang met beschermde inheemse diersoorten zal verder worden
gebaseerd op het wettelijk kader uit de Wet natuurbescherming (art. 3.8 en 3.10 Wnb). De provincie
vult dit als volgt in:
1. Gunstige staat van instandhouding niet in gevaar
Het damhert is volgens de Wet natuurbescherming een beschermde inheemse diersoort. De gunstige
staat van instandhouding van deze soort mag daarom niet in gevaar worden gebracht (art. 3.8 lid 5
Wnb). Fryslân bepaalt gunstige staat van instandhouding op niveau van de hele provincie. Daarbij
wordt ook de staat van instandhouding in Nederland als geheel betrokken.
2. Preventieve maatregelen nodig
Vóórdat tot beheer kan worden overgegaan is het noodzakelijk om eerst te onderzoeken of met
preventieve maatregelen schade door beschermde inheemse diersoorten voorkomen kan worden (art.
3.8 lid 5 Wnb). Van belang hierbij is dat uit onderzoek van Alterra blijkt dat preventieve maatregelen
ter voorkoming van schade door damherten onvoldoende tot niet werken36. Bij de beoordeling of
preventieve maatregelen haalbaar zijn dienen ten minste de volgende criteria te worden betrokken:
omgevingsfactoren, landschappelijke consequenties, effectiviteit, kosten in relatie tot effectiviteit en
welzijn van de dieren. Relevant bij de beoordeling van deze criteria is tevens de constatering in het
genoemde rapport van Alterra dat methodes als vangen, verdoven of anticonceptie bij damherten
niet of moeizaam toepasbaar zijn en belangrijke ethische, ecologische of economische nadelen
hebben.
3. Beheer alleen indien wettelijke belangen in het geding
Alleen als in de Wet natuurbescherming genoemde belangen worden geschaad is het mogelijk om tot
beheer over te gaan. Hieronder vallen in elk geval:
a. Bescherming wilde flora en fauna of instandhouding natuurlijke habitats (art. 3.8 lid 5 onder
b).
b. Voorkoming ernstige schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of
andere vormen van eigendom (art. 3.8 lid 5 onder b).
c. Belang volksgezondheid, openbare veiligheid of ander dwingende reden van openbaar belang
(art. 3.8 lid 5 onder b); Hieronder valt ook het aspect verkeersveiligheid.
d. Voorkomen van schade of overlast (art. 3.10 lid 2 onder b.)
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e. Beperking van de omvang van de populatie..... in verband met door deze dieren ter plaatse en
in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale
draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden (art. 3.10 lid 2 onder c.)
f. Voorkomen of bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren (art. 3.10 lid 2
onder d.)
De provincie Fryslân geeft op de volgende wijze invulling aan de wettelijke belangen onder b. en c.
Ad b.: Gedeputeerde Staten sluiten voor de bepaling van het begrip ‘ernstige schade’ aan bij het door
BIJI2 gehanteerde criterium van € 250 per schadegeval.
Ad c.: De grootte van een damhert maakt dat de impact van een aanrijding flink groter is dan een
aanrijding met een ree. Om die reden zijn gedeputeerde staten van mening dat het risico van een
aanrijding met damhert voor automobilisten erg groot is. Voor Fryslân als geheel worden ter invulling
van dit wettelijk belang de volgende jaarlijkse maxima voor het aantal aanrijdingen vastgelegd:
•
•
•

Op wegen waar harder dan 80 kilometer per uur gereden mag worden nul aanrijdingen.
Op wegen waar maximaal 60 tot 80 kilometer per uur gereden mag worden maximaal één
aanrijding.
Voor overige wegen mag het aantal aanrijdingen met damherten in totaal maximaal vijf
bedragen.

Aan de overige wettelijke belangen wordt op deze plaats vooralsnog geen invulling gegeven. Nadere
concretisering kan plaatsvinden in het Faunabeheerplan. Speciale aandacht wordt daarbij gevraagd
voor bescherming van inheemse flora en fauna en natuurlijke habitats tegen schade of dreigende
schade door damherten.

Specifieke randvoorwaarden voor Fryslân
De provincie Fryslân voegt nog drie specifieke randvoorwaarden toe met als doel het welzijn van het
damhert niet onnodig in het geding te brengen. Eventueel ingrijpen dient zo effectief mogelijk te zijn,
met zo min mogelijk afschot. En waar damherten worden toegestaan moet dit ook op zodanige wijze
kunnen dat er een gezonde, levensvatbare populatie mogelijk is. De drie randvoorwaarden zijn:
1. Een minimale omvang voor een levensvatbare populatie moet (op locatie) mogelijk zijn
zonder dat nu en in de toekomst de wettelijke belangen in gevaar gebracht kunnen
worden.
Van den Brink en Dekker geven in hun rapport aan dat 'vanuit de gewenste genetische variatie een
damhertpopulatie uit tenminste 50 dieren37 dient te bestaan’. Waar een omvang van 50 dieren of
meer niet haalbaar is, bijvoorbeeld vanwege risico’ s voor de verkeerveiligheid of strijd met andere
wettelijke belangen, is ingrijpen in de betreffende populatie wenselijk.
2. Ingrijpen op het juiste moment
Het ingrijpen in een populatie vindt indien mogelijk plaats op het moment dat het effect van het
ingrijpen het grootst is. Het verloop van de groei van dierpopulaties kan veelal worden weergegeven
in een S-vormige curve. Na een aanvankelijke aanloopperiode zet een (soms exponentiële) groei in,
die na verloop van tijd weer afzwakt. De afzwakking vindt plaats door limiterende factoren als
voedsel of veiligheid. Gebleken is in Nederland dat voor damherten nauwelijks beperkende factoren
bestaan die de groei remmen, zodat onbeheerde populaties blijven groeien. Ingrijpen op een moment
37

Zie ook nuancering op dit citaat in paragraaf 7.1.
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dat populaties in een sterke groeifase zitten betekent dat alleen met de grootst mogelijke inspanning
voorkomen kan worden dat die groei plaatsvindt. Indien tot ingrijpen wordt over gegaan is het dan
ook veel zinvoller dit tijdig te doen, dat wil zeggen nog voordat een populatie in de echte groeifase
komt.
3. Beheer leidt per saldo, cumulatief beschouwd, tot het minste afschot.
Indien beheer van een populatie wenselijk geacht wordt, wordt niet alleen ingegrepen op het juiste
moment maar wordt ook gekozen voor een beheer dat cumulatief beschouwd per saldo leidt tot het
minste afschot van dieren. Dit impliceert dat de provincie nadrukkelijk niet streeft naar cyclisch
beheer van populaties damherten. Concreet betekent dit dat hiermee wordt voorkomen dat op
termijn per saldo (veel) meer dieren geschoten worden dan bij een kortdurende beheeringreep.
Slechts in uitzonderingsgevallen zal van dit criterium worden afgeweken. Dit kan alleen als
consequente uitvoering van dit criterium zou kunnen leiden tot een ongunstige staat van
instandhouding van het damhert.

5.4 Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017
De Verordening stelt nadere eisen waaraan een faunabeheerplan moet voldoen. In bijlage 2 wordt
hieraan getoetst.

5.5

Beleid aangrenzende provincies

Groningen en Natura 2000-gebied Lauwersmeer
Met de provincie Groningen is overlegd omdat deze bevoegd gezag is voor het Natura 2000-gebied
Lauwersmeer. Tevens is afgestemd met de FBE Groningen. In deze provincie geldt vooralsnog een
nulstandsbeleid voor damherten op basis van een aanwijzing uit 2002 onder de toen vigerende Floraen faunawet.
In opdracht van de Stuurgroep Lauwersmeer onderzoekt op dit moment een ambtelijke werkgroep,
bestaande uit vertegenwoordigers van de provincies Groningen, Fryslân, gemeente NoardeastFryslân en Staatsbosbeheer, m.b.t. de populatie Lauwersmeer/Kollumerwaard, of beheer nodig is en
wat de meest passende- en haalbare beheervorm kan zijn. Daarbij zijn tellingen uitgevoerd en zullen
de te verwachten ontwikkeling van de populatie damherten, de effecten op de flora en fauna en
daarmee op de Natura 2000 doelen worden omschreven. De resultaten van dit onderzoek zullen als
advies aan de provinciale besturen worden aangeboden. Vervolgens zal / zullen de provincie (s)
hierover kunnen besluiten.
Dit is de reden dat de Faunabeheereenheid het leefgebied in de Kollumerwaard voor zover dat ligt
binnen Natura 2000-gebied Lauwersmeer vooralsnog buiten de werking van dit faunabeheerplan laat
(het in figuur 5 geel omlijnde gebied met uitzondering van het tevens blauw omlijnde gebied), zie
paragraaf 3.4). Buiten het Natura 2000-gebied geldt een nulstand, waardoor schadebestrijding op
landbouwgronden mogelijk is.

Drenthe en Natura 2000-gebied Drents Friese Wold
Met de provincie Drenthe en de FBE Drenthe is overlegd over het Natura 2000-gebied Drents-Friese
Wold. Voor dit gebied is in 2017 in opdracht van de stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese
Grensstreek een soorteneffectrapportage (SER) opgesteld voor herintroductie edelhert en spontane
vestiging/komst damhert in het Drents-Friese Wold. Daarin zijn de effecten bepaald van een
beheerde populatie van maximaal 160 edelherten en geen damherten, respectievelijk de combinatie
van maximaal 80 edelherten en 160 damherten. Uit de SER is gebleken dat er overwegend positieve
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effecten zijn te benoemen met betrekking tot herintroductie van edelherten en of de spontane
komst van damherten in Nationaal Park het Drents-Friese Wold. Het SER is niet aangenomen of
formeel vastgesteld door het provinciaal bestuur van Fryslân.
De kans dat damherten zich spontaan gaan vestigen in het Drents Friese Wold is erg groot, gelet op
de huidige verspreiding en de kleine afstand vanaf Elsloo, zie de ligging van het Nationaal Natuur
netwerk in figuur 16 en ook de gedane waarnemingen van damherten in figuur 4 (paragraaf 3.3).

Fig. 16. Ligging Nationaal Natuur Netwerk.
Indien hier sprake is van populatieopbouw moet ook voor dit gebied een streefstand geformuleerd
worden in samenspraak tussen de provincies Drenthe en Fryslân. Dit is de reden dat de
Faunabeheereenheid het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold voor zover dat ligt binnen de
provincie Fryslân vooralsnog buiten de werking van dit faunabeheerplan laat.

5.6

Beleid terreinbeherende organisaties

IFG
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 zijn terreinen. Daarbij wordt het damhert ook als beheersinstrument gezien voor natuurlijke
begrazing van de betreffende natuurterreinen.

SBB
Staatsbosbeheer ziet mogelijkheden om in bepaalde situaties, waar het beheren van populaties
damherten mogelijk is en deze geen afbreuk doen aan de natuurdoelen, beheerde populaties te
hebben. In die situaties komt het de beleving van het natuurgebied ten goede en heeft het damhert
als browser een zekere rol in het ontwikkelen van een diverse vegetatiestructuur. Maar in het
Lauwersmeer, als grote eenheid natuur (GEN), wordt gestreefd naar zo min mogelijk menselijke
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ingrepen. Terugkerend afschot door jagers binnen meerdere periodes in het jaar leidt tot
verontrusting en verstoring van gehouden graasdieren en Natura 2000-soorten en past niet binnen
deze beheerkeuze. Bovendien is het gebied slecht toegankelijk en onoverzichtelijk, waardoor moeilijk
is te sturen op een bepaalde populatie-omvang. Hoewel er op dit moment nog geen merkbaar
negatieve effecten op de natuurdoelen door de damherten zijn, is de verwachting, dat de vegetatie
bij toenemende dichtheid zal veranderen van de bestaande (riet)ruigte naar meer kort-gegraasd
grasland. Deze laatste ecologische component is al behoorlijk goed ontwikkeld wegens de
aanwezigheid van andere graasdieren (Konikpaarden en Schotse hooglanders).

6. Preventieve maatregelen en alternatieven voor afschot
In hoofdstuk 4 is schade, overlast en risico’s door damherten besproken. De verkeersveiligheid blijkt
niet te voldoen aan de in hoofdstuk 5.3 door de Provincie gestelde eisen, met name het jaarlijks
aantal aanrijdingen met damherten op wegen met snelheidsregimes boven de 60 km/h en boven de
80 km/h wordt overschreden. De landbouw ondervindt hinder en in de Kollumerwaard was er een
geval van belangrijke landbouwschade. Natuurschade is bij de huidige dichtheden niet opgetreden.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op preventieve maatregelen om schade te voorkomen of te
verminderen en op mogelijke andere bevredigende oplossingen dan afschot.

6.1 Preventieve maatregelen
Ter voorkoming of beperking van landbouwschade door damherten benoemt BIJ12 een aantal
maatregelen in haar Faunaschade PreventieKit Module Hertachtigen38. Door Ruiter, 201939 is
onderzoek gedaan naar maatregelen om aanrijdingen met wild op provinciale wegen in Fryslân
zoveel mogelijk te voorkomen. De belangrijkste maatregelen worden in het vervolg behandeld.

Visuele en akoestische middelen
Om voor tegemoetkoming in schade in aanmerking te komen moet een grondgebruiker tenminste
een visueel en een akoestische preventief middel inzetten ter bescherming van landbouwgewassen.
BIJ12 geeft een opsomming van de verschillende middelen. Conclusie is dat deze maar gedurende
een korte periode werken. Om de effectiviteit te verhogen en gewenning zoveel mogelijk te
voorkomen wordt geadviseerd middelen af te wisselen en bovendien te combineren met afschot met
het geweer.

Geur- en smaakstoffen
Afweermiddelen zijn (chemische) geur- en smaakstoffen die door middel van smeren of verspuiting
worden aangebracht op gewassen of gewasdelen. Geur- en smaakstoffen maken dat het gewas
minder aantrekkelijk wordt voor wilde dieren. Het beoogde effect van geurschermen is gebaseerd op
het feit dat dieren niet in de buurt van gebieden durven te komen als daar de geur van predatoren
en/of de mens hangt. Geur- en smaakstoffen dienen met grote regelmaat te worden aangebracht en
zijn daarmee zeer arbeidsintensief. Ook is de ervaring van het resultaat in de praktijk zeer wisselend.

38

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-hertachtigen/
Ruiter, S.A.L.M.; Onderzoek naar maatregelen om aanrijdingen met wild op provinciale wegen in Fryslân
zoveel mogelijk te voorkomen. Provincie Fryslân, 2019.
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De onderzoeken die gedaan zijn met betrekking tot de effectiviteit van geurschermen op het aantal
aanrijdingen met wilde dieren zijn niet coherent of spreken elkaar zelfs tegen.40 41

Rasters
Rasters van gaas zijn een zeer effectieve manier om damherten te weren van landbouwpercelen. De
kosten zijn echter hoog en het permanente karakter van gaasrasters maakt deze vooral geschikt voor
meerjarige teelten. Elektrische rasters zijn eenvoudiger te plaatsen en te verplaatsen, maar vragen
meer toezicht en onderhoud. De kosten van elektrische rasters zijn lager dan van gaasrasters, maar
vanuit bedrijfseconomisch perspectief alleen te verantwoorden bij de kapitaalintensievere teelten.
BIJ12 noemt een rasterhoogte van minimaal 2,00 m hoog bij edelhert en damhert. Ruiter 2019
noemt een minimale hoogte van 1,85 m en niet te groten mazen waar het damhert en overige fauna
in verstrikt kan raken. Volgens de literatuur moeten rasters langs wegen minimaal 500 meter
doorlopen langs plekken waar wild regelmatig oversteekt. De kans is echter groot dat er ongevallenhotspots ontstaan op de plek waar de rasters eindigen. Vaak is een barrièrewerking door hekwerken
niet gewenst42 door aantasting van de openheid en versnippering van het landschap en barrièrewerking
voor andere diersoorten dan het damhert.

Reflectoren en wildspiegels
De aanwezigheid van reflectoren en wildspiegels is niet bedoeld om oversteken door wilde dieren te
voorkomen, maar om het oversteken plaats te laten vinden op momenten dat er geen verkeer op de
weg aanwezig is. Omdat deze vorm van preventie relatief goedkoop is worden reflectoren veelvuldig
toegepast. Nadeel is dat ze per definitie alleen in het donker effectief kunnen zijn, en alleen functioneel
op wegen waar sprake is van een lage verkeersintensiteit. Bij drukke wegen treedt gewenning op of
nemen dieren na lange tijd van aarzelen uiteindelijk toch het risico om over te steken. Reflectoren zijn
gevoelig voor scheefstand en vernieling en dienen voor een goede werking frequent schoongemaakt
te worden. Het merendeel van de onderzoeken naar de werking van reflectoren toont weinig tot geen
lange-termijn effect in de vorm van een structurele vermindering van het aantal aanrijdingen43.

Verlagen van de maximumsnelheid
Afwaarderen van het snelheidsregime tot lager dan 80 kilometer per uur is een effectief gebleken
methode om aanrijdingen met grote hoefdieren te voorkomen.

Vegetatiebeheer van de wegbermen
Een aangepast beheer van de bermvegetatie kan de overzichtelijkheid voor bestuurders en voor dieren
verbeteren en de berm minder aantrekkelijk maken als habitat voor het damhert. Maar dit is slechts
één van de vele aspecten waar bij (ecologisch) bermbeheer rekening mee moet worden gehouden.
Bovendien kan het verwijderen van beplanting ook leiden tot ernstige en ontoelaatbare aantasting van
het landschap44.
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Lutz, W., 2005
Huijser et al, 2008
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AbRvS, 22 april 2015, 201404931/1/A4: “Voorts is de Afdeling van oordeel dat het de grenzen van redelijke
wetsuitleg niet te buiten gaat, indien bij de beoordeling of geen andere bevredigende oplossing bestaat ook
wordt betrokken de effectiviteit van een mogelijke andere oplossing en de nadelige effecten daarvan op andere
beschermde soorten en op landschap en milieu.”
43 Molenaar, de J.G., Henkens, R.J.H.G. (1998). Effectiviteit van wildspiegels: een literatuurevaluatie.
Wageningen: Instituut voor Bos- en natuuronderzoek.
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Bebording
Bebording is gericht op het attenderen van de weggebruiker op de aanwezigheid van een gevaarlijke
situatie. Zulke bebording lijkt echter alleen effectief op die plekken waar daadwerkelijk sprake is van
regelmatig oversteken door wild, anders treedt gewenning op bij de weggebruiker, waarna deze het
bord gaat negeren45 46.

Actieve wildwaarschuwingssystemen
Actieve wildwaarschuwingssystemen detecteren wild met behulp van een zender en een ontvanger
en attenderen de weggebruiker alleen als er daadwerkelijk wild in de wegbermen staat. De
reikwijdte van bedraagt 50 – 200 meter. Wildwaarschuwingssystemen vereisen een zorgvuldige
installatie en afstelling om foutieve meldingen te voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat het
aantal aanrijdingen met wilde dieren flink (gemiddeld 87%47) af kan nemen. Nadeel is dat het erg
kostbare systemen zijn.

Hotspot markering
Dit betreft het op locatie kenbaar maken van de hoeveelheid ongevallen die daar al is voorgevallen.

6.2 Onderzochte alternatieven voor afschot
Wegvangen en herplaatsen
In 2013 is in opdracht van Waternet door Rewilding Europe in kaart gebracht waar binnen Europa
kansen zijn voor verplaatsing van damherten vanuit de Amsterdamse Waterleiding Duinen naar
elders, en zijn de dierenwelzijnsaspecten daarvan benoemd. Dit bleek op financiële en praktische
gronden niet haalbaar. Bovendien was uit eerder onderzoek48 al bekend dat een afzet die niet eindigt
bij de poelier, niet kan worden gegarandeerd en dat vangacties verstorend werken op het gedrag van
de dieren.

Anticonceptie/Immunocontraceptie
In 201049 en 201650 is een tweetal rapporten gepubliceerd over anticonceptie als methode bij het
beheer van hoefdieren. 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 deze methoden voor de
Oostvaardersplassen als ongeschikt voor edelherten benoemd. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen
op dit gebied die toepasbaar zijn op de populatie damherten. Anticonceptie/immunocontraceptie is
niet toepasbaar als beheermaatregel.
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Hennequin, B., 2005. Een empirische benadering van de moeilijkheid van pictogrammen: een
onderzoek naar het begrip en de reactietijd bij het herkennen van verkeersborden bij weggebruikers. Utrecht:
Universiteit van Utrecht.
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Lammertsma, D.R. et al; Quickscan Contraceptie Hoefdieren; 2016
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Afleidend voeren
BIJ12 noemt het aanbieden van alternatief voedsel als een mogelijke maatregel tegen vraat door
hertachtigen. Door additioneel voer aan te bieden kan de populatie echter tot een hoger niveau
groeien waardoor op termijn steeds meer voer moet worden verstrekt ofwel alsnog een
populatiereductie (maar dan met grotere aantallen) worden doorgevoerd.

6.3

De rol van de FBE en preventieve maatregelen

De FBE heeft geen verantwoordelijkheden of beslissingsbevoegdheden ten aanzien van de inzet van
de genoemde preventieve maatregelen. De primaire verantwoordelijkheid ligt voor een beperkt aantal
preventieve maatregelen binnen het bereik van agrarische grondgebruikers. De provincie kan via BIJ12
voorwaarden verbinden aan het verstrekken van een tegemoetkoming in schade. Voor de meeste
genoemde maatregelen ligt deze bij de wegbeheerder van het betreffende weggedeelte:
Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat of gemeente. De FBE heeft in deze slechts een adviserende rol.
Zij is wel in overleg met de primair verantwoordelijken over de (on)mogelijkheden en de noodzaak van
toepassing van bovengenoemde maatregelen51.
Buiten de leefgebieden kan het treffen van preventieve maatregelen om de kans op aanrijdingen zo
veel mogelijk te verkleinen in redelijkheid niet worden gevergd. Het betreft een groot gebied waar in
principe geen damherten voorkomen52.

6.4

Conclusies
•

•

•

•
•

Een combinatie van visuele en akoestische preventieve middelen kan helpen om schade aan
landbouwgewassen te verminderen en is voorgeschreven om voor tegemoetkoming in
schade in aanmerking te komen door BIJ12. De effectiviteit van deze middelen is echter
beperkt.
Een al dan niet elektrisch raster is effectief om damherten te weren van landbouwpercelen
maar kostbaar en daarmee bedrijfseconomisch alleen te verantwoorden bij
kapitaalintensievere teelten. Mogelijk kan dit een rol spelen ter voorkoming van
landbouwschade in de Kollumerwaard.
De meeste verkeersslachtoffers onder de damherten vallen op provinciale wegen. De FBE zal
in overleg treden met Provinciale Waterstaat als beheerder om beheer- en/of
inrichtingsmaatregelen te treffen op met name de N361 (Lauwersseewei DokkumRinsumageest) en de N380 (Schoterlandseweg Heerenveen-Donkerbroek).
Natuurschade door damherten is dichtheidsafhankelijk en tot dusver niet aangetoond.
Voor het verlagen van dichtheden zijn geen andere werkzame alternatieven dan afschot.
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Vries, R.F. de. Rapportage Overleg met wegbeheerders over aanrijdingen met fauna, Faunabeheereenheid
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7. Staat van instandhouding en streefstanden
In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke standen voor populaties damherten ecologisch minimaal
nodig zijn en welke maximaal inpasbaar, rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit de
maatschappij en vanuit de kaders die wet en regelgeving stellen.

7.1

Gunstige staat van instandhouding

De gunstige staat van instandhouding wordt in de Wnb als volgt omschreven (art. 1.1 lid 1 Wnb):
Voor de staat van instandhouding van een soort geldt dat:
a. uit populatie-dynamische gegevens blijkt dat dat de betrokken soort nog steeds een
levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat
vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en
b. het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd
lijkt te worden, en
c. er een voldoende groot habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populatie
van die soort op lange termijn in stand te houden.
Landelijk en provinciaal is de gunstige staat van instandhouding gunstig, gelet op de stijgende
populatieomvang, verspreiding en de geschikte biotoop, zie hoofdstuk 2 en paragrafen 3.2 en 3.3.
De provincie Fryslân bepaalt de gunstige staat van instandhouding van het damhert op het niveau
van de hele provincie en op het niveau van heel Nederland. De in dit faunabeheerplan beschreven
(deel)populaties leveren hier een bijdrage aan.
Ingrepen in dierpopulaties kunnen effecten hebben op de gunstige staat van instandhouding.
Populaties worden bij het kleiner worden gevoeliger voor uitsterven ten gevolge van genetische-,
milieu- en demografische toevalligheidsprocessen53. Om de gunstige staat van instandhouding te
kunnen borgen is een minimum populatiegrootte nodig die de invloeden van deze
toevalligheidsprocessen kan weerstaan. De provincie Fryslân gaat in haar beleidsnotitie Bescherming
en beheer damhert in Fryslân uit van tenminste 50 dieren (zie paragraaf 5.3), onder verwijzing naar
Van den Brink en Dekker, 2019. Die baseren de minimale populatieomvang o.a. op onderzoek door
Wageningen Environmental Research54 op het eilandje de Haringvreter.
Schriftelijke navraag bij Van den Brink levert de toevoeging op: ‘dat het dan moet gaan om een
populatie waar op enige wijze uitwisseling met andere populaties plaatsvindt. Voor volledig
geïsoleerde populaties zou gekozen moeten worden voor een grotere omvang om de genetische
variatie in de toekomst in stand te houden.’
Schoon55 56 merkt op: ‘Binnen de populatiegenetica wordt voor de lange termijn levensvatbaarheid
(i.c. de gunstige staat van instandhouding) een minimum populatie gehanteerd van 50 – 500 dieren.
In het geval van een ideale populatie (d.i. een groep van 100% onverwante dieren) en bij gelijke
kansen op voortplanting voor alle dieren binnen de groep, is de minimum populatie inderdaad 50
dieren groot om inteelt te voorkomen. Naarmate de verwantschap echter groter wordt neemt de
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effectieve populatie af. De dieren binnen de groep zijn dan immers niet meer allemaal onverwant
maar bestaan voor een deel uit `hetzelfde‘ genetisch materiaal.
Dekker57 wijst er op dat de 50/500 regel gehanteerd wordt voor plant- en diersoorten in het
algemeen. `Het gaat dan om minimaal 50 tegen `inbreeding’ (inteelt) en van minimaal 500 voor
`genetic drift’ (om evolutionair potentieel te bewaren). Toch hebben veel zoogdiersoorten in de
praktijk geen last van inteelt58, 59 en is dit ook in Nederland nergens geconstateerd, zelfs niet bij
populaties die zijn uitgegroeid van minder dan 20 naar meer dan 600 dieren’.
Gelet op het feit dat alle in Fryslân voorkomende populaties hun oorsprong vinden in uit
gevangenschap afkomstige dieren (zie paragraaf 3.3) moet worden uitgegaan van een zekere mate
van genetische verwantschap binnen de populaties. Om deze reden houdt de faunabeheereenheid in
dit faunabeheerplan voor afzonderlijke populaties een minimum omvang van 80 dieren aan.
Daarmee is de gunstige staat van instandhouding ook voor de gehele provincie geborgd als het
natuurlijke verspreidingsgebied van deze populaties niet kleiner wordt en er een voldoende groot
habitat blijft bestaan. Dekker adviseert wel om flankerend onderzoek te doen naar de (genetische)
gezondheid door bemonstering van geschoten dieren.

7.2

Streefstanden

De streefstand is een doelstand waarbij een gezonde populatie duurzaam kan voortbestaan in relatie
tot de ecologische draagkracht van een leefgebied en waarbij een evenwichtige balans tussen de
aanwezige functies in dat leefgebied wordt bereikt, de maatschappelijke draagkracht. Waar hiervoor
geen ruimte is wordt gesproken van een nulstand.
Op basis van de huidige verspreiding en populatieomvang, het al dan niet optreden van schade aan
in de wet genoemde belangen, de noodzaak tot beheer, het ontbreken van afdoende alternatieven
en de wettelijke en beleidsmatige randvoorwaarden acht de FBE de in figuur 17 aangegeven
streefstanden haalbaar in de periode 2021-2025, te bereiken door afschot.
Kollumerwaard

Dokkum-Rinsumageest

Oranjewoud-Katlijk

Opp. Leefgebied in ha

Criterium

2.300

700

6.100

?

Populatieomvang 2018

20 - 50

> 40

150

14 - 20
> 30

Populatieomvang 2020
Prognose omvang 2025

> 80 in 2020

Makkinga-Elsloo

52

> 48

150

350

150 - 400

200 - 650

?

2-7/jaar

0-1/jaar

0

Verkeersveiligheid > 80 km/h

prov. 0/jaar

n.v.t.

Verkeersveiligheid 60-80 km/h
Verkeersveiligheid < 60 km/h

prov. 1/jaar

0

n.v.t.

9-13/jaar

0

0

0-1/jaar

2-3/jaar

1-2/jaar

Landbouw 2020

prov. 5/jaar
BIJ12 schade > € 250

1x € 10.320

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Flora en fauna 2020

dichtheid< 0,10/ha

> 0,02

> 0,06

0,02

Streefstand 2025

maatschappelijk

onderzoek

0

?
80

Fig. 17. Huidige populatieomvang en geadviseerde streefstanden damhertenpopulaties. Groen:
voldoet aan criterium, oranje: onzeker, rood: voldoet niet aan criterium.
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Hierbij gelden de volgende kanttekeningen:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

De oppervlakte leefgebied volgt uit paragrafen 3.4 t/m 3.7.
De populatieomvang in 2018, resp. 2020 volgt uit paragrafen 3.4 t/m 3.7. Het criterium >80 is
gemotiveerd in paragraaf 7.1.
De prognose 2025 is gemotiveerd in paragraaf 3.8.
De verkeersveiligheid vormt een groot knelpunt, behalve tot dusver in de Kollumerwaard. Zie
hiervoor paragraaf 4.1. De criteria waar aan getoetst moet worden staan in 5.3.
Bij de huidige populatieomvang is een geval van belangrijke landbouwschade door
damherten opgetreden in de Kollumerwaard. Bij Dokkum-Rinsumageest en OranjewoudKatlijk zijn geen tegemoetkomingen in schade gevraagd bij BIJ12. Het criterium waaraan
getoetst wordt staat in paragraaf 4.2.
Bij de huidige populatieomvang treedt er geen schade aan flora- en fauna op door
damherten. Het criterium van < 1 damhert per 10 ha is gemotiveerd in paragraaf 4.3.
Kollumerwaard (Lauwersmeer). Er bestaat onzekerheid over de ontwikkeling van de omvang
van de populatie; deze kennis is nodig om een betrouwbare prognose te kunnen maken van
de verdere ontwikkeling van de populatie. Wel is uit de literatuur en uit ervaring in alle
gebieden in Nederland waar damherten voorkomen duidelijk dat zonder ingrijpen in
toenemende mate schade aan flora- en fauna te verwachten valt en dat groei van de
populatie kan leiden tot het in gevaar brengen van instandhoudingsdoelen van het
Natura2000-gebied Lauwersmeer. Een streefstand voor de populatie in het Lauwersmeer is
op dit moment niet vast te stellen. Dit is de reden dat de Faunabeheereenheid het leefgebied
in de Kollumerwaard voor zover dat ligt binnen Natura 2000-gebied Lauwersmeer vooralsnog
buiten de werking van dit faunabeheerplan laat (het in figuur 5 geel omlijnde gebied met
uitzondering van het tevens blauw omlijnde gebied), zie paragraaf 3.4). Buiten het Natura
2000-gebied geldt een nulstand, waardoor schadebestrijding op landbouwgronden mogelijk
is.
Dokkum-Rinsumageest. Voor een levensvatbare populatie op langere termijn is een minimale
populatieomvang van circa 80 dieren nodig. De populatie Dokkum-Rinsumageest voldoet hier
niet aan, daarom moet hier een nulstand gelden.
De populatie Oranjewoud-Katlijk heeft zich vermengd met die bij Makkinga-Elsloo. De
gezamenlijke populatieomvang bedraagt nu in 2020 meer dan 180 dieren en zal, gelet op de
groeiprognoses, nog aanzienlijk kunnen stijgen. Verkleinen van de gezamenlijke populatie is
nodig i.v.m. de verkeersveiligheid en andere wettelijke belangen. Een nulstand is in dit
gebied echter niet noodzakelijk. Er is hier in het algemeen ook vanuit de belanghebbenden
wel vraag naar beheer van de populatie, maar een nulstand wordt hier niet verlangd. De FBE
acht hier een streefstand voor de gezamenlijke populatie haalbaar van 80 dieren en zal zich
hiervoor inzetten.
Buiten de beschreven gebieden is op basis van het provinciale beleid geen ruimte om de
aantallen zwervende dieren te laten groeien tot populaties en geldt een nulstand.
Het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold voor zover dat ligt binnen de provincie Fryslân is
vooralsnog buiten de werking van dit faunabeheerplan gelaten. Indien hier sprake is van
populatieopbouw moet ook voor dit gebied een streefstand geformuleerd worden in
samenspraak tussen de provincies Drenthe en Fryslân.
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8. Uitvoering 2021 - 2025
8.1

Te treffen maatregelen

De FBE zal, gelet op het grote probleem met verkeersveiligheid, in overleg treden met de
wegbeheerders van een aantal wegen met hotspots over de noodzaak inrichtings- beheers- of
snelheidsmaatregelen te treffen. Overigens blijft dit de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.
Daarnaast is het nodig de omvang van de populaties met afschot te verkleinen. De FBE zal zich
inspannen om de streefstanden tijdens de looptijd van dit faunabeheerplan, dus in vijf jaar te
realiseren. Dat vergt een aanzienlijke inspanning. Hiervoor wil ze de uitvoerders in dit
faunabeheerplan maximale ruimte bieden, zowel qua afschotlocaties, afschotperioden en tijdstippen en middelen. Omdat er prioriteiten gesteld moeten worden wil de FBE de focus hierbij
ook leggen op het reproducerende deel van de populatie, te weten de hinden en herten van 4 jaar en
ouder. Dit leidt cumulatief ook tot het minste afschot, conform de door GS gegeven
randvoorwaarden in paragraaf 5.3.
Voor het realiseren van de streefstanden van de populaties vraagt de FBE op basis van dit
faunabeheerplan een ontheffing aan bij GS. Buiten de leefgebieden gaat de FBE er van uit dat het
nulstand beleid van de provincie blijft gelden en geëffectueerd. Zij ontvangt daar bij voorkeur een
opdracht ex art. 3.18 Wnb van GS, dan wel een provinciale vrijstelling van PS.
De voortgang van het onderzoek in het Lauwersmeer zal de FBE kritisch volgen. Dit geldt ook voor de
ontwikkelingen in het Drents Friese Wold.

8.2

Afschotlocaties

Eerder is geconcludeerd dat er een noodzaak is om de damherten in alle leefgebieden en daarbuiten
te beheren en de omvang van de populaties terug te brengen door middel van afschot tot de
gewenste streefstand is bereikt.
Per leefgebied zal aan de betreffende WBE’s worden gevraagd om in overleg met terreinbeherende
organisaties en grondgebruikers een zonering op te stellen. Deze omvat
• Rustgebieden waar geen afschot van damherten plaatsvindt, tenzij dit noodzakelijk is ter
voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
• Voorkeursgebieden om het benodigde afschot te realiseren.
• Nulstandgebieden, zijnde de rest van de provincie welke gelijk is aan het werkgebied van de FBE.
Hier dient afschot plaats te vinden in verband met de verkeersveiligheid. Daardoor wordt
tevens een toekomstige verdere verspreiding van damherten vanuit de leefgebieden en
vestiging van nieuwe populaties elders in de provincie voorkomen.

Binnen het Natura 2000-gebied Lauwersmeer wenst Staatsbosbeheer verontrusting en verstoring te
voorkomen. In overleg met WBE De Lauwers moet ook voor de populatie in de Kollumerwaard
bepaald worden waar het rustgebied en waar het voorkeursgebied voor afschot komt te liggen.
Opties voor afschot zijn de beter toegankelijke delen binnen het Natura 2000-gebied, maar ook zou
gebruik gemaakt kunnen worden van de jaarlijkse trek in het winterhalfjaar vanuit het natuurgebied
naar omliggend landbouwgebied waardoor afschot er buiten kan plaatsvinden.
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8.3

Afschotperiode en tijdstippen

Het beheerjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Er wordt maximale ruimte geboden om
het afschot te realiseren met een schoontijd voor hindes en kalveren. De afschotperiode is:
•
•

Jaarrond voor mannelijke dieren (inclusief spitsers van 1 jaar oud) en
1 september tot 1 maart voor vrouwelijke dieren (hindes, inclusief smaldieren van 1 jaar oud)
en kalveren (vrouwelijk en mannelijk in hun eerste levensjaar).

In de nulstandgebieden is de afschotperiode het hele jaar rond, omdat het hier zwervende dieren
betreft.
De afschottijden worden bepaald door de lengte van de schemering en zijn:
•
•

8.4

1 april t/m 14 september: een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang
15 september t/m 31 maart: een half uur voor zonsopkomst tot een half na zonsondergang.

Middelen

Om op efficiënte wijze het afschot te kunnen doen vraagt de FBE ontheffing aan voor het gebruik van
het kogelgeweer met gebruik van een geluiddemper en nachtzichtapparatuur op het geweer. Op
deze wijze worden de damherten niet extra opgejaagd en treedt minder verstoring op van de overige
fauna. Ook wordt het publiek minder geconfronteerd met het afschieten van de damherten. Door
het gebruik van een geluidsdemper is dit veel minder hoorbaar en draagt het geluid minder ver.
Voor het gebruik van een geluiddemper is het hiernaast ook nog nodig dat de betreffende
jachtaktehouders zelf een op naam gestelde vergunning aanvragen bij de minister van Justitie. De
FBE kan dit niet doen.

8.5

Rol wildbeheereenheden (WBE’s)

De uitvoering van het populatiebeheer wordt gedelegeerd naar de WBE’s. De WBE’s maken jaarlijks
een werkplan, dat goedkeuring behoeft van het FBE-bestuur.
De rol van de wildbeheereenheden is beschreven in artikel 3.14 lid 1 van de Wet natuurbescherming.
Wildbeheereenheden zorgen voor de uitvoering van het door de Faunabeheereenheid vastgestelde
faunabeheerplan en bevorderen dat duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren,
de bestrijding van schadeveroorzakende dieren en de jacht worden uitgevoerd in samenwerking met
en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders.

8.6

Het werkplan

De betreffende WBE’s stellen jaarlijks een werkplan op voor het beheer van de damherten binnen
hun WBE. Dit werkplan geeft de jaarlijkse doelen met een doorkijk op de gehele looptijd van dit
Faunabeheerplan. Het werkplan bevat de in 8.2 genoemde zonering van rustgebieden,
voorkeursgebieden en nulstandgebieden. Het geeft een verantwoording over het afschot in het
voorgaande jaar en bevat een gemotiveerde afschotaanvraag voor het komende jaar. Zo nodig kan
de huidige stand via een afschotplan gefaseerd (over enkele jaren) teruggebracht worden naar de
streefstand. Het meest effectief is dan om afschot van vrouwelijke dieren voorrang geven.
Het werkplan beschrijft de trends en ontwikkeling van het aantal aanrijdingen in de WBE en waar het
beheer door de WBE een bijdrage levert in het terugdringen van het aantal aanrijdingen: waar wil de
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WBE in 2025 aan het eind van de beheerperiode van dit faunabeheerplan beheersmatig zijn en hoe wil
de WBE trends en ontwikkelingen gaan beïnvloeden om dat doel te behalen? Het werkplan bevat
daartoe een kaart met maatregel- en aanrijdinglocaties en, indien bekend, ook de reden van het
ontstaan van de hotspots. De weergave op kaart dient ter ondersteuning van de motivering van de in
het werkplan omschreven aanpak. Tevens moeten op deze kaart ook de mogelijke te treffen
preventieve maatregelen worden weergegeven. Dat is van belang voor de mogelijke inzet daarvan
door de wegbeheerder en het overleg daaromtrent met de FBE.
De WBE stemt haar werkplan voor damherten af met naburige WBE’s, de terreinbeherende
organisaties en de wegbeheerders. Zij wint hierbij advies in van een onafhankelijke ecoloog. Het
werkplan wordt voor 15 oktober ingediend bij de FBE. De FBE neemt een besluit over de werkplannen
en de omvang van het gevraagde afschot.

9. Monitoring
Trendtellingen
Omdat het damhert tot dusver niet beheerd werd in Fryslân vonden er ook geen systematische
tellingen plaats en ontbreken telgegevens in het FaunaRegistratie Systeem (FRS) van de FBE.
De Faunabeheereenheid zal in overleg met de betreffende wildbeheereenheden een
gestandaardiseerde telmethode voor het damhert in Fryslân ontwikkelen en ervoor zorgen dat
trendtellingen van damherten conform deze methode uitgevoerd worden. Vooralsnog wordt ervan
uitgegaan hierbij aan te sluiten op de telmethode van het ree. Dit houdt in dat elk jaar in het vroege
voorjaar het Minimal Number Alive (MNA) wordt bepaald op basis van achtereenvolgens een avond-,
ochtend– en avondtelling. De telling kan afhankelijk van omstandigheden en toegankelijkheid van
het terrein op verschillende manieren worden uitgevoerd, maar wel jaarlijks op dezelfde wijze.
De minimale populatie zoals vastgesteld tijdens de voorjaarstelling vormt het ijkpunt voor de streefstand.
Dit is feitelijk de ‘winterstand’; de telling vindt plaats voor de geboorte van de kalveren. De damherten
worden aangesproken op geslacht als basis voor de berekening van het jaarlijkse populatieverloop.

Verkeersslachtoffers
Aanrijdingen met damherten worden geregistreerd in FRS (uitvoerder van de WBE).

Afschot
Door de uitvoerder wordt het afschot naar aantal, geslacht, datum en plaats binnen 24 uur
geregistreerd in het Fauna Registratie Systeem (FRS). Wanneer bijzonderheden geconstateerd
worden met betrekking tot de conditie van geschoten dieren wordt dit eveneens vermeld. Dit kan
aanleiding zijn voor genetisch onderzoek van de populaties, zie paragraaf 7.1.

Berekening jaarlijkse populatieverloop
Op basis van de tellingen kan jaarlijks worden bezien wanneer de streefstand is gerealiseerd. Met
deze aanpak wordt ook geborgd dat er sprake is van duurzaam beheer en dat de staat van
instandhouding van de overblijvende damhertenpopulatie(s) binnen Fryslân niet in het geding kan
komen.
Op basis van tientallen jaren landelijke ervaring met het beheer van damhertenpopulaties elders en
vanuit de vakliteratuur is een vertaalslag ontwikkeld van een getelde populatieomvang naar een te
verwachten populatieontwikkeling voor het volgende jaar, om zo het gewenste afschot te bepalen:
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1. De getelde voorjaarsstand (MNA) geldt als basis;
2. De theoretische zomerstand van datzelfde seizoen is de getelde voorjaarsstand plus aanwas;
deze bedraagt ongeveer 35% van de voorjaarspopulatie;
3. Hiervan worden afgetrokken de geregistreerde wildaanrijdingen en de te verwachten overige
mortaliteit op basis van registratie in FRS;
4. Dit resulteert in een te verwachten voorjaarsstand voor het komende seizoen op basis
waarvan voor het komend seizoen het benodigde afschot wordt bepaald.
Door jaarlijks opnieuw de voorjaarsstand te bepalen (op basis van MNA) en van het aantal dan
getelde vrouwelijke dieren het aanwaspercentage te berekenen, kan het benodigde afschot worden
berekend.

Rapportage beheer
De Faunabeheereenheid zal jaarlijks rapporteren over het beheer van het damhert in Fryslân op basis
van de uitgevoerde monitoring conform artikel 2.6 lid 1 en 2 van de Verordening Wet
natuurbescherming Fryslân. Daarbij komen tenminste de volgende punten aan de orde:
1. een zo nauwkeurig mogelijke schatting van het aantal damherten in Fryslân als geheel en per
populatie;
2. het aantal aangereden damherten;
3. de locaties waar deze aanrijdingen hebben plaatsgevonden
4. de preventieve maatregelen die zijn onderzocht en die zijn getroffen om het aantal
aanrijdingen te verminderen;
5. schade en overlast veroorzaakt door damherten, waaronder schade of dreigende schade aan
inheemse flora en fauna;
6. het aantal uitgegeven wildmerken, de verdeling over wildbeheereenheden en een
motivering voor deze verdeling;
7. het aantal geschoten damherten in Fryslân, onderscheiden naar Fryslân als geheel, per
populatie en zwervende exemplaren en verder onderverdeeld naar geslacht en
leeftijdsklassen;
8. de locaties waar het afschot heeft plaatsgevonden;
9. maatregelen die de FBE gaat nemen ter verbetering van het beheer van het damhert in het
daarop volgende jaar met een doorkijk naar de volgende twee jaar;
10. overige punten ten aanzien van het beheer van damherten die de FBE van belang acht.
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Bijlage 1. Kaarten met aanrijdingslocaties van damherten per jaar

2016 Wildaanrijdingen met damherten ten zuiden van Dokkum

2017 Wildaanrijdingen met damherten ten zuiden van Dokkum
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2017 Wildaanrijdingen met damherten ten oosten van Heerenveen

2018 Wildaanrijdingen met damherten ten zuiden van Dokkum
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2018 Wildaanrijdingen met damherten ten oosten van Heerenveen

2019 Wildaanrijdingen met damherten ten oosten van Heerenveen
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Bijlage 2. Verordening Wet natuurbescherming Fryslân
Tekst artikel

Invulling in
Faunabeheerplan

§ 3.1 Doelstelling en reikwijdte faunabeheerplan
Artikel 3.1
1. Het faunabeheerplan is gericht op een duurzaam beheer
van in het wild levende diersoorten alsmede op de bestrijding
van schadeveroorzakende dieren en de uitoefening van de
jacht.
2. Bij het duurzaam beheer wordt rekening gehouden met de Zie hoofdstuk 13.
effecten van de voorgenomen handelingen op de
populatiegrootte, het habitatgebruik en de staat van
instandhouding van de beschreven soorten gedurende de
planperiode.
Artikel 3.3
1. De geldigheidsduur van een faunabeheerplan bedraagt
ten hoogste vijf jaren.
2. Gedeputeerde staten kunnen op verzoek van de
faunabeheereenheid de in het eerste lid genoemde termijn
met maximaal 24 maanden verlengen.
3. Wijziging van een faunabeheerplan behoeft goedkeuring
van gedeputeerde staten.

De geldigheidsduur van dit
Faunabeheerplan is van
2021 t/m 2025.

§ 3.3 Eisen aan een faunabeheerplan
Artikel 3.4
1. Een faunabeheerplan bevat ten minste:
a. een beschrijving van het werkgebied van de
faunabeheereenheid en een duidelijke afbakening met de
gebieden of locaties waarover het werkgebied van de
faunabeheereenheid zich niet uitstrekt, inclusief het
leefgebied van soorten als bedoeld in artikel 3.12, derde lid,
van de wet waarop het plan mede betrekking heeft;
b. een kaart waarop de begrenzing van het gebied waarop
het faunabeheerplan betrekking heeft is aangegeven;

Zie het door GS verlengde
Faunabeheerplan 20142019

c. kwantitatieve gegevens over de populatie van de
diersoorten ten aanzien waarvan een duurzaam beheer of
schadebestrijding noodzakelijk wordt geacht, gebaseerd op
trend-tellingen, met inbegrip van gegevens over de
aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied
gedurende het jaar.

Zie hoofdstuk

2. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen met
betrekking tot de in een faunabeheerplan op te nemen
gegevens.

Zie Provinciale beleidsnotitie
Bescherming en beheer
damhert in Fryslân
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Artikel 3.5
Zie hoofdstuk
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.4 bevat het
faunabeheerplan inzake populatiebeheer en
schadebestrijding van diersoorten ten minste:
a. een onderbouwing van de noodzaak van
schadebestrijding, waaronder een onderbouwde verwachting
van de mate waarin belangen als bedoeld in artikel 3.3,
vierde lid, onderdeel b, onder 1 tot en met 4, artikel 3.8,
vijfde lid, onderdeel b, onder 1 tot en met 3 en artikel 3.10,
tweede lid, onderdeel b tot en met h, van de wet zouden
worden geschaad indien niet tot schadebestrijding zou
worden overgegaan;
b. per diersoort en gewas een beschrijving van de aard en
omvang van de getaxeerde schade in de vijf jaren
voorafgaand aan de periode waarop het faunabeheerplan
betrekking heeft, onderverdeeld naar de verschillende
wildbeheereenheden;
c. per diersoort:
1°. een beschrijving van de handelingen die in de vijf jaren
voorafgaand aan de periode waarop het faunabeheerplan
betrekking heeft zijn verricht om schade te voorkomen of te
beperken, waaronder het naar soort onderscheiden aantal
gedode dieren;
2°. een beschrijving van het effect van de in het vorige lid
bedoelde uitgevoerde handelingen, voor zover kwantitatieve
gegevens beschikbaar zijn;
3°. een beschrijving en onderbouwing van de aard en de
noodzaak van maatregelen of handelingen ter voorkoming of
beperking van schade, alsmede een beschrijving van de
locaties waar en de perioden in het jaar waarin deze plaats
dienen te vinden;
4°. een beschrijving van het verwachte effect van de
voorgenomen maatregelen en handelingen.

Zie hoofdstuk

1 en 2. In voorgaande
jaren heeft geen
beheer
plaatsgevonden.
3 en 4. Zie

d. per diersoort waarvoor populatiebeheer wordt
voorgestaan een onderbouwing van de huidige en gewenste
stand van de populatie, inclusief een beschrijving van de
aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen
worden verricht om de gewenste stand te bereiken;

Zie hoofdstuk ..

2. Indien de handeling doden met het geweer als maatregel
noodzakelijk wordt geacht een beschrijving waarom inzet
van preventieve maatregelen, alternatieve handelingen of
handelwijzen naar verwachting niet tot een bevredigend
resultaat zullen lijden.

Zie hoofdstuk.
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