XXX

Gemeente
Amsterdam

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Postbus 202
ïooo AE Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Waternet, Postbus 94370,1090 GJ Amsterdam

De leden van de Raadscommissie Mobiliteit,
Luchtkwaliteiten Duurzaamheid
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN AMSTERDAM

Datum
Ons kenmerk

4 december 2018
WN 18.051189

Uw kenmerk
Behandeld door
Telefoon/e-mail

Maaike Veer (Waternet)
(020) 608 7586. / maaike.veer@waternet.nl

Bijlage(n)
Onderwerp

Verkeersveiligheid nabij de natuurbrug Zandvoortselaan

Geachte leden van de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid

In uw vergadering van 1 november 2018 en in de raadsvergadering van 7 november 2018 heb ik op
vragen van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) toegezegd u nader te informeren
over de verkeersveiligheid nabij de natuurbrug over de Zandvoortselaan.
Natuurbrug

De natuurbrug over de Zandvoortselaan verbindt de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). In het Nationaal Park leven minder
damherten dan in de AWD (telling 2018, NPZK 535, AWD 3096). Op de natuurbrug staat een
tijdelijk hek om een toestroom van damherten naar het Nationaal Park te voorkomen, totdat de in
het 'Faunabeheerplan damherten 2016-2020' afgesproken streefstanden (AWD 800 en NPZK 200)
zijn bereikt. Dit tijdelijk hek houdt damherten tegen maar kleinere dieren zoals vossen, marters,
konijnen etc. kunnen hier wel gewoon langs. De verwachting is dat wanneer het aantal damherten
in de AWD is gereduceerd tot 800 de uitstroom van AWD naar het Nationaal Park beperkt zal
blijven en het hek verwijderd kan worden.
Hekken en streefstanden

Amsterdam heeft ervoor gekozen om damhertkerende hekken te plaatsen op plekken waar de
verkeersveiligheid in het geding was. Conform het raadsbesluit d.d. 22 juni 2011 (Gemeenteblad,
afdeling 3A, nummer 113/434) is het hekkenprogramma in het najaar van 2012 afgerond.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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Figuur 1: Damhertkerende hekken om de AWD

De damhertkerende hekken staan langs de wegen aan de zuidzijde, oostzijde en noordzijde van de
AWD. Damherten kunnen vanuit de AWD vrijwel onmogelijk direct op de weg komen. In
combinatie met het nulstandsbeleid buiten het leefgebied hebben de hekken geleid tot een
verbetering van de verkeersveiligheid in de directe omgeving van de AWD. Dit blijkt uit de
evaluatiegegevens van de tot nu toe uitgevoerde maatregelen (zie ook Rapportage beheer
damherten AWD 2017-2018).
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Aan de noordzijde van de Zandvoortselaan ligt het Nationaal Park. De beheerders aldaar (PWN,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) hebben gekozen voor een andere aanpak van de
overlast en verkeersonveiligheid. Damhertkerende hekken zijn namelijk in hun terreinsituatie
moeilijk inpasbaar o.a. vanwege de vele infrastructuur en de beheerders willen versnippering van
het gebied zoveel mogelijk voorkomen.
Zij kiezen voor een aanzienlijk lagere streefstand van het aantal damherten om daarmee de kans
op overlast en verkeersonveiligheid te beperken. Bij een lagere stand is namelijk de kans dat een
damhert het gebied verlaat kleiner. Deze verschillen in aanpak tussen AWD en Nationaal Park zijn
vastgelegd in het faunabeheerplan van de provincie en getoetst door de rechter.
Aan beide zijden van het tijdelijk hek leven damherten en gedurende het hele jaar zijn er
regelmatig damherten aanwezig op de natuurbrug. Deze situatie is niet anders dan in voorgaande
jaren.
Het kan voorkomen dat damherten vanuit het Nationaal Park, dus vanuit het noorden op de
Zandvoortselaan terecht komen en willen oversteken naar de AWD. Zij stuiten dan op het hek
rond de AWD. Om te voorkomen dat die herten blijven lummelen bij het hek en óp de weg en
zodoende een gevaar vormen voor het verkeer, zijn er door Waternet de afgelopen jaren
inspringopeningen gemaakt in het damhertkerende hek aan de AWD zijde. Damherten kunnen zo
de AWD in, maar kunnen niet meerterug de weg op.
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Figuur 2: Omgeving natuurbrug
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Alleen via het strand kunnen damherten de AWD verlaten. Een wisselend aantal damherten
veroorzaakt overlast in Zandvoort. Deze dieren komen zowel uit de AWD en het Nationaal Park. In
april 2017 is een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Zandvoort waarin gevraagd wordt 600
meter extra damhertkerend hek te plaatsen in de AWD om te voorkomen dat damherten uit de
AWD via het strand naar Zandvoort lopen. Dit hek wordt deze winter geplaatst. Als de streefstand
van 800 is bereikt wordt het weer verwijderd.
Op 29 oktober jl. is in de Statencommissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu van de provincie
Noord-Holland ook gesproken over het tijdelijk hek op de natuurbrug en het ontbreken van een
damhertkerend hek aan de noordkant van de Zandvoortselaan. Gedeputeerde Bond heeft daar de
afspraken die destijds zijn gemaakt nogmaals toegelicht
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouw de toezegging hiermee als
afgehandeld.

Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit

