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Onderwerp 

 
Motie van het raadslid de heer Jager inzake het Faunabeheerplan damhert en het 

verzoek van de provincie Noord-Holland om medewerking aan uitvoering van het 

Faunabeheerplan damhert in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

 

De raad, 

 

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en 

wethouders van 31 mei 2011 inzake het Faunabeheerplan damhert en het verzoek 

van de provincie Noord-Holland om medewerking aan uitvoering van het 

Faunabeheerplan damhert in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Gemeenteblad 

afd. 1, nr. 434); 

Overwegende dat: 

de gemeenteraad van Amsterdam grote waarde hecht aan de instandhouding van 

een robuuste, gezonde en zichtbaar aanwezige populatie damherten in het AWD-

gebied en in heel Kennemerland Zuid, 

− de Dama Dama nog altijd op de rode lijst van bedreigde en te beschermen         

diersoorten staat en nog slechts op drie andere plekken in Nederland in kleine 

populaties voorkomt, en de intrensieke waarde van deze dieren groot is; 

− de attractiewaarde van het damhert in het AWD-gebied voor bezoekers hoog is; 

Constaterende dat: 

− de populatie damherten in het AWD-gebied nog altijd groeiende is; 

− de situatie van uit- en intredende damherten op doorgaande wegen langs het 

AWD-gebied tot verkeersonveilige situaties leidt daar waar nog geen 

damhertwerende hekken zijn geplaatst dan wel op niet-effectieve wijze zijn 

geplaatst; 

− de populatie damherten (beperkte) schade aan gewassen en tuinen toebrengt en 

daarnaast overlast voor omwonenden veroorzaakt; 

Tevens constaterende dat het op de juiste wijze plaatsen van damhertwerende 

hekken daar waar schade en overlast optreedt, gezien moet worden als het meest 

effectieve en wenselijke middel in de bestrijding van deze overlast, 
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Draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

 
− pas over te gaan tot de uitvoering van het Faunabeheerplan damhert, indien aan 

de volgende condities is voldaan: 

1. het hekkenprogramma wordt eerst voltooid en verbeterd waar slecht 

geplaatste hekken niet effectief zijn, 

2. de effecten van plaatsing zorgvuldig zijn gemonitord en geëvalueerd; 

3. objectief is aangetoond dat na voltooiing van het hekkenprogramma nog altijd 

substantiële overlast plaatsvindt, aantoonbaar veroorzaakt door uit het AWD-

gebied tredende damherten; 

4.   de Provincie instemt met het duurzaam beheerbeleid van Waternet; 

− punt 6 komt te vervallen. 

 

Het lid van de gemeenteraad, 

 
G. Jager 

 

Toelichting. 

 

Waternet gaat over tot duurzaam beheer van de kudde. Dit beheer is gericht op 

stabilisatie van de populatie waarbij natuurlijke processen zoveel mogelijk een beloop 

moeten krijgen. Daarnaast kan afschot als een van de beheermaatregelen worden 

toegestaan maar slechts onder de volgende condities: 

1. afschot geschiedt enkel door professionele krachten onder regie van de 

beheerders van Waternet en is gericht op stabilisatie van de kudde en is niet 

opbrengstgedreven; 

2. afschot volgt het sociale leven van de populatie en richt zich enkel op zwakke en 

zieke dieren die uit de kudde treden en geschiedt pas na deskundig oordeel van 

de Waternetbeheerders. 

 


