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1 Inleiding
De provincie Noord-Holland werkt in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de
Faunabeheereenheden Noord- en Zuid-Holland aan de totstandkoming van een
Faunabeheerplan Damhert. In het concept Faunabeheerplan wordt op basis van de huidige
situatie in een begrensd plangebied, gekeken naar de populatieontwikkeling van het damhert en
de gevolgen van het groeiende aantal damherten, de (dreiging van) schade aan erkende
belangen, zoals verwoord in de Flora- en faunawet. Dit plan vormt het fundament onder de
feitelijke uitvoering. Gevraagd is om een onafhankelijke toetsing.
In oktober 2010 is een concept van de Faunabeheerplan Damhert opgeleverd. Gedeputeerde
Staten heeft vervolgens gevraagd om een onafhankelijk advies op dit concept. In dit rapport
worden de conclusies uit het concept document Faunabeheer Damhert op de volgende
onderwerpen beoordeeld:
• Kader
•
•
•

Populatieontwikkeling
Draagkracht
Effecten

•
•

Alternatieve maatregelen
Voorgesteld beheer (inclusief uitvoeringsprotocol)

Opmerking vooraf
Zoals aangegeven gaat het om een beoordeling van het conceptdocument van 1 oktober 2010.
Onze conclusies en aanbevelingen zijn in concept voorgelegd aan de opdrachtgever en voorzien
van aanvullingen en reacties. We hebben er, in het kader van een onafhankelijke
contra-expertice, voor gekozen deze opmerkingen en aanvullingen te verwerken als een
aanvullingsparagraaf bij de door ons gegeven conclusies en aanbevelingen.
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2 Beoordeling
2.1

Kader

2.1.1

Vraagstelling

Is de aanleiding voor het schrijven van dit Faunabeheerplan damhert (inclusief plangebied en
populatie) voldoende duidelijk omschreven (hoofdstuk 1) en is in relatie daarmee de
probleemstelling duidelijk (hoofdstuk 2)?
2.1.2

Beantwoording

De aangegeven omschrijvingen uit te de eerste hoofdstukken geven een duidelijk beeld van de
actuele vraagstelling en problematiek. Wel ontbreken duidelijke, meetbare criteria die aangeven
wanneer elk van de (sub)doelstellingen gehaald zijn en/of ‘criteria of failure’ die aangeven
wanneer de aanpak niet geslaagd is. Daarbij wordt opgemerkt dat ook de doelstelling(en) op zich
hiermee duidelijk worden. Deze zijn nodig of zullen op termijn zeker nodig zijn voor de evaluatie
en eventuele bijsturing van het beheer. Deze elementen hoeven niet noodzakelijk in de eerste
hoofdstukken opgenomen te worden maar zijn cruciaal om vast te stellen op er nog een probleem
is of niet1.
Het accent dat later in het document gelegd wordt op de impact tussen damhert en flora en fauna
lijkt tegenstrijdig met de zin: ‘het plan is primair gericht op het voorkomen van schade buiten het
leefgebied’ (hoofdstuk 1). Minimaal zou hier een zin aan toegevoegd moeten worden over de
aandacht die daarnaast naar de impact op flora en fauna binnen het leefgebied zal gaan.
2.1.3

Conclusie en aanbevelingen

•

De aangegeven omschrijvingen uit te de eerste hoofdstukken geven een duidelijk beeld van

•
•

de actuele vraagstelling en problematiek
Er ontbreken meetbare criteria
Tegenstrijdigheid accent binnen / buiten plangebied eruit halen

2.2
2.2.1

Populatieontwikkeling
Vraagstelling

Hoe beoordeelt u de wijze waarop de populatieontwikkeling is omschreven en hoe beoordeelt u
de telmethode en de op basis van de tellingen berekende waarden (totaalschatting en minimaal
aanwezige populatie)? Mist u één of meer factoren die van belang kunnen zijn? Kunt u dit
onderschrijven als zijnde een erkende berekeningsmethode?
1

Zie ook: Alterra rapport 1533, Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen; effecten van beleid, Wanneer is
een effect een probleem (criteria)

Contra-expertise Faunabeheerplan damhert

9\22

Kenmerk R001-4747353GME-evp-V03-NL

2.2.2

Beantwoording

De telmethode die toegepast wordt heeft zeker positieve elementen (drie herhalingen, jaarlijks
ongeveer hetzelfde tijdstip en dezelfde werkwijze), maar er zijn, zeker voor wat betreft de
berekende waarden, enkele aandachtspunten.
De waarnemingskans
De ‘waarnemingskans’2, gedefinieerd als de waarschijnlijkheid dat een dier dat aanwezig is, ook
werkelijk gezien wordt, kan niet bepaald worden op basis van de huidige telmethode. Daardoor is
het niet mogelijk een effectieve schatting te maken van het absoluut totaal aantal dieren in het
gebied, tenzij men ervan uitgaat dat geen enkel dier gemist wordt.
Het feit dat voor het berekenen van de tellingen correcties worden uitgevoerd, op basis van
dubbeltellingen tussen telrondes die op verschillende momenten plaatsvinden, kan ter discussie
worden gesteld, zeker gezien de grotere afstanden die damherten kunnen afleggen.
Indien een absoluut aantal werkelijk noodzakelijk is, dient een manier gevonden te worden om de
waarnemingskans in te schatten alsook de variatie op deze parameter te kunnen berekenen. Het
gebruik van ‘distance sampling’3 zou hiervoor mogelijk zijn en geeft, zeker in combinatie met
thermische camera’s4, veelbelovende resultaten. De aanschaf van de benodigde thermische
camera’s is echter duur en de verwerking vergt een duidelijk grotere inspanning dan het huidige
telprotocol. De haalbaarheid hiervan in het gebied zelf zou zeker eerst verder uitgetest moeten
worden en ook de kosten voor de aankoop van de benodigde apperatuur zijn vrij hoog (FLIRtoestellen + afstandsmeters). De vraag in dit kader blijft in hoever dit gegeven werkelijk nodig is in
het kader van het beheer van de damhertenpopulatie. Het combineren van meetbare indicatoren
voor de doeleinden, het rapporteren van het verwezenlijkt afschot en de hiervoor geleverde
inspanning met een goede index van de populatie laat immers toe het beheer op te volgen en bij
te sturen zonder dat de effectieve populatie gekend is.
De vraag kan en moet echter gesteld worden waarom de populatie niet aan de hand van een
degelijk onderbouwde index zou opgevolgd kunnen worden. Door gebruik te maken van het
effectief aantal damherten dat waargenomen werd (al dan niet opgedeeld in leeftijds- en
geslachtscategorieën), op duidelijk vooraf bepaalde trajecten (vaste route en lengte), kan een
kilometerindex per dag en per jaar berekend worden.5 Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
gemiddelde in plaats van de minimale telling en kan ook de foutmarge op het bekomen resultaat
berekend worden. Vincent et al. 1996 toonde hiervoor de bruikbaarheid voor het opvolgen van
populatietrends bij damhert reeds aan.

2

Zie Yoccoz et al. 2001
Buckland et al. 2001
zie Focardi et al. 2005
5
zie o.a. in Casaer & Malengreaux 2008
3
4
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Noot: hoewel in de tekst staat dat binnen het plangebied op een uniforme wijze geteld wordt,
werd in de tekst geen verwijzing gevonden naar de gehanteerde telmethode voor het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. Dit slechts als aandachtspunt.
2.2.3

Conclusie en aanbeveling

Hoewel de telmethode zoals hier toegepast en de bijhorende berekeningen zeker frequent
gebruikt worden in het kader van beheer, zal bekeken moeten worden of het voorstellen van de
resultaten als een jaarlijkse index geen correctere weergave van de verzamelde informatie geeft.
Hierbij kunnen de herhaalde tellingen worden gebruikt om de variatie binnen een jaar en dus de
precisie van de index te berekenen (gemiddelde & betrouwbaarheidsinterval).
Het strikt standaardiseren van het uit te voeren protocol (steeds hetzelfde traject, constant aantal
tellers, synchrone tellingen en bijvoorbeeld geen correcties voor dubbeltellingen) zijn hierbij opties
om de kwaliteit van de verworven data te verbeteren. Hierbij moeten echter zowel beheerders als
tellers overtuigd zijn van het niet noodzakelijk zijn van een absoluut aantal dieren als resultaat
van een telling om populaties op te volgen.
Indien een absoluut aantal wel noodzakelijk wordt geacht, dient een manier gevonden te worden
om de waarnemingskans in te schatten alsook de variatie op deze parameter te kunnen
berekenen. Het gebruik van ‘distance sampling’6 zou hiervoor mogelijk zijn. Dit geeft, zeker in
combinatie met thermische camera’s7, veelbelovende resultaten.
De aanschaf van de benodigde thermische camera’s is echter duur en de verwerking vergt een
duidelijk grotere inspanning dan het huidige telprotocol.
Ook wanneer we de hier gepresenteerde cijfers als een index beschouwen eerder dan een
absoluut aantal dieren blijkt duidelijk de sterkte stijging in de gebieden waar de
damhertenpopulatie niet gereguleerd wordt (Amsterdamse Waterduinen, Hollands Duin).

2.3
2.3.1

Draagkracht
Vraagstelling

Is de opgenomen berekening van de draagkracht een bruikbare wijze om een inschatting te
maken van de draagkracht van het gebied. Onderschrijft u het gebruik van de parameters? Mist u
één of meer factoren die van belang kunnen zijn?

6
7

Buckland et al. 2001
zie Focardi et al. 2005
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2.3.2

Beantwoording

De aanpak van het berekenen van droge stof netto productie als maat voor draagkracht heeft een
grote meerwaarde om gebieden en het potentieel van gebieden met elkaar te kunnen vergelijken
in het kader van modelmatige benaderingen. Hier wordt de methode echter niet gebruikt voor het
maken van projecties die toelaten scenario’s met elkaar te vergelijken (modelsimulaties) maar als
middel voor een predictie (voorspelling).
Hierbij zijn enkele aandachtspunten:
• de draagkracht - in de betekenis van voedselaanbod - van een gebied kan grote fluctuaties
tonen in de loop van het jaar8. Ook de behoeften van een dier zijn niet constant in de loop
van het jaar. De werkelijke draagkracht van een gebied dient dus rekening te houden met de
jaarlijkse fluctuaties in netto primaire vegetatieproductie, fluctuaties in behoeften van de
dieren en fluctuaties in het aantal dieren (voor zover dit voorkomt). Uitgaan van de

•

‘bottleneck’ in deze jaarlijkse verhouding is dan ook vermoedelijk interessanter dan van een
gemiddelde jaarrond draagkracht
Er wordt bij deze berekening geen rekening gehouden met het voedselaanbod buiten de
duinen, terwijl dit juist een deel van het probleem uitmaakt. De populatie kan immers ook
verder groeien door het opnemen van voedsel uit voedselrijke gronden uit het agrarisch
gebied grenzend aan de duinen

•

Het totaal aantal actueel aanwezige dieren (p21 onderaan) wordt vergeleken met de
draagkracht van het totale gebied (inclusief NPZK). Het aantal wordt daar nu echter constant
gehouden via regulatie en men kan dus vragen stellen bij het inbrengen van de draagkracht
van deze 3800 ha duingebied (bijna 50 % van het totaal) bij deze vergelijking en de
berekening daarna

Noot: De herkomst van het getal van 20 % voor het omrekenen van netto primaire productie
wordt niet gedocumenteerd en kan bijgevolg niet naar zijn waarde ingeschat worden.
2.3.3
•

•

8
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Conclusies en aanbevelingen

Ga uit van de ‘bottleneck’ in draagkracht en niet van de gemiddelde jaarrond draagkracht,
dus rekening houden met de jaarlijkse fluctuaties in netto primaire vegetatieproductie,
fluctuaties in behoeften van de dieren en fluctuaties in het aantal dieren (voor zover dit
voorkomt)
Er wordt geen rekening gehouden met voedselaanbod buiten het gebied, is juist deel van het
probleem

Forbes & Overholt 1931
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2.4
2.4.1

Effecten
Vraagstelling

Zijn de effecten op de omgeving (hoofdstuk 4) voldoende in beeld gebracht, zijn de daarbij
getrokken conclusies juist?
2.4.2

Beantwoording

De problemen worden duidelijk geschetst en ook de relaties tussen aantallen damherten en de
effecten die ze veroorzaken lijken, voor zover op basis van de in het document aangegeven data
kan geëvalueerd worden, goed onderbouwd.
2.4.3

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies lijken, voor zover geëvalueerd kan worden, juist.

2.5
2.5.1

Alternatieve maatregelen
Vraagstelling

Hoe beoordeelt u de genomen alternatieve maatregelen?Zijn er bij u alternatieve maatregelen
bekend die niet zijn omschreven die schade effectief kunnen voorkomen? Hoe beoordeelt u deze
(mogelijke) maatregelen? Hoe beoordeelt u de beschrijving van de effecten van de maatregelen.
Kunt u die onderschrijven? Deelt u de conclusies die hieraan verbonden zijn? Hoe beoordeelt u
de situatie, waarin zonder aanvullende maatregelen (behalve het plaatsen van hekwerken) de
huidige situatie blijft voortbestaan. Kunt u daar aanbevelingen over doen? Is volledige inrastering
van het gebied een werkbare optie?
2.5.2

Beantwoording

In het concept Faunabeheerplan wordt niet of weinig gerapporteerd over de volgende alternatieve
maatregelen:
• Immunocontraceptie
• Oversteekplaatsen
Immunocontraceptie
Het is onduidelijk waarom immunocontraceptie, in vergelijking tot het gebruik van
hormoonagonisten minder overwogen zou kunnen worden. Hier wordt nu in het onderzoek te snel
overheen gestapt.
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Het gebruik van immunocontraceptie voor damherten is al uitgetest en de eerste resultaten geven
aan dat een éénmalige dosis voor drie jaar effect kan hebben9. Het gebruik van SpayVac
vertoonde geen significant effect op home range activiteiten van Witstaartherten10. De toediening
zou kunnen gebeuren aan de hand van ‘biobullets’ of ‘darts’ waarbij het vangen van de dieren
niet strikt noodzakelijk is11. Verschillende publicaties evalueren aan de hand van modelstudies de
voor- en nadelen van fertiliteitscontrole als een methode in het kader van het reduceren
dierpopulaties die de gewenste populatieniveaus overschreden hebben12. Modelstudies
illustreren de mogelijkheden van fertiliteitscontrole, zeker indien gebruik gemaakt kan worden van
producten die meer dan één jaar effect hebben, zowel in de populatiereductiefase als in het kader
van het houden van populaties op lage niveaus13. De praktische haalbaarheid van deze
methodes (manier van toedienen) in het kader van Amsterdamse Waterleiding Duinen dient
echter op het terrein geëvalueerd te worden.
Effect geen volledige afrastering
Zonder een volledige afrastering en bij een gelijke of stijgende populatie is het zeer
onwaarschijnlijk dat de dieren binnen zullen blijven (vergelijkbaar met de huidige toestand). Op
welk niveau de dieren wel binnen zullen blijven (of toch minder zullen uittreden) kan niet
onmiddellijk voorspeld worden, maar gezien de historische data kan er effectief verondersteld
worden dat indien het populatieniveau teruggebracht zou worden tot de aantallen van de jaren
1999 - 2004 er een beduidend lager aantal dieren zal uittreden en voor verkeer- of
landbouwschade zorgen.
Volledige afsluiting als enige maatregel
Wanneer de huidige situatie blijft voortbestaan met als enige bijkomende maatregel het plaatsen
van hekwerken krijgt men een situatie waarbij de dieren volledig ingesloten zitten en er geen
risico meer is op schade buiten het gebied. De impact op de flora en fauna elementen in het
omrasterde leefgebied zal zeker in een eerste periode bij een nog verder toenemende populatie
van damherten vergroten. Het is niet duidelijk in welke mate en op welk niveau
densiteitsafhankelijke mechanismen effectief tot een stabilisatie van de populatie zullen leiden.
De voorwaarde voor het binnenhouden van de populatie is dat het hekwerk dan effectief overal
damhertenkerend is en het volledige gebied omsluit. In de huidige situatie blijkt immers dat de
plaatsing van een damhertenkerend raster op de foute plaats geen bijdrage levert aan het
oplossen van de problemen. Een verder toenemende populatie binnen een gesloten raster kan
op termijn lijden tot een verhoogde emigratiedruk.

9

Fraker et al. 2002
Hernandez et al. 2006
11
Muller et al. 1997
12
vb. Cowan en Massei 2008
13
Bradford and Hobbs 2008
10
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Het optreden van een opening in het hek (vandalisme, stormschade, et cetera) zou in dergelijk
situatie tot het ontsnappen van een groot aantal dieren kunnen leiden met mogelijk grote
negatieve gevolgen. De vraag die daarbij rijst is ook hoe groot en welk gebied men uiteindelijk
volledig wenst in te rasteren (enkel Amsterdamse Waterleiding Duinen of volledig leefgebied
inclusief Nationaal Park Zuid-Kennermerland).
Technisch is het afrasteren van een dergelijk gebied zeker mogelijk mits hiervoor de nodige
financiële middelen en politieke wil aanwezig zijn14. In het concept faunabeheerplan wordt echter
al aangegeven dat deze verdere verdeling en compartimentering door hekken, strijdig is met het
landelijk ontsnipperingsbeleid en de Ecologische Hoofdstructuur.
2.5.3
•

Conclusie en aanbevelingen

Indien vanuit praktische haalbaarheid en juridische aspecten het gebruik van
immunocontraceptie te overwegen is lijkt het toch aangewezen deze mogelijkheid beter te
onderzoeken indien het tijdsbestek dit nog toelaat. Indien dit laatste niet mogelijk is zou naast
het gevoerde beheer het gebruik van ervan op het terrein als experiment overwogen kunnen
worden
De voorgestelde maatregel van een hekwerk is theoretisch haalbaar. Voorwaarde hierbij is
dat het hek volledig werend en kerend moet zijn. Hiermee worden de knelpunten buiten het

•

gebied opgelost maar is het effect in het gebied, met deze maatregel alleen onduidelijk

2.6
2.6.1

Voorgesteld beheer
Vraagstelling

Hoe beoordeelt u het voorgestelde beheer? Zal uitvoering van de voorgestelde maatregelen naar uw inschatting - leiden tot het bereiken van het geformuleerde doel? Hoe beoordeelt u de
praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen? Hoe beoordeelt u de voorgestelde maatregel om
per geschoten mannelijk dier naar rato van de geslachtsverhouding hindes uit het leefgebied weg
te nemen met het doel de aanwas te beperken? Heeft u aanbevelingen ter verbetering van het
voorgestelde beheer? Hoe beoordeelt u het uitvoeringsprotocol (bijvoorbeeld monitoring en
bijstelling van het beheer)?
2.6.2

Beantwoording

Het verbeteren van de verbindingsmogelijkheden tussen het noordelijk en zuidelijk gedeelte zal,
zeker bij een nog verdere toename van de populatie in de Amsterdamse Waterleiding Duinen,
aanleiding geven tot het voortzetten van de nu reeds geobserveerde trend. Hierbij zullen steeds
meer damherten in deze zone worden waargenomen. De twee gebieden zullen dus meer en
meer als communicerende vaten gaan functioneren.

14

zie voor voorbeelden McCann and Garcelon 2008
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Bijkomende verkeersbeveiligende rasters in het wisselgebied zullen zeker noodzakelijk zijn indien
de populatie in de Amsterdamse Waterleiding Duinen nog verder zou groeien of op het actueel
niveau gestabiliseerd zou worden.
Het stabiliseren van de populatie in Nationaal Park Zuid-Kennemerland op een 200-tal dieren zal
vermoedelijk alleen maar mogelijk zijn door het verhogen van het actueel afschot.
In de bufferzone worden ook alle hindes & kalveren geschoten. Terugkerend naar de doelstelling
van stabilisatie van de populatie zou dit - uitgaande van de huidige berekende aanwas van 29 %
en een minimale populatie van 1178 damherten - een afschot van om en bij de 100 herten en
250 hindes betreffen. Voor de mannelijke dieren is dit ongeveer het dubbel van het afschot van
oktober 2009 tot september 2010.
Gezien de grote spreiding tussen minimale stand en berekende totale stand is de vraag in hoever
een afschot van 341 damherten een stabiliserend effect zal hebben op de populatie. Dit afschot
bedraagt immers slechts iets meer dan een derde van het minimaal afschot vereist om de
populatie te doen stabiliseren indien de totaalschatting correct is. Het cijfer van 300 tot 400
damherten jaarlijks afschot zal dus als een minimum te behalen streefdoel beschouwd moeten
worden voor de eerste jaren (2 tot 3 jaren). De monitoringsgegevens (gestandaardiseerde
tellingen) zullen moeten uitwijzen of een dergelijk afschot de populatie stabiliseert, terugdringt of
verder laat toenemen en aangeven wat de manier van sturen zal zijn.
Zonder actuele en bijkomende kennis over het terreingebruik door de damherten is het zeer
moeilijk in te schatten in hoeverre het mogelijk zal zijn dit benodigde minimaal afschot van
mannelijke dieren te verwezenlijken in de voorgestelde 100m bufferzone die over een zeer lange
afstand uitgestrekt is.
In geval van de doelstelling van het terugdringen van de populatie naar het niveau van 2002 kan
dit nog meer in twijfel getrokken worden. Zoals aangegeven gaat het om een zeer lange zone
(beheersbaarheid) en tevens is onduidelijk in hoever de damherten hun terreingebruik zullen
aanpassen aan het ‘gevaar’ in de 100 m buffer. Ofwel, het kan zo zijn dat damherten de 100
meterzone herkennen als gevarenzone en zo snel mogelijk over zullen steken.
Indien het de bedoeling is de populatie te stabiliseren of te reduceren, met het oog op een
afname van het aantal mannelijke dieren die jaarlijks uittreden, is een afschot van hindes zeker
vereist. Gogan et al 2001 illustreerden aan de hand van simulaties hoe bij een afschot van enkel
mannelijke dieren de populatie blijft toenemen tot K (ecologische draagkracht) bereikt wordt. Zij
geven aan dat indien het doel is de populaties te controleren in aantallen, het afschot van
vrouwelijke dieren zeker de te volgen weg is: ‘Shooting focused on females may be more
effective in controlling numbers of populations.’
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Gezien de dubbele opzet van het schieten van potentiële probleemdieren (mannelijke dieren die
uitzwermen) en het stabiliseren/reduceren van de populatie is de afschot van vrouwelijke dieren,
naast de potentieel uitzwermende mannelijke damherten, zeker positief te beoordelen in deze
context.
Algemeen kan de vraag gesteld worden in hoeverre een reactief beheer - vertrekkend van het
aantal dieren dat in de bufferzone of buiten het leefgebied geschoten worden en dit aantal te
compenseren met afschot van hindes binnen het leefgebied - de beste optie is. Een andere optie
kan zijn dat er proactief gestreefd wordt naar het effectief verlagen van de populatie damherten
tot een populatieniveau waarbij er minder dieren uitzwermen en de risico’s op schade
teruggebracht worden naar het schadeniveau van 2002. Hiervoor zou een veel hoger afschot in
de fase van populatiereductie nodig zijn, eventueel echter gevolgd door veel lagere jaarlijkse
afschotaantallen als de populatie op een lager niveau teruggebracht is15. De situatie in NPZK
toont aan dat het reguleren op een lager niveau (minder dan 10 % van de actuele
populatiedensiteit in AWD) aanleiding geeft tot een situatie met duidelijk minder schade en dit
zonder dat de mogelijkheid om damherten waar te nemen in het wild voor bezoekers wegvalt.
Door het handhaven van een lage voorjaarspopulatie bleef het vereiste jaarlijks afschot in NPZK
tot nu toe dan ook relatief beperkt.
Over het effect van de realisatie van een ecoduct valt weinig te zeggen. De verwachting is, zoals
aangegeven, dat een toenemende uitwisseling ertoe zal leiden dat voor het behoud van een
doelstand van 200 dieren in NPZK er meer dieren geschoten zullen moeten worden dan nu het
geval is.
De beheerdoelstellingen voor de Coepelduynen kunnen ter discussie gesteld worden. Gezien de
beperkte oppervlakte (198 ha) en het feit dat het gebied omgeven is door bewoning en wegen
zou het vermoedelijk wenselijk zijn dit gebied damhertvrij te houden, eerder dan reactief in geval
van onnodig lijden of acuut gevaar voor de verkeersveiligheid op te treden.
Waar het gaat om inschatting van aantallen in kader van beheer (wegnemen aanwas + nog wat
om populatie te reduceren) lijkt de enige optie hier te vertrekken van de bestaande schattingen en
berekeningen. Op basis hiervan kan dan een afschot worden gefixeerd dat men gedurende een
drietal jaren jaarlijks uitvoert en waarbij de populatie-evolutie wordt gevolgd.

15

zie ook Bradford en Hobbs 2008
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Uitvoeringsprotocol
Zoals in de evaluatie van de probleemstelling aangegeven, lijkt een verdere concretisering aan de
hand van meetbare indicatoren en de na te streven ‘normen’ zeker wenselijk indien men het
beheer wil kunnen evalueren. Deze indicatoren dienen uitgewerkt te worden voor elk van de
verschillende subdoelstellingen.
Voor wat betreft de monitoring van de populatie is hoger reeds aangegeven dat het wenselijk zou
zijn de telinspanning verder te standaardiseren (elke telronde exact zelfde parcours) en de data
als index eerder dan als absolute cijfers te verwerken. Ook de variatie tussen de telrondes binnen
hetzelfde jaar worden het best geïntegreerd als maat voor de precisie van de tellingen.
Het is niet duidelijk hoe de inspanning geleverd door de uitvoerders gemonitord zal worden. Het
tijdstip en de plaats van afschot worden wel doorgegeven en er wordt gemeld dat ‘de uitvoerders
dienen …ook te rapporteren indien geen afschot heeft plaatsgevonden’. Het zou echter wenselijk
zijn te werken met een effectief jacht / waarnemingsformulier waarbij voor elke aanzit of
bersactiviteit zowel het start- als einduur als het aantal waargenomen en geschoten dieren
genoteerd wordt.
Op welke manier er welke gegevens rond eventuele floraschade door de FBE geregistreerd
worden is niet duidelijk aangegeven. Het voorgestelde beheer zou er toe kunnen leiden dat door
het afschrikkingseffect van afschot in de bufferzone en buiten het gebied, er minder dieren
uitzwermen, echter zonder duidelijke stabilisatie van de populatiegrootte. Dit scenario zou
aanleiding geven tot minder schade (landbouw & verkeer) buiten het gebied, eventueel een
afname in afschot maar ook een toename van de damhertintensiteit in het leefgebied. Dit laatste
kan resulteren in een verhoogde impact op flora. Vanuit deze optiek dienen dan ook de
indicatoren en monitoringsprocedures om dit op te volgen nu al bepaald te worden.
De impact van de genomen maatregelen dient zowel vergeleken en geëvalueerd te worden aan
de hand van de bereikte effecten als in vergelijking tot een scenario waarin geen maatregelen
genomen zouden zijn.
Noot: Hoewel het logisch is de maatregelen per deelgebied te bespreken, is dit ergens
tegenstrijdig met een visie van een coherent en geïntegreerd damherten beheer in het gehele
duinencomplex. Gezien het gedrag van damherten en de opbouw van het totale leefgebied zullen
beheermaatregelen - of het niet nemen ervan - in het ene gebied een rechtstreeks gevolg hebben
voor de andere deelgebieden. Het geheel aan maatregelen in de verschillende deelgebieden
moet daarom tot een coherent geheel leiden.
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2.6.3
•

•
•

Conclusies en aanbevelingen

Bijkomende verkeersbeveiligende rasters in het wisselgebied zullen zeker noodzakelijk zijn
indien de populatie in de Amsterdamse Waterleiding Duinen nog verder zou groeien of op het
actueel niveau gestabiliseerd zou worden
Het stabiliseren van de populatie in Nationaal Park Zuid-Kennemerland op een 200-tal dieren
zal vermoedelijk alleen maar mogelijk zijn door het verhogen van het actueel afschot
Indien men effectief de populatie terug wil brengen naar de toenmalige populatieniveaus zal
het noodzakelijk zijn heel wat meer dieren te schieten dan de actuele aanwas. In het verdere
deel rond de uitwerking van het beheer in de AWD + De Blink + Hollands Duin wordt deze
doelstelling niet meer echt herhaald en komt de focus meer te liggen op het stabiliseren dan
het terugdringen van de populatie naar het niveau van 2002. Deze onduidelijkheid (juiste
doelstelling) vergt ergens toch een verdere verduidelijking om een echte evaluatie van de

•

voorgestelde maatregelen mogelijk te maken
Zonder actuele en bijkomende kennis over het terreingebruik door de damherten is het zeer
moeilijk in te schatten in hoeverre het mogelijk zal zijn dit benodigde minimaal afschot van
mannelijke dieren te verwezenlijken in de voorgestelde 100m bufferzone. In geval van de
doelstelling van het terugdringen van de populatie naar het niveau van 2002 kan dit nog meer
in twijfel getrokken worden

•

Indien het de bedoeling is de populatie te stabiliseren of te reduceren, met het oog op een
afname van het aantal mannelijke dieren die jaarlijks uittreden, is een afschot van hindes
zeker vereist. Gezien de dubbele opzet van het schieten van potentiële probleemdieren
(mannelijke dieren die uitzwermen) en het stabiliseren/reduceren van de populatie is de
afschot van vrouwelijke dieren, naast de potentieel uitzwermende mannelijke damherten,
zeker positief te beoordelen in deze context

•
•

Door het handhaven van een lage voorjaarspopulatie blijft het vereiste jaarlijks afschot in
NPZK ook relatief beperkt
De beheerdoelstellingen voor de Coepelduynen kunnen ter discussie gesteld worden. Gezien

•

de beperkte oppervlakte (198 ha) en het feit dat het gebied omgeven is door bewoning en
wegen zou het vermoedelijk wenselijk zijn dit gebied damhertvrij te houden
Het is niet duidelijk hoe de inspanning geleverd door de uitvoerders gemonitord zal worden.
Het is wenselijk te werken met een effectief jacht/waarnemingsformulier waarbij voor elke
aanzit of bersactiviteit zowel het start- als einduur als het aantal waargenomen en geschoten
dieren genoteerd wordt

•

Op welke manier er welke gegevens rond eventuele floraschade door de FBE geregistreerd
worden is niet duidelijk aangegeven. De indicatoren en monitoringsprocedures om dit op te
volgen dienen nu al bepaald te worden

•

De impact van de genomen maatregelen dient zowel vergeleken en geëvalueerd te worden
aan de hand van de bereikte effecten als in vergelijking tot een scenario waarin geen
maatregelen genomen zouden zijn
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2.6.4

Bijkomende opmerking

Op basis van een eerste terugkoppelingsgesprek met de provincies over deze contra-expertise
betreffende het ontwerp Faunabeheerplan blijkt dat de doelstelling is om het aantal aanrijdingen
en landbouwschade te voorkomen (streefdoel: gevalscijfer 0 in de toekomst).
•

•

Tenzij het als wenselijk en haalbaar beschouwd wordt het volledige gebied op zeer korte
termijn volledig af te rasteren met een effectief damhertenkerend raster (zie 2.5.1), houdt
bovenstaande doelstelling in dat de populatie zeker niet verder mag groeien (stabilisatie) en
vermoedelijk zelfs gereduceerd dient te worden
Gezien actueel niet duidelijk is hoeveel dieren geschoten zullen worden in het buffergebied
en buiten het leefgebied met daarbovenop het extra aantal om de verhouding in het afschot

•

tussen herten en hindes 1/1.5 te houden, kan nu de omvang van het totale afschot niet
berekend worden
Een evaluatie van de omvang van dit ‘reactief’ afschot in relatie tot de geschatte jaarlijkse

•

aanwas van 29 % van de populatie en in relatie tot de jaarlijkse gegevens van de
populatiemonitoring dringt zicht zodoende op binnen zeer korte periode (2 tot 3 jaar)
Wat betreft de gevraagde beoordeling van de voorgestelde rato tussen afschot van hindes en
herten kan deze niet beoordeeld worden los van de totale omvang van het afschot.
Doorslaggevend voor het effect op de populatie is immers eerder de rato tussen aanwezige
hindes en aantal geschoten hindes dan wel de verhouding tussen geschoten herten en

•

geschoten hindes
Gezien noch de omvang van het totale afschot, noch de verhouding tussen het daaruit
resulterend afschot van hindes ten opzichte van het aantal aanwezige hindes gekend is kan

•

niet aangegeven worden of dit voldoende zal zijn om de schade te doen dalen
Vertrekkend van de minimale populatieschatting voor 2009 en het afschot in de laatste jaren,
is wel duidelijk dat dit afschot verhoudingsgewijs beduidend hoger zal moeten liggen dan het

•

actueel afschot
De voorwaarde voor bijsturing die door de faunabeheereenheden wordt voorgesteld met
name ‘indien de schade blijft toenemen of niet snel stabiliseert en daarna afneemt’ zou in
functie van de verkregen bijkomende informatie beter scherper gesteld worden naar ‘indien
geen duidelijke afname van de schade wordt waargenomen binnen een periode van 2 tot
3 jaar’
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3 Eindbeoordeling
•
•

Het document is duidelijk gestructureerd en goed opgebouwd
De huidige problemen en de relatie met de toegenomen aantallen damherten in het gebied
worden duidelijk geschetst en onderbouw

•

De beleidsdoelstelling worden duidelijk geschetst. Wel is het nodig dat de uiteindelijke
beheerdoelstellingen verder vertaald worden naar concrete meetbare indicatoren om een
toekomstige evaluatie en eventuele bijsturing van het beheer toe te laten. Voor de
verschillende sub-doelstellingen (verkeer, landbouwschade, impact op reewildpopulatie en
impact op flora) dienen zowel een meetbare indicator als de na te streven ‘norm’ (criteria van
succes / technische objectieven) bepaald te worden

•

Wat betreft de maatregel van populatiebeheer dient nog verder uitgeklaard te worden of deze
maatregel tot doel heeft de populatie niet verder te laten toenemen, dan wel de populatie
effectief terug te brengen naar het niveau van 2002 (1999-2004). De keuze tussen deze twee
eindpunten is doorslaggevend om de uitvoering van de populatiebeherende maatregel te
kunnen evalueren. Een derde optie is dat het succes van de maatregel enkel gemeten zal
worden aan de hand van de hoger vermelde technische objectieven

•

Waarom gekozen wordt voor een ‘reactief beheer’ vertrekkend van het aantal damherten die
in de bufferzone komen of het gebied uittreden, eerder dan voor een actieve
populatiereductie met als doel de populatie op een niveau te brengen waarbij de kans op
schade geminimaliseerd wordt (toestand voor 2004), is niet duidelijk op basis van het
voorgestelde faunabeheerplan

•

Tot slot dient verder toegelicht te worden waarom immunocontraceptie niet verder onderzocht
werd als optie
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