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Het doel was om tot 1 april jongstleden 1200 

damherten naar de andere wereld te helpen. 

Op 20 november hebben we daarom in nauwe 

 samenwerking met sympathisanten van verschil-

lend pluimage in Zandvoort een demonstratie 

tegen het afschieten van de damherten georgani-

seerd. Juist daar, omdat door het ontbreken van 

een paar honderd meter afrastering, de herten 

daar de duinen uitlopen en zo in de bebouwde 

kom van Zandvoort komen. Veel Zandvoorters 

vinden dat niet erg, maar er kunnen proble-

men ontstaan als de herten bijvoorbeeld door 

los lopende honden in paniek zouden raken. 

Dagelijks begeleidt de inmiddels bekende Ne-

derlander Willem van der Sloot deze herten via 

een inspringplaats weer de duinen in. Natuurlijk 

was hij één van de prominente sprekers voor het 

behoorlijk massaal opgekomen publiek. Partij 

voor de Dieren 

Animal Rights en 

PiepVandaag 

lieten zich ook 

niet onbetuigd. 

Aandacht van de 

pers was er in 

voldoende mate, 

jammer genoeg 

vooral plaatselijk 

en regionaal.

Illegaal 
En nu, bijna een 

half jaar later. 

De demonstratie 

heeft niet kunnen 

voorkomen, dat 

het schieten gewoon is doorgegaan. En wel in 

versterkte mate, want ook tot de beheerders is 

het inmiddels doorgedrongen, dat het afschie-

ten van jaarlijks 1200 damherten, niet genoeg 

zoden aan de dijk zet. Tenminste, als er, zoals 

de beheerders beweren, 3500 damherten in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen leefden op 1 

november van het vorig jaar. Want dat zou be-

tekenen, dat er op 1 april van dit jaar nog zo’n 

2300 herten over zouden zijn. En die krijgen 

deze zomer weer jongen, waarschijnlijk niet veel 

minder dan de 1200 die er inmiddels zijn afge-

schoten... Op die manier duurt het terugbrengen 

van het aantal tot 800 exemplaren nog vele, 

vele jaren. Waarschijnlijk om dat te voorkomen, 

zijn er deze winter ruim 1400 geschoten.

Inmiddels doet er zich overigens ook nog een 

ander verschijnsel voor. Wij bepleiten steeds 

krachtig, dat er nu in de duinen helemaal geen 

problemen zijn met of voor de herten. En de her-

ten in de AWduinen kunnen op geen enkele ma-

nier nog een gevaar vormen voor het verkeer of 

schade aanrichten aan bollenvelden. Als dat al 

gebeurt, dan wordt het veroorzaakt door de her-

ten uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waar 

geen hertenkerend raster is. Er is op dit moment 

geen enkele reden om de herten op grote schaal 

af te schieten. Dat er een einde zal komen aan 

de groei, staat ook vast. Al valt niet te voorspel-

len wanneer precies. Maar juist dit jaar is dat 

misschien al aan het gebeuren. Op veel grotere 

schaal dan in andere jaren, zijn er namelijk her-

ten in de duinen gestorven. De precieze oorzaak 

is onbekend, maar het aantal dode herten was 

zo groot, dat sommigen de beheerders ervan 

verdachten, met opzet geschoten herten in het 

gebied achter te laten. Ons is echter bezworen, 

dat dat zeker niet het geval is geweest. Er moet 

dus sprake zijn van een meer natuurlijke oor-

zaak, zoals een besmettelijke ziekte of misschien 

zelfs onderlinge stress. Hoe het ook zij, het kan 

betekenen dat het afschot overbodig is. In strijd 

met de wet is het naar onze overtuiging zeker. 

Beschermde diersoorten mogen niet gedecimeerd 

worden als er geen sprake is van zeer zwaarwe-

gende problemen, die niet op een geweldloze 

manier kunnen worden opgelost. Zelfs niet onder 

deze ellendige nieuwe Wet natuurbescherming.

Demonstratie damherten
HARM NIESEN

H
elaas, ondanks het 

dringende verzoek van De 

Faunabescherming aan beheerder 

Waternet om met afschieten van damherten 

in de Amsterdamse Waterleidingsduinen te 

wachten totdat ook de hoogste rechter daarover 

zijn oordeel heeft gegeven, begon het afschot 

gewoon op 1 november 2016.
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