Aan de gemeenteraad van Amsterdam

Betreft: het leven en de toekomst van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Amsterdam 4 september 2013
Geacht raadslid,
Morgen zal er in de raadscommissievergadering van Economische Zaken gesproken worden
over het voorstel van het college van B &W over het toekomstig beheer van de damherten in
de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Wij verzoeken u dringend om hier niet mee in te stemmen in het kader van dierenwelzijn en
foutieve informatie. B&W van Amsterdam geeft 5 argumenten aan om honderden damherten
af te schieten en te herplaatsen. Deze argumenten kloppen niet omdat de feiten ze
weerspreken.
Zo zou volgens het college van B&W de damhertpopulatie te snel groeien en zouden het er te
veel worden. Maar aangezien er voldoende ruimte en groen is, is er niets op tegen stel dat de
populatie zich werkelijk zou verviervoudigen. De populatie zal namelijk alleen kunnen
groeien als er voldoende ruimte en voedsel beschikbaar is. Bekend gegeven is dat de groei
van een populatie vanzelf stopt wanneer het plafond van ruimte en groen als voedsel bereikt
is. Bekend is dat proactief afschot de problemen niet oplost. Kijkt u naar de wilde zwijnen op
de Veluwe waarvan de groei alleen maar toeneemt doordat er door jagers jaarlijks duizenden
zwijnen worden afgeschoten. Door het afschot wordt de voortplanting alleen maar
gestimuleerd.
Het college misbruikt het rapport van onderzoeksinstituut Alterra waarin op basis van
modellen is uitgerekend hoeveel damherten er in ieder geval in het gebied kunnen leven.
Echter, de onderzoekers geven daarin zelf duidelijk aan dat er in het rapport geen uitspraak
wordt gedaan over wat wenselijk is en wat de draagkracht is van het gebied.
Dat er afgelopen winter 200 herten winter zijn overleden is triest, maar dit mag geen
argument zijn om maar nog veel meer herten preventief af te schieten.
Bovendien is de oorzaak waardoor deze 200 herten stierven onduidelijk.
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Dat het college nu voorstelt om maar alvast 60% van de damherten te laten afschieten om te
voorkomen dat er in de toekomst mogelijk 25 % zal sterven daar is geen damhert mee
gediend. Het welzijn van de damherten wordt hierdoor ernstig aangetast. Het afschieten zal de
herten veel angst, paniek, stress en pijn geven. Geen jager kan van te voren weten welk hert
wel en welk hert niet de winter zal doorkomen. Talloze sterke herten die vele winters zouden
kunnen overleven, zullen door afschot letterlijk het loodje leggen. Families zullen uit elkaar
gerukt worden. De herten en andere dieren zullen terecht bang en schuw worden voor mensen
waardoor het publiek minder van dit, juist door de grote zichtbaarheid van de herten, unieke
natuurgebied zal kunnen genieten.
Volgen het college zouden de damherten overlast veroorzaken. Maar daar waar deugdelijke
hekken zijn geplaatst wordt geen overlast meer veroorzaakt. Er is slechts 750 euro dit jaar uit
het schadefonds geclaimd. Bovendien is ook het aantal verkeersongelukken gedaald. Dit mag
geen reden zijn om op de dieren te gaan jagen.
De damherten preventief gaan doden is volstrekt onnodig en werkt juist averechts. Het
welzijn en de gezondheid van deze dieren zal ernstig worden aangetast door het afschot.
Bovendien leveren de dieren op dit moment een positieve bijdrage aan de natuurwaarden van
het gebied. Het afschot heeft ook een negatief effect op de natuurwaarden. De inmiddels
geplaatste hekken hebben bovendien hun effectiviteit bewezen wat betreft overlast en
verkeersveiligheid buiten het gebied. Wij pleiten er daarom voor om de natuur haar gang te
laten gaan, te kiezen voor het dierenwelzijn en voor een reactief beheer waarbij alleen
duidelijk zichtbaar verzwakte lijdende herten worden doodgeschoten met een genadeschot
door een daarvoor speciaal aangewezen deskundig persoon. Wij verzoeken u daarom
dringend om tegen het besluit van het college te stemmen.

Vriendelijke groet,
Sandra van de Werd
St. Comité Dierennoodhulp
Postbus 94724
1090 GS Amsterdam
Bep de Boer
Stichting Rechten voor al wat leeft
Comité Dierennoodhulp en Stichting Rechten voor al wat leeft maken deel uit van de Dierencoalitie
die uit de volgende 20 Samenwerkende Dierenwelzijnsorganisaties Nederland bestaat: Comité Anti
Stierenvechten • Compassion In World Farming Nederland • Hondenbescherming • IFAW
(International Fund for Animal Welfare) • Nederlandse Vegetariërsbond • Nederlandse Vereniging
voor Veganisme • Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren • Stichting AAP • Stichting Bont
voor Dieren • Stichting Comité Dierennoodhulp • Stichting Dier en Recht • Stichting De
Faunabescherming • Stichting Rechten voor al wat leeft • Stichting Varkens in Nood • Stichting Vier
Voeters • Stichting Vissenbescherming • Wilde Dieren de Tent Uit • World Animal Net • WSPA
Nederland • Zeehondencrèche Lenie ’t Hart.
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