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1950-1955 Reeën verschijnen in de jaren ’50 weer in de streek. De 

herkomsten zijn niet altijd duidelijk. Sommige lijken op eigen kracht 

te arriveren, maar uit verhalen wordt duidelijk dat er ook uitzettingen 

plaatsvinden op zowel de landgoederen, de Kennemerduinen en in de 

AWD. In de AWD worden de reeën niet beheerd door jacht en de 

populatie groeit. 

 Ook damherten verschijnen in deze jaren in de streek en in de 

Kennemerduinen worden er enkele uitgezet. In de AWD komen ze 

dan nog niet voor. 

1968 In de winter van 1968/1969 leidt "voedselschaarste" tot een flinke 

sterfte van 60 -110 reeën (bronnen zijn tegenstrijdig). De stand 

wordt geschat op 200-400 reeën. 

1969 In overleg met het toenmalige ministerie van LNV-dir. Faunabeheer 

en het ITBON (voorloper Alterra) wordt beheerjacht gestart om 

sterfte door voedselschaarste te voorkomen. Start jaarlijkse 

wildtellingen o.l.v. Directie faunabeheer. 

1973 De eerste damherten worden gezien in de AWD. Veel later zijn 

daar uitgezette (onofficieel particulier initiatief) en ontsnapte dieren 

bij gekomen. 

1975 De verantwoordelijkheid voor de uitvoer van het faunabeheer gaat 

van de particuliere jachtcombinaties naar Waternet (toen nog 

Gemeentewaterleidingen).  

1983 Advies van de toenmalige adviescommissie Natuurbeheer van het 

bedrijf om damherten te verwijderen omdat het exoten betreft. GW 

neemt dit advies over maar uitvoer heeft nooit plaatsgevonden 

1984 Besluit van gemeentebestuur dat de jacht op haar gronden niet 

meer verhuurd mag worden en als gevolg daarvan worden de 

jachtovereenkomsten niet verlengd; GW neemt vanaf dat jaar ook de 

uitvoering in eigen hand. 

1992 Motie van de raadsleden Clerkx en Stadig (28/02/1992, nr.269) 

waarin de noodzaak voor beheersjacht in twijfel werd getrokken. 

1992 Besluit Commissie van Advies  (24-06-1992), (wethouder: mw. G. ter 

Horst) dat een besluit over wijziging van het wildbeheer in de AWD 

dient voorafgegaan te worden door onderzoek. Vragen: 

 hoe ontwikkelt de reeënpopulatie in de AWD zich in de tijd zonder 

jacht? 

 wat is de invloed van een niet bejaagde populatie op de AWD? 

1993-1996  Start van diverse onderzoeken 

1997 21-01-1997: besluit college van Burgemeester en wethouders 

reewildbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen (nr. 96-

10/2.33).  
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13-02-1997: Besluit Commissie van Advies (wethouder: mw. 

G. ter Horst) de beheersjacht op reeën in de AWD met 

onmiddellijke ingang te beëindigen voor ten minste een 

periode van 5 jaar. Evaluatie moet na vijf jaar plaatsvinden op de 

aspecten: drinkwater, schade, verkeer en dierenwelzijn. Start 

grootschalig onderzoek begeleid door een Projectgroep met o.a. 

externe deskundigen en een klankbordgroep waarin alle 

belanghebbende zijn vertegenwoordigd. 

2003 19-02-2003: vergadering Raadcommissie voor Milieu, Openbare 

ruimte en Groen, Sport en Recreatie en Bedrijven. (wethouder, mw. 

H. May). De resultaten van het onderzoek worden behandeld en de 

commissie wordt naar haar mening gevraagd.  

De discussie spitst zich toe op damherten. Verschillende beheers-

opties worden besproken. De wethouder wordt gevraagd een 

overzicht te geven van ondernomen activiteiten om problemen met 

damherten te voorkomen, de Commissie adviseert niet over te gaan 

tot beheersjacht op damherten maar hekken te plaatsen. 

2004 15-03 2004 Stafoverleg wethouder Bedrijven met directie WLB. 

Gevraagd overzicht en advies wordt besproken. 

31-03-2004: vergadering Raadcommissie voor Milieu, Openbare 

ruimte en Groen, Sport en Recreatie en Bedrijven. 

Het gevraagde overzicht wordt gepresenteerd en de discussie gaat 

weer over damherten. De raad wordt het niet eens met de wethouder 

en besloten wordt het onderwerp te laten behandelen in de 

Gemeenteraad. De wethouder zal een overzicht voorbereiden. 

08-04-2004: Raadsvoordracht beheer reeën en damherten in de 

AWD. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen: 

1) voort te zetten: het ingezette reewildbeheer zonder jacht 

conform het besluit van het College van Burgemeester en 

Wethouders van 1997, nr. 96-10/2.33 

2) het aantal damherten in de AWD te beperken tot 800 

dieren door middel van beheersjacht op een 

verantwoorde wijze die aansluit bij door de provincies 

gecoördineerde regionale faunabeheersplannen, waarbij 

overlast voor het publiek wordt voorkomen. 

26-05-2004: Besluit Gemeenteraad (raadsbesluit afd. 3A nr. 

111/242) besluit op voordacht van het college van B&W 

(afd1, nr 242)  

1. voortzetting van het ingezette beheer zonder jacht 

conform het besluit van het College van B&W 1997. 

2. De beheersjacht op damherten niet te openen voor 

een proefperiode van 5 jaar en de wethouder uit te 

nodigen met een plan van aanpak te komen ter - 
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vergroting van de verkeersveiligheid rond de AWD en na 

afloop van de proefperiode een evaluatie te overleggen 

aan de gemeenteraad. 

2005 23-11-2005, Raadscommissie voor Milieu, Openbare Ruimte en 

Groen, Sport en Recreatie en Bedrijven: diverse vragen aan de 

wethouder t.a.v. damherten.  

07-12-2005, Raadscommissie voor Milieu, Openbare Ruimte en 

Groen, Sport en Recreatie en Bedrijven: vragen aan de wethouder 

t.a.v. damherten, verzoek heroverweging besluit. Afgewezen. 

2006 Gemeenteraad 01-02-2006: raadsadres met verzoek heroverweging 

besluit tot niet ingrijpen in populatie. Besloten wordt, dit raadsadres 

in handen te stellen van het College van Burgemeester en 

Wethouders ter afdoening en een afschrift van het antwoord te 

zenden aan de leden van de Commissie van Advies. 

2007 29 mei 2007: ambtswoningoverleg verantwoordelijk wethouder van 

Poelgeest en diverse bestuurlijk en maatschappelijk betrokkenen en 

deskundigen.  

Naar aanleiding hiervan stelt Waternet het rapport: “Beheer van 

damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen” d.d. 28 

november 2007 op. Conclusie: voortzetting bestaande beheer – 

d.w.z. een beheer gericht op het voorkomen van verkeersonveilige 

situaties, zonder ingrepen in de populatie – is gerechtvaardigd 

2008 09 januari 2008: raadscommissie neemt kennis van het rapport en 

onderschrijft de conclusie tot handhaving beleid zonder jacht. 

Voortzetting hekkenprogramma 

2009-2010 Diverse bestuurlijke overleggen Amsterdam, provincies en 

gemeenten. 

2010 8 januari 2010: provincies stellen een faunabeheerplan damhert op 

11 oktober 2010: bijeenkomst Gemeente Bloemendaal voor leden 

raadscie EZP en andere betrokkenen 

2011 1 februari 2011: vaststelling Faunabeheerplan damhert door GS van 

de provincies Noord- en Zuid-Holland 

9 februari 2011: expertmeeting t.b.v. leden raadscie EZP, in 

commissievergadering. 

15 februari 2011: FBP en brief vd provincies met verzoek aan A’dam 

tot medewerking  

24 mei 2011: besluit college van B&W 

22 juni 2011: gemeenteraad stemt in met het voornemen van het 

college om mee te werken aan het voorgestelde beheer met 

inachtneming van een aangenomen motie waarin een aantal strikte 

voorwaarden voor de praktische uitvoering van het beheer (o.a. ten 

aanzien van plaatsing hekken, monitoring overlast en wijze waarop 

tot eventueel afschot kan worden overgegaan) is geformuleerd. 
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Eind 2011 afspraken versnelling procedure Bloemendaal om 

vergunning te verkrijgen voor het plaatsen van de hekken op de 

laatste 2 traces 

2012 Oktober 2012 afronding plaatsen hekken 

winter 2012/2013 ca 200 dode damherten nabij hekken/geschilde 

bomen/veel media aandacht 

2013 Begin 2013 informeren van raadscie over stand van zaken en 

discussie/vragen over natuurwaarden 

16 april 2013 college B&W neemt kennis van stand van zaken en 

voornemen tot ambtswoningoverleg 

7 juni 2013 ambtswoningoverleg 

20 augustus 2013 college B&W besluit: Waternet te mandateren 

om namens de gemeente Amsterdam, samen met de andere 

natuurbeheerders in de regio, een ontheffing aan te vragen 

voor ingrepen in de damhertpopulatie, op basis van het 

Faunabeheerplan damhert van de provincies Noord- en Zuid-Holland 

en mogelijke aanvullingen 

5 september 2013 raadscommissie EZP 

11 september 2013 gemeenteraad akkoord + aanvullende motie 

t.a.v. reactief beheer 

2 oktober 2013 brief wethouder Gehrels over afzien verdere 

uitwerking verplaatsing damherten ism Rewilding Europe 

 


