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Geachte leden,
Graag informeren wij u over het literatuuronderzoek ‘Kansrijke
maatregelen om aanrijdingen met hoefdieren te voorkomen op de
Zeeweg (N200)’ dat Wageningen Universiteit in opdracht van de
provincie Noord-Holland heeft uitgevoerd.

Uw kenmerk

Aanleiding literatuuronderzoek

Op 20 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het
‘Faunabeheerplan Damherten Duingebieden Noord- en Zuid-Holland
2020-2026’goedgekeurd. De belangrijkste onderbouwing voor dit
faunabeheerplan is dat de huidige aantallen damherten negatieve
effecten hebben op de soortenrijkdom in de Amsterdamse
Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hierdoor zijn
de Natura 2000-doelstellingen niet haalbaar. Eén van de andere redenen
om de populatie damherten te verkleinen is om aanrijdingen te
voorkomen. In het besluit van GS over het faunabeheerplan is toegelicht
dat meer inzicht in de aanrijdingen met damherten wenselijk is.
Daarom is door ons een onderzoeksopdracht uitgezet bij Wageningen
Universiteit. Wageningen Universiteit heeft voor dit literatuuronderzoek
de beschikbare wetenschappelijke kennis bij elkaar gebracht en
geanalyseerd. Het onderzoek gaat in op factoren die in algemene zin
een rol spelen bij aanrijdingen met herten, welke maatregelen bewezen
effectief zijn om aanrijdingen te voorkomen en of deze in theorie
toepasbaar zijn op en om de Zeeweg.

Belangrijkste conclusies
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat het verkleinen van de populatie
damherten door faunabeheer uitvoerbaar en effectief is. Momenteel
vindt er in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland ook al populatiebeheer plaats, op basis van het
eerder benoemde faunabeheerplan. Daarnaast heeft Wageningen
Universiteit de effecten van faunarasters (hekwerk van minimaal 2
meter hoog) in combinatie met faunapassages (natuurbruggen) en het
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wilddetectiesysteem (apparaat dat dieren op de weg registreert en
vervolgens signaleringsborden activeert) bekeken.

Vervolg
In juni 2022 wordt het onderzoek gepubliceerd op de website van
Wageningen Universiteit. Om verkeersveiligheid op de Zeeweg te
verbeteren is de provincie al langere tijd in gesprek met de gemeente
Bloemendaal en de terreinbeherende organisaties. Daarover informeren
wij u in een afzonderlijke brief.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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