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De Faunabescherming is van mening dat er geen 

reden is om deze herten opeens te gaan ‘behe-

ren’. Er is geen enkel bewijs dat er niet genoeg 

voedsel voor de huidige populatie te vinden is op 

het eiland en ook niet dat dieren op dit eiland op 

enige manier schade aanrichten. De provincie 

zegt te vrezen dat damherten het eiland verlaten 

om aan de overkant landbouwschade aan te 

 richten. In dat geval ligt het meer voor de hand 

om aan de andere kant van het water maatrege-

len te nemen, zoals het plaatsen van een raster 

zodat de dieren – mochten ze al overzwemmen –

niet bij de gewassen kunnen komen. Bovendien 

zorgt afschot alleen op de zeer korte termijn 

voor een kleinere populatie. De plaatsen van de 

doodgeschoten dieren worden snel weer opge-

vuld door natuurlijke aanwas. Het is bewezen 

Damherten 

Haringvreter 

NETTIE DEKKER EN 

PAULINE DE JONG

E
ind januari gaf de provincie 

Zeeland aan Staatsbosbeheer 

een vergunning af onder de 

Natuurbeschermingswet. De organisatie wilde 

vijf jaar lang, elk jaar een derde van de op 

het eiland de Haringvreter levende damherten 

doden. De Faunabescherming kwam in actie en 

wist het doden te stoppen. Waar draaide de 

zaak precies om en waarom kreeg  

De Faunabescherming gelijk? 

De Haringvreter is een eiland in het Veerse Meer en een Natura 2000-gebied. (Foto: Harry Voss)
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Aangifte
Toen op 4 februari bleek dat Staatsbosbeheer 

een onbekend aantal herten had gedood, deed 

De Faunabescherming aangifte bij de politie en 

de officier van justitie en stuurde een dringend 

verzoek aan Staatsbosbeheer om het schieten 

onmiddellijk te staken. Er volgde een nieuw hand-

havingsverzoek aan de provincie: zorg ervoor 

dat Staatsbosbeheer niet nogmaals ten onrechte 

gebruikmaakt van de vergunning. De provincie 

liet daarop weten zelf niet bevoegd te zijn om te 

handhaven en het verzoek door te sturen naar het 

ministerie van Economische Zaken (EZ).

Hangende de behandeling van ons verzoek ver-

zocht EZ Staatsbosbeheer om niet door te gaan 

met het afschot. Dinsdag 10 februari kwam het 

verlossende woord dat EZ het met De Fauna-

bescherming eens is dat de damherten op de 

Haringvreter geen gehouden dieren zijn en dat 

ze om die reden niet mogen worden gedood 

zonder Ffw-ontheffing. 

Helaas hebben we niet alle damherten kun-

nen redden, maar de resterende dieren hoeven 

voorlopig niet te vrezen voor hun leven. Op 27 

februari maakte de provincie bekend dat ze naar 

andere wegen zoekt zodat Staatsbosbeheer als-

nog herten kan doden. Het spreekt voor zich dat 

De Faunabescherming een eventuele ontheffing 

onder de Ffw zal aanvechten. 

Op de Haring-

vreter leven 

nu zo’n 

130 damherten. 

(Foto: Harry Vos)

dat afschot leidt tot verhoogde vruchtbaarheid; 

jacht houdt de populatie in de groeifase.

Gehouden dieren
Omdat het hier om een vergunning onder de 

Natuurbeschermingswet (Nbw) ging, waren 

deze argumenten niet bruikbaar. De Nbw gaat 

alleen over de bescherming van de natuurwaar-

den in de aangewezen gebieden en niet over de 

vraag of in dit geval afschot noodzakelijk is. De 

zaak draaide vooral om de status van de dieren. 

De damherten op de Haringvreter stammen af 

van dieren die daar ooit naartoe zijn gehaald 

voor de vleesproductie. De toenmalige eigenaar 

heeft destijds de meeste herten verwijderd, maar 

enkele wisten te ontsnappen. De huidige popu-

latie stamt van die dieren af. De provincie was 

daarom van mening dat het hier gaat om gehou-

den dieren, die niet worden beschermd door de 

Flora- en faunawet (Ffw).

Beschermde dieren
De Faunabescherming vindt dat het hier niet om 

gehouden dieren gaat. De populatie leeft volle-

dig zelfstandig in het natuurgebied, zonder enige 

hulp van mensen. Het afschieten van beschermde 

wilde dieren mag alleen met een ontheffing on-

der de Ffw. Het gebruik van de Nbw-vergunning 

zou dus onrechtmatig zijn als er niet ook een Ffw-

ontheffing zou worden verleend. De Faunabe-

scherming stuurde een handhavingsverzoek aan 

de provincie: zorg ervoor dat Staatbosbeheer 

geen gebruikmaakt van de vergunning. 


