
Stand van zaken edelhert, damhert en wild zwijn in de provincie Utrecht 
Periode 2014 - 2015 
 
Samenvatting: bij de vaststelling van de Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn op 30 januari 2012 is 
toegezegd om iedere twee jaren een overzicht van de stand van zaken aan Provinciale Staten voor te leggen. 
De bijgaande nota vormt de tweede rapportage en bestrijkt de jaren 2014 en 2015. Tevens wordt een beperkte 
doorkijk gegeven naar 2016. 
Op basis van deze rapportage kan geconcludeerd worden dat de afgegeven ontheffingen, gebaseerd op het 
provinciale beleid, het mogelijk hebben gemaakt om de stand van damhert en wild zwijn te beheren. 
Het Utrechts Landschap en beheerders uit de omgeving hebben een aanvang gemaakt met het beperken van 
de stand van damherten op de Plantage Willem III / Remmerdense Heide. Een nulstand voor damherten buiten 
dit gebied en voor wilde zwijnen in de hele provincie is niet gerealiseerd, maar heeft niet geleid tot problemen. 
Deze conclusies gelden ook voor het beschouwde deel van 2016 maar met betrekking tot damherten doen zich 
ontwikkelingen voor die zorgen baren: aanrijdingen en risicovolle situaties. Indien bij de rapportage over 2016 
en 2017 blijkt dat de risico’s niet beheersbaar zijn, zal het beheer in en rondom de Plantage Willem III / 
Remmerdense Heide aangepast dienen te worden. Indien er belangrijke schade of ernstig gevaar voor de 
verkeersveiligheid dreigt te ontstaan vóór het moment van de rapportage over 2016 en 2017 kan daartoe 
eerder worden besloten. 
Omdat edelherten in de evaluatieperiode niet zijn gesignaleerd is er nog geen ervaring opgedaan met de 
omgang en de beheersbaarheid van kleine aantallen edelherten in de provincie Utrecht.  

 

1 Inleiding 
Provinciale Staten hebben in januari 2012 ingestemd met beleid voor edelhert, damhert en wild 
zwijn in de provincie Utrecht. Essentie van dit beleid is dat er voor wild zwijn en damhert een 
nulstand wordt nagestreefd. Alleen in het gebied Plantage Willem III / Remmerdense Heide wordt 
ruimte geboden voor een beheersbare groep damherten. Voor het edelhert zullen op plaatsen waar 
daarvoor voldoende mogelijkheden zijn kleine groepen kunnen voorkomen. Deze groepen zullen 
beheerd worden om de dichtheid laag te houden. Er zal monitoring en evaluatie plaatsvinden die de 
basis vormen voor flankerend beleid om risico’s en negatieve effecten van edelherten te beperken. 
Tijdens de behandeling van de beleidsnota is toegezegd om iedere twee jaren een overzicht van de 
stand van zaken aan Provinciale Staten voor te leggen. Deze nota vormt de tweede rapportage en 
bestrijkt de jaren 2014 en 2015. Ook wordt de beschikbare informatie van 2016 (tot 1 november) 
toegevoegd. 
 

 2 Werkwijze 
Informatie over verspreiding en aantallen van beschermde diersoorten die een dreiging voor schade 
kunnen vormen, wordt onder auspiciën van de Faunabeheereenheid jaarlijks verzameld. Dat gebeurt 
tijdens de jaarlijkse faunatellingen. Voor damherten gebeurt dat al sinds 2005. Registratie van 
aantallen en verspreiding van wild zwijn en edelhert zullen met ingang van 2014 onderdeel uitmaken 
van deze telling. 
Daarnaast vind er monitoring door de provincie plaats. Tijdens deze monitoring wordt de 
aanwezigheid van bedreigde en indicatieve planten- en diersoorten geïnventariseerd in de provincie 
Utrecht. De onderzoekers die het veldwerk uitvoeren zijn sinds 2012 geïnstrueerd om ook 
aanwezigheid van edelhert, damhert en wild zwijn te registreren.  
In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) worden gevalideerde waarnemingen van planten- 
en diersoorten beheerd. Daar in zitten naast systematische verzamelde gegevens ook losse 
waarnemingen van edelhert, damhert en wild zwijn.  
In het Faunaregistratiesysteem waarin het gebruik van provinciale ontheffingen wordt geregistreerd 
bestaat de mogelijkheid om waarnemingen van soorten in te voeren, ook als er geen beheer heeft 
plaats gevonden. 



Bovenstaande bronnen zijn alle benut om een overzicht te verkrijgen van de aanwezigheid en 
talrijkheid van edelhert, damhert en wild zwijn in de provincie Utrecht. Ze geven bij elkaar voldoende 
inzicht in de aanwezigheid en verspreiding van deze hoefdieren.  
 
Voor schadegegevens is gebruik gemaakt van een overzicht van schadegevallen in de provincie 
Utrecht dat begin november 2013 door het Faunafonds beschikbaar is gesteld.  
 
In het Faunaregistratiesysteem wordt afschot van soorten waarvoor ontheffingen beschikbaar zijn 
geregistreerd.  
De Stichting Valwild Utrecht draagt zorg voor aangereden en gevonden in het wild levende dieren in 
de provincie Utrecht door middel van deskundige vrijwilligers die, op adequate wijze, zorgen voor het 
zonodig uit hun lijden helpen van aangetroffen dieren. De stichting houdt hiervan een registratie bij. 
Hoewel het hier voornamelijk om reeën gaat wordt de stichting ook benaderd als het om edelhert, 
damhert of wild zwijn gaat.  
Het faunaregistratiesysteem en het gegevensbestand van de Stichting Valwild Utrecht zijn gebruikt 
om inzicht te krijgen in de aantallen dieren die aan de populatie zijn onttrokken. Dieren die op een 
natuurlijke manier gestorven zijn zullen echter bij deze registraties onvolledig in beeld zijn. Ze blijven 
in het veld vaak onopgemerkt en zullen door de activiteiten van aaseters uiteindelijk niet meer 
zichtbaar zijn.  
 

3 Ontheffingen 
In de evaluatieperiode waren de volgende ontheffingen beschikbaar: 
Ontheffing voor het opsporen en doden van damherten, ter voorkoming en bestrijding van 
belangrijke schade aan gewassen en in het belang van de verkeersveiligheid. Deze ontheffing geldt 
voor het werkgebied van de Faunabeheereenheid Utrecht met uitzondering van het gebied Plantage 
Willem Ill / Remmerdense Heide in beheer bij Stichting Het Utrechts Landschap. De ontheffing geldt 
tot 1 september 2019. 
Ontheffing voor het opsporen en doden van damherten, ter voorkoming en bestrijding van 
belangrijke schade aan gewassen en in het belang van de verkeersveiligheid. De ontheffing geldt voor 
het gebied Plantage Willem Ill / Remmerdense Heide in beheer bij Stichting Het Utrechts Landschap. 
De ontheffing geldt tot 1 september 2019. 
Ontheffing voor het opsporen en doden van wilde zwijnen, ter voorkoming en bestrijding van 
belangrijke schade aan gewassen en in het belang van de verkeersveiligheid. Deze ontheffing geldt 
voor het werkgebied van de Faunabeheereenheid Utrecht en is geldig tot 1 september 2019. 
 

4 Resultaten 
Bij de drie hoefdiersoorten wordt telkens een korte omschrijving gegeven van de aanwezigheid en 
schadebeeld voorafgaand aan de geëvalueerde periode en vervolgens tijdens de geëvalueerde 
periode (1 januari 2014 tot 1 januari 2016).  
 
4.1 Edelhert 
In de periode 2007 tot en met 2010 waren er edelherten aanwezig in het Utrechtse deel van de 
Gelderse Vallei. Waarnemingen werden gedaan in de omgeving van Woudenberg, Scherpenzeel en 
Renswoude. Het maximale aantal dat werd waargenomen bedroeg drie. De laatste waarneming is 
van 7 juli 2010. Er is geen edelhertenschade door het Faunafonds, samenhangend met deze dieren in 
de provincie Utrecht getaxeerd.  
 
Periode 2014 tot 2016 
In de geëvalueerde periode zijn geen edelherten in de provincie Utrecht waargenomen. De meest 
nabij gelegen locatie waar een groep edelherten van bekend is, is de omgeving van Zwartebroek 



(Gelderland). Ook is er een melding van edelherten bij Renkum. In de geëvalueerde periode is geen 
edelhertenschade door het faunafonds in de provincie Utrecht getaxeerd. 
 
Conclusie edelhert 
Edelherten komen nog niet voor in de provincie Utrecht.  
 
4.2 Damhert 
In 2000 werden er op de Plantage Willem III enkele damherten waargenomen. Na een trage aanwas 
nemen de aantallen sinds 2011 sneller toe. Er is in 2010 beperkte damhertenschade aan maïs door 
het Faunafonds getaxeerd. Nadien is er door het Faunfonds geen damhertenschade in Utrecht meer 
getaxeerd. 
  
Periode 2014 tot 2016 
In de geëvalueerde periode zijn er groepen damherten waargenomen in de omgeving van de 
Plantage Willem III en in het Langbroekergebied (figuur 1). In zowel de Lopikerwaard, de 
Vijfheerenlanden, Blauwe Kamer als in de Gelderse Vallei werden enkele exemplaren gezien; deze 
waarnemingen zijn gedaan door jachthouders. In de geëvalueerde periode is geen damhertenschade 
door het Faunafonds in de provincie Utrecht getaxeerd. In 2014 en 2015 hebben er in de provincie 
Utrecht geen aanrijdingen met damherten plaatsgevonden (bron: Stichting Valwild Utrecht). 
 

 
Figuur 1. Waarnemingen van damherten in de provincie Utrecht in 2014 en 2015 (bron: NDFF). 
 
In het Langbroekergebied gaat het om het gebied dat begrensd wordt door Goyerwetering, 
Sterkenburgerlaan, Langbroekerwetering en Langbroek. Het meest recente aantal dat gemeld is 
bedraagt drie. In 2014 en 2015 zijn er op basis van de beschikbare ontheffing twee damherten in het 
Langbroekergebied gedood. In de Blauwe Kamer loopt één damhert dat ontsnapt is; beheerder en 
eigenaar hebben pogingen gedaan dit dier te vangen maar dat is nog niet gelukt. 
 
In het gebied Plantage Willem III / Remmerdense Heide en de direct omgeving zijn in 2014 74 en in 
2015 86 damherten geteld. Op de Plantage Willem III en in de omgeving zijn er in de geëvalueerde 
periode 31 damherten geschoten. Op basis van het Plan van Aanpak damherten Plantage Willem III 
en Remmerdensche Heide wordt gestreefd naar een voorjaarsstand van 50 damherten voor dit 
gebied. Buiten dit gebied geldt de nulstand.  
 
In de overige gebieden zijn geen damherten gedood. 
  
 



Conclusie damhert 
Het is in de geëvalueerde periode gelukt om door middel van gericht beheer de aantallen damherten 
op en rond de Plantage Willem III te reduceren. Wel is het aantal getelde dieren licht hoger dan in 
2013, maar aanzienlijk lager dan in 2012. Het zal tijdens volgende tellingen moeten blijken of de 
voorjaarsstreefstand voor de Plantage Willem III gerealiseerd wordt en of dit het realiseren van de 
nulstand in de omgeving van de Plantage Willem III mogelijk maakt. Vooralsnog is er geen reden om 
het beleid voor dit gebied te wijzigen. 
In het Langbroekergebied worden de damherten beheerd, maar worden er nog steeds enkele dieren 
waargenomen. Ook in andere delen van de provincie duiken af en toe damherten op. De 
jachthouders beschikken over de mogelijkheid om deze dieren te doden. Gedeputeerde Staten 
kunnen indien de damherten hier niet verwijderd worden, een aanwijzingsbesluit nemen, waarbij 
aangewezen personen zonder toestemming van de grondgebruiker de stand van damherten kunnen 
reduceren. Vooralsnog is er geen aanleiding om dat te doen. 
 
4.3 Wild zwijn 
In de herfst van 2010 verschenen de eerste twee wilde zwijnen bij Rhenen. Schade veroorzaakt door 
wilde zwijnen in grasland werd door het Faunafonds getaxeerd (€ 694,-). Sindsdien zijn er geen 
schademeldingen meer geweest. Mogelijk dat er nog één van deze twee zwijnen wordt 
waargenomen in de Palmerswaard. In de jaren 2012 en 2013 zijn twee keer groepen wilde zwijnen in 
de omgeving van Rhenen verschenen. Of deze dieren dit gebied op een natuurlijke manier bereikt 
hebben is niet zeker. Het is gelukt om deze dieren te doden en daarmee belangrijke schade te 
voorkomen. In het Gelderse deel van de Gelderse Vallei worden ten noorden van Ede regelmatig 
wilde zwijnen waargenomen. Zwervende dieren worden incidenteel waargenomen in het Gelderse 
deel van het Binnenveld. 
 
Periode 2014 tot 2016 
In de jaren 2014 en 2015 zijn er wilde zwijnen waargenomen in de Palmerswaard en de Blauwe 
Kamer (figuur 2). Uit meldingen in het gebied blijkt het bij de Palmerswaard te gaan om een enkel 
wild zwijn dat er sinds 2010 rondloopt. 
 

 



Figuur 2. Waarnemingen van wilde zwijnen in de provincie Utrecht gedurende de jaren 2014 en 2015 
(bron NDFF). 
 
In 2014 en 2015 is vrijwel geen wilde zwijnenschade door het Faunafonds in de provincie Utrecht 
getaxeerd. Er is een bedrag van € 37 als tegemoetkoming in de schade uitgekeerd In die periode 
hebben er zich geen aanrijdingen met wilde zwijnen in de provincie Utrecht voorgedaan (bron: 
Stichting Valwild Utrecht). Ook zijn er geen wilde zwijnen afgeschoten.  
 
Conclusie ten aanzien van wild zwijn 
In de geëvalueerde periode zijn er weliswaar wilde zwijnen in de provincie Utrecht waargenomen 
maar deze dieren hebben niet voor grote problemen gezorgd. De waarnemingen geven aan dat de 
nulstand niet bereikt is. 
 

5 Het jaar 2016 
Van het jaar 2016 ontbreekt nog een volledig beeld. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 
tot 1 november 2016 en ook de gegevens van die periode kan nog lacunes vertonen vanwege late 
registratie. 
Edelhertenwaarnemingen zijn niet voorhanden in de gegevensbank van de NDFF en ook zijn er geen 
edelherten gemeld bij de jaarlijkse faunatellingen. Op 8 maart 2016 heeft er echter wel een 
aanrijding met een edelhert plaatsgevonden op de Sandenburgerlaan te Doorn (bron: Stichting 
Valwild Utrecht). Vanwege het ontbreken van overige waarnemingen (ook in het bestand van de 
NDFF) van edelherten in de provincie Utrecht, is het waarschijnlijk dat het hier om een ontsnapt 
gehouden dier gaat.  
Voor damherten is het getelde aantal dieren (totaal 93) vergelijkbaar met 2015 (90). Tot 1 november 
2016 zijn 9 damherten geschoten voornamelijk op en rond de Plantage Willem III / Remmerdense 
Heide. Eén damhert werd geschoten in het Langbroekergebied. Opmerkelijk is wel dat er in 2016 
twee aanrijdingen met damherten hebben plaatsgevonden: bij Elst en bij Achterberg. Bovendien zijn 
twee damherten geschoten omdat ze een acuut gevaar vormden voor de verkeersveiligheid. 
In 2016 hebben er twee zwijnen voor overlast en gevaar voor de verkeersveiligheid gezorgd in de 
omgeving van Rhenen. Deze dieren zijn geschoten. Hoewel er aanvankelijk wat verwarring bestond 
over de soort is uiteindelijk vastgesteld dat het inderdaad om wilde zwijnen ging.  
  

6 Gevolgen voor beleid en uitvoering 
Op basis van deze rapportage kan geconcludeerd worden dat de afgegeven ontheffingen, gebaseerd 
op het provinciale beleid, het mogelijk hebben gemaakt om de stand van damhert te beheren. Voor 
wild zwijn was er in de jaren 2014 en 2015 geen directe aanleiding voor beheer. 
Het beheer door het Utrechts Landschap en beheerders uit de omgeving draagt zorg voor het 
instandhouden van een groep damherten op het terrein van de Plantage Willem III / Remmerdense 
Heide zonder dat hierdoor in de jaren 2013 en 2014 problemen in de omgeving zijn ontstaan. 
Het realiseren van een nulstand voor damherten in de provincie Utrecht buiten de Plantage Willem 
III is niet gerealiseerd. Omdat er nu ook bij de kleine groep damherten in het Langbroekergebied 
beheer plaatsvindt, lijkt hiermee in dit gebied schade voorkomen te worden.  
Beheer van wilde zwijnen heeft in de jaren 2014 en 2015 niet plaatsgevonden.  
Omdat edelherten in de evaluatieperiode niet zijn gesignaleerd is er nog geen ervaring opgedaan met 
de omgang en de beheersbaarheid van kleine aantallen edelherten in de provincie Utrecht.  
 
Hoewel deze rapportage in beginsel alleen de jaren 2014 en 2015 betreft, is er een beperkt inzicht 
gegeven in de situatie van 2016. In 2016 is het beperken van de stand van wilde zwijnen door de 
jachtaktehouders op een doelmatige wijze uitgevoerd. Er zijn geen aanwijzingen dat bij het 
verschijnen van groepen wilde zwijnen dit in de toekomst niet zou gebeuren. 



De aanrijding met een edelhert in 2016 is geen reden om beleid te wijzigen. In dit geval ging het 
hoogstwaarschijnlijk om een ontsnapt dier. 
Bij damherten is dit anders. Omdat er in 2016 al twee aanrijdingen met damherten hebben 
plaatsgevonden en met zekerheid twee dieren geschoten zijn vanwege acuut gevaar voor de 
verkeersveiligheid, is de damhertencoördinator hierover geïnformeerd. Indien bij de rapportage over 
2016 en 2017 blijkt dat de risico’s niet beheersbaar zijn, zal het beheer in en rondom de Plantage 
Willem III / Remmerdense Heide aangepast dienen te worden. Indien er belangrijke schade of ernstig 
gevaar voor de verkeersveiligheid dreigt te ontstaan vóór het moment van de rapportage over 2016 
en 2017 kan daartoe eerder worden besloten. 
 
Omdat edelherten in de evaluatieperiode niet zijn gesignaleerd is er nog geen ervaring opgedaan met 
de omgang en de beheersbaarheid van kleine aantallen edelherten in de provincie Utrecht.  




