
FACTSHEET DAMHERTEN

Introductie

Het damhert
Tijdens de laatste ijstijd verdwenen damherten uit Neder
land. Pas in de 19e eeuw kwamen ze door bewuste en 
onbewuste introducties weer terug in ons land. Damherten 
komen nu onder andere voor in het duingebied tussen 
IJmuiden en Noordwijk (Amsterdamse Waterleiding 
Duinen en Nationaal Park ZuidKennemerland), in Zee
land (op Walcheren en Schouwen), op de Veluwe, op de 
Utrechtse Heuvelrug en in het Hosterwold (Flevoland). Op 
overige plekken worden ze incidenteel waargenomen. Vaak 
zijn dit ontsnapte dieren uit een hertenkamp of van een 
particuliere houder. 

Damherten zijn herkauwers en leven het liefst in 
loofbossen met voldoende ondergroei en gras in de 
randgebieden. Het zijn dagdieren, tenzij ze zich door 
jacht overdag moeten verschuilen. Damherten zijn groter 
dan reeën, maar kleiner dan edelherten. Ze variëren in 
kleur tussen bijna wit en effen zwart, maar het merendeel 
is lichtbruin met witte vlekken. De mannetjes dragen 
een gewei, dat zij in april/mei afwerpen. Ze krijgen er 
een nieuw exemplaar voor in de plaats in augustus/
september. Het zijn uitstekende zwemmers en atleten. 
Met gemak springen ze tot tweeëneenhalve meter hoog. 
De vrouwtjes en jongen (die in mei tot en met juli geboren 
worden) leven in de lente/zomer in groepen, met een 
ervaren, dominante vrouw als leider. De mannen leven 
dan in vrijgezellengroepen. In de bronsttijd (rond oktober) 
moeten zij een goede bronstplek veroveren. Door mooi 
te burlen, een imposant uiterlijk en gevechten met andere 
mannen proberen ze de vrouwen voor zich te winnen. In 
de winter mengen de vrouwen en mannengroepen zich 
enigszins. Van echt territoriaal gedrag is geen sprake, met 
uitzondering van de bronsttijd.

Voordelen van damherten
Uit onderzoeken blijkt dat de aanwezigheid van wild in een 
natuurgebied de lokale economie zeer stimuleert, omdat 
dit extra bezoekers trekt. Damherten zijn daarnaast, zeker 
in hoge dichtheden, bij uitstek geschikt om de vegetatie 

open te houden. Dat is bijvoorbeeld belangrijk in een 
duinlandschap waar waterzuivering de hoofdfunctie van het 
gebied is, omdat het de mogelijkheid tot het opvangen van 
water in de grond bevordert. Ook verspreiden damherten 
zaden over lange afstanden, wat genetische uitwisseling 
tussen, en verspreiding van, plantensoorten bevordert.

Wet- en Regelgeving
Damherten behoren tot de Nederlandse inheemse soorten 
en zijn dus beschermd onder de Flora en faunawet (en 
straks ook in de Wet natuurbescherming). Provincies 
kunnen echter een ontheffing of aanwijzing afgeven 
aan grond gebruikers om damherten af te schieten 
binnen de provinciegrenzen, als in beleid is vastgelegd 
dat damherten niet welkom zijn. Ook kunnen ze ervoor 
kiezen om damherten alleen toe te staan in bepaalde 
natuurgebieden. Buiten de aangewezen leefgebieden vindt 
dan afschot plaats, maar meestal ook ín de leefgebieden, 
om de aantallen laag te houden. Grondgebruikers 
(jagers, boeren en natuurbeheerders, verenigd in Fauna
beheereenheden) leggen in faunabeheerplannen vast 
waarom volgens hen afschot noodzakelijk is. Op basis 
daarvan beoordeelt de provincie of zij een ontheffing 
dan wel aanwijzing afgeeft. Bij een ontheffing is ook nog 
toestemming om te jagen van de grondeigenaar/gebruiker 
noodzakelijk, bij een aanwijzing niet.

Problematiek

Grote aantallen
Damherten kunnen leven van veel verschillende planten
soorten en zijn tolerant tegenover elkaar. Hierdoor kunnen 
er grote aantallen dieren in een gebied leven. Kwetsbare 
planten en diersoorten of bepaalde habitattypen, kunnen 
door deze intensieve begrazing in gevaar komen. Om de 
populatie te beheren worden in verschillende provincies 
damherten afgeschoten (zie tabel 1). Het doel hiervan 
is het voorkomen van verkeersonveilige situaties, het 
beperken van schade aan gewassen en natuur en het 
voorkomen van onnodig lijden. In Noord Holland, en 
incidenteel ook in andere provincies, worden damherten 



op dit moment alleen geschoten als er sprake is van 
onnodig lijden. Dit noemen we reactief afschot. 

Tabel 1: Populatieomvang, afschot en aanrijdingen van damherten 
in de verschillende provincies (bronnen: Faunabeheerplannen van 
desbetreffende provincies – data van het jaar 2013, Waternet, Politie
gegevens)

*  Dit is het toegekende afschot, of dit gerealiseerd is, is ons niet bekend. 
**  Dit betreft de zwakkere dieren die de winter niet door gingen komen.
***  Dit is op Walcheren, waar de kleinste populatie voorkomt (120 

dieren). Op Schouwen vindt meestal ook afschot plaats van zo’n 
200 dieren, echter dit was in 2013 niet noodzakelijk omdat de 
populatie tegen verwachting in niet gegroeid was. 

Conflicten tussen mens en dier
Damherten wennen makkelijk aan mensen. Dit kan best 
wat conflicten opleveren, zoals bijvoorbeeld aanrijdingen 
en schade aan gewassen en tuinen. Maatregelen om dit 
te voorkomen zijn naast het terugdringen van het aantal 
damherten door afschot ook door rasters, wildspiegels en 
waarschuwingsborden te plaatsen.

Welzijn damherten
Door predatie, ziekte, ongeluk, ouderdom en/of 
verzwakking gaan dieren in het wild dood. Zeker als er in 
een gebied relatief veel (grote) dieren zijn, wordt de kans 
dat je een verzwakt of dood dier ziet, groter. Dit effect 
wordt nog eens versterkt als er geen jacht plaatsvindt 
op gezonde dieren om aantallen te reguleren (proactief 
afschot): andere doodsoorzaken worden dan zichtbaarder. 
Veel mensen vinden het moeilijk om te zien dat een dier 
verzwakt is door ziekte, winterkou of minder voedsel.

Standpunt van de Dierenbescherming

De Dierenbescherming is van mening dat er grote, 
robuuste, aaneengesloten natuurgebieden moeten 
komen waarin grote hoefdieren (zoals damherten) vrij en 

ongestoord kunnen leven. Jacht op gezonde dieren vindt 
in deze gebieden niet plaats. Dieren worden er geboren, 
groeien ongestoord op en sterven door natuurlijke 
omstandigheden, zoals predatie, ziekte en verzwakking. 
De in het gebied gestorven dieren kunnen blijven liggen, 
zodat zij door andere dieren benut kunnen worden als 
voedselbron.

Geen proactief beheer (jacht)
Als er alternatieven zijn, zoals in het geval van damherten, 
is de Dierenbescherming tegen afschot om overlast te 
voorkomen. Jacht geeft onnodige verstoring en veroorzaakt 
dierenleed, doordat niet altijd elk dier direct gedood 
wordt en ervaren dieren uit de groep geschoten worden. 
Bovendien zijn er veel effectievere alternatieven. Jacht 
maakt damherten minder zichtbaar en verkleint zo de 
belevingswaarde van het gebied voor mensen. Tot slot 
zorgt bejaging voor onrustig gedrag van de dieren, met 
mogelijk juist meer aanrijdingen tot gevolg.

Reactief beheer
Het lijden dat bij natuurlijk sterven kan horen, kan verkort 
worden via reactief beheer. Dit is afschot van dieren die 
in mindere conditie zijn en zich hebben afgezonderd van 
de groep. Deze manier van beheer is het minst belastend 
en biedt ruimte voor natuurlijke selectie (het recht van 
de sterkste). Dit komt de populatie als geheel ten goede, 
omdat diegenen met de sterkste genen en de juiste kennis 
van het gebied overleven en dit overdragen op de rest van 
de groep.

Niet-dodelijke alternatieven
Conflictsituaties tussen damhert en mens kunnen 
voorkomen worden met nietdodelijke alternatieven.  
Denk hierbij aan:
•  het plaatsen van (tijdelijke) hekken op strategische 

plekken;
•  het planten van prikkelstruiken (zoals duindoorn) om 

kwetsbare plantensoorten heen;
•  het tijdelijk inzetten van geurstoffen (zoals tupoleum), 

waardoor gebieden waar natuur tegen vraat beschermd 
moet worden door herten worden vermeden;

•  het verbinden van versnipperde natuur via ecoducten en 
tunnels;

•  het verschralen van wegbermen zodat de bestuurder 
dieren eerder opmerkt;

•  en het plaatsen van wildsignaleringssystemen die de 
bestuurder of het dier tijdig waarschuwen voor gevaar.

Provincie Gebied Populatie Afschot Aanrijdingen
Gelderland 700 230* 25
NoordHolland NPZK 318       15
NoordHolland AWD 1772 143** 7
Zeeland 670 80*** 22
Utrecht 100 17   
Flevoland 6080     3



Dynamische proces-gestuurde natuur
Dat er planten en diersoorten komen en verdwijnen ziet de 
Dierenbescherming als een natuurlijk, dynamisch proces. 
Zo kan het zijn dat damherten komen en reeën verdwijnen. 
Of dat bepaalde planten verdwijnen, maar andere juist 
weer terugkomen doordat ze gedijen bij de aanwezigheid 
van damherten.

Aanpak van de problematiek volgens de 
Dierenbescherming
De Dierenbescherming toont aan dat de jacht onzinnig is 
en stimuleert het inzetten van diervriendelijke alternatieven, 
onder meer door een intensieve lobby bij de provincies, 
Tweede Kamer en ministeries. Ook de ontwikkeling 
van diervriendelijke alternatieven stimuleren we door 
voorlichting te geven en door initiatieven te ondersteunen.

Provincies moeten leefgebieden aanwijzen waarin 
damherten vrij en ongestoord mogen leven. Dier vriende
lijke maatregelen die overlast kunnen voorkomen, kunnen 
in overleg met grondeigenaren en wegbeheerders worden 
ingezet. 

Bij conflicten met natuurdoelstellingen zouden deze maat
regelen ook in het leefgebied uitgevoerd kunnen worden. 
In het leefgebied vindt geen afschot van gezonde herten 
plaats. Alleen dieren die onnodig lijden worden gedood 
(slechts een ontheffing voor reactief afschot). De beheer
ders van het gebied moeten kennis van zaken hebben om 
te kunnen beoordelen of afschot noodzakelijk is. 

Om dergelijk leefgebiedenbeleid te realiseren, moet het 
beleid gedragen worden door natuurgrondeigenaren, 
Rijkswaterstaat, provincie en de betrokken gemeenten. 
Diezelfde partijen hebben baat bij het stimuleren van 
innovatieve maatregelen die overlast kunnen voorkomen en 
zouden ze ook moeten toepassen. Deels doen provincies 
dit al, door bijvoorbeeld producenten van alternatieven de 
mogelijkheid te geven hun product te testen op provinciale 
wegen. Bij succes vergroten we de mogelijkheden voor 
mens en damherten om ongestoord naast elkaar te leven. 

Verder zouden overheden agrariërs moeten belonen 
die zich aantoonbaar actief inzetten om alternatieven te 
ontwikkelen en gebruiken om gewasschade te voorkomen. 
Ze zouden in elk geval meer ondersteuning moeten krijgen 
dan diegenen die alleen het wettelijk noodzakelijke doen 
om schade te voorkomen. Lokale gemeenten, beheerders 
en recreatieve ondernemers zouden de (economische) 
baten van zichtbare damherten in kaart moeten brengen. 

Idealiter zou een deel van de baten in een fonds gestort 
worden om diervriendelijke maatregelen tegen overlast te 
ontwikkelen.

Wat kunt u doen?
Door tijdens verkiezingen te stemmen op een partij die 
in hun programma alternatieven bepleit voor ‘overlast
gevende’ dieren, draagt u hieraan bij. Ondersteun daar
naast de publieksacties vanuit de Dierenbescherming die 
betrekking hebben op diervriendelijke alternatieven.

Handige naslagwerken

•  Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 
Blad Dier van De Dierenbescherming (2014):  
www.dierenbescherming.nl/userfiles/pdf/Artikelen/
Damherten_DIER4_2014.pdf

•  Het nut van grote dode dieren in de natuur:  
www.dooddoetleven.nl

•  Uitslag groot wild enquête Natuurmonumenten:  
www.natuurmonumenten.nl/groot-wild-enqu-te
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