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Aanleiding 

Sinds de tweede helft van de 19de eeuw komt het damhert (Dama dama) als uitheemse 

soort voor in Vlaanderen. Ondertussen wordt damhert meer en meer verspreid in Vlaanderen 

waargenomen en komen verschillende populaties voor, o.a. in het Drongengoed (Oost-

Vlaanderen). 

Op basis van het ISEIA1 protocol werd de soort door het Belgian Forum on Invasive Species 

(BFIS) op de waarschuwingslijst geplaatst. Op deze lijst staan uitheemse soorten waarvan 

verwacht wordt dat ze een matige impact kunnen hebben op inheemse soorten en 

ecosystemen in België (ias.biodiversity.be). 

Momenteel is het damhert in Vlaanderen juridisch ingedeeld bij het jachtwild. Dat impliceert 

dat gestreefd wordt naar een duurzame instandhouding van de populatie. Om een 

eenduidige beleidskeuze te kunnen maken inzake de populatiedoelstelling voor damhert en 

het daaraan gekoppelde juridisch statuut, is informatie nodig over de status in de ons 

omliggende landen, de actuele verspreiding, de huidige en potentiële impact van deze soort 

en beheeropties. 

Vraag 

1. Wat is de wettelijke status van het damhert in Vlaanderen en de omliggende 

regio’s/buurlanden? 

2.  Wat is de actuele verspreiding van het damhert in Vlaanderen en de omliggende 

regio’s/buurlanden? 

3.  Geef de historische en actuele afschotdata van damhert in Vlaanderen. 

4.  Wat is de mate van invasiviteit van het damhert? 

5.  Wat is de huidige impact van het damhert (zowel positief als negatief), rekening houdend 

met de actuele verspreiding en het invasiestadium in Vlaanderen. 

6.  Wat is de huidige impact van het damhert in omliggende regio’s/buurlanden, rekening 

houdend met de verspreiding en het invasiestadium aldaar?  

7. Geef indien haalbaar een kwalitatieve inschatting van potentiële impact in functie van 

beheer. 

Toelichting 

1 Wat is de wettelijke status van het damhert in 
Vlaanderen en de omliggende 
regio's/buurlanden?  

1.1 Europa 

1.1.1 Conventie van Bern 

De Conventie van Bern heeft het behoud van bedreigde wilde dieren en planten en hun 

natuurlijk milieu in Europa en het mediterraan gebied tot doel. Alle hertachtigen zijn 

opgenomen in bijlage III van het verdrag. Deze bijlage somt ‘te beschermen’ diersoorten op. 

Artikel 7 van het verdrag bepaalt dat de lidstaten alle maatregelen moeten nemen 

(wetgevende) om de bescherming van de soorten vermeld in bijlage III te garanderen. 

                                                
1 Invasive Species Environmental Impact Assessment 
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Specifiek moeten er regels opgesteld worden voor de exploitatie, de verkoop en het 

transport (dood of levend) van deze soorten en voor het herstel en op peil houden van de 

populatieniveaus. De in de Vlaamse wetgeving vastgelegde regels voor de jacht op damhert 

en voor de verkoop van het vlees ervan, zijn de toepassing van dit artikel. 

1.1.2 Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten 

(CITES) 

De ondersoort Dama dama mesopotamica, die enkel nog voorkomt in Turkije, staat op CITES 

Appendix I. 

1.1.3 EU verordening Nr 1143/2014 ter preventie en beheer van 
invasieve uitheemse soorten 

Deze verordening is van kracht sinds 1 januari 2015 (EU, 2014). De Europese Commissie 

(EC) zal tegen januari 2016 een soortenlijst voorstellen van “voor de unie zorgwekkende 

invasieve uitheemse soorten”. De lijst zal gebaseerd zijn op risicoanalyses met een uniforme 

methodologie. De Europese Commissie liet hiervoor een studie uitvoeren (Roy et al., 2014). 

Invoer, bezit, gebruik, marketing, uitwisseling en introductie in het milieu van de soorten op 

deze lijst is verboden. De lidstaten moeten ook toezicht organiseren en nieuwe vastgestelde 

populaties melden. Voor de soorten op de lijst bestaat een verplichting tot snelle uitroeiing. 

Hoewel het Belgian Forum on Invasive Species damhert op de waarschuwingslijst geplaatst 

heeft, is het onduidelijk of damhert op de soortenlijst van de EC zal voorkomen. Voor 

damhert ligt alvast geen risicoanalyse voor die voldoet aan de EU standaarden (cf. tabel 5.3 

in Roy et al. (2014)). Bovendien is de soort in veel Europese landen ruim verspreid, wat 

toekomstige opname in de lijst van voor de Unie zorgwekkende soorten weinig waarschijnlijk 

maakt. De verordening laat wel de mogelijkheid open om soorten die niet op hun lijst 

voorkomen, wel op te nemen in nationale of regionale lijsten van invasieve soorten. 

1.1.4 Benelux beschikking 

Het damhert behoort binnen de Benelux tot de gemeenschappelijke lijst van 

grofwildsoorten2. 

1.2 Nederland 

Damhert was in de eerste Nederlandse Rode Lijst van zoogdieren opgenomen in de categorie 

‘bedreigd’ (Lina & van Ommering, 1994a; 1994b). In de meest recente Rode Lijst staat de 

soort in de categorie ‘gevoelig’. Dit zijn zeer zeldzame soorten die stabiel of toegenomen 

zijn, of algemene soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen (Zoogdiervereniging, 

2007). In hun review van de status van damhert in de wereld vermelden Chapman & 

Chapman (1980) dat de eerste introductiedatum van de soort in Nederland onzeker is. De 

eerste gedocumenteerde waarnemingen dateren er uit het begin van de 17de eeuw. 

Op basis van de Fauna- en Florawet (2002) zijn alle zoogdieren in Nederland beschermd. 

Onder de Nederlandse wetgeving zijn enkel haas, fazant, konijn, patrijs en houtduif 

jachtwildsoorten. De jacht op deze soorten wordt niet geopend wanneer deze soorten 

vermeld staan op een door de minister vastgestelde nationale lijst van met uitroeiing 

bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten (actueel patrijs). 

Het damhert wordt in Nederland beschouwd als inheemse soort. Damhert kan net zoals 

edelhert, ree en wild zwijn in het kader van beheer- en of schadebestrijding worden gedood 

op basis van een provinciale ontheffing. Deze ontheffing wordt verleend aan een 

Faunabeheereenheid op basis van een door de Provincie goedgekeurd faunabeheerplan3. 

                                                
2 Tweede beschikking M(90)6 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 18 juni 1990 tot 

wijziging van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming 
3 Artikel 68 of artikel 67 van de Fauna- en Florawet 
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Actueel wordt in Nederland een nieuwe natuurbeschermingswet voorbereid waarbij de lijst 

van wildsoorten uitgebreid zou worden met o.a. damhert. In het huidig voorstel blijft jacht 

op damhert verboden, maar de soort zou wel gedood kunnen worden in het kader van 

schadebestrijding of voor het reguleren van de populaties. 

Ook in het voorstel voor de nieuwe natuurbeschermingswet wordt damhert niet als exoot 

beschouwd. 

1.3 Duitsland 

Het damhert is in Duitsland een jachtwildsoort en behoort tot de categorie ‘haarwild’. 

Klassiek wordt deze verder onderverdeeld in ‘Hochwild’ (mocht historisch enkel door adel 

bejaagd worden) en ‘Niederwild’. Damhert behoort tot de eerste categorie. Voor de jacht is 

een afschotplan vereist. In 2013 werden in Duitsland ± 70.000 damherten geschoten 

tegenover ± 52.000 in 2002 (Grauer et al., 2008) (figuur 1). Ter vergelijking, er werden in 

het jachtseizoen 2012/2013 ongeveer 1.190.000 reeën en 76.000 edelherten geschoten 

(Bron: Duitse Jachtvereniging). 

 

Figuur 1: Trend van het afschot en van het valwild van damhert in Duitsland per jachtseizoen sinds 2000 

(bron: Deutsche Jagdverband). 
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1.4 Groothertogdom Luxemburg 

Het damhert is in het Groothertogdom Luxemburg een jachtwildsoort. De Luxemburgse 

wetgeving deelt de jachtwildsoorten in vijf categorieën op. Het damhert behoort tot de 

categorie ‘hoogwild’ en niet tot de recent toegevoegde categorie ‘niet-inheemse soorten’ 

(neozoen) (Schley & Reding, 2013). Hoogwild komt overeen met grof wild in de Vlaamse 

jachtwetgeving. Sinds 2004-2005 wordt een jaarlijks afschot van 100-150 damherten 

gerealiseerd (figuur 2). Voor de jacht op damhert is een afschotplan vereist. De overheid 

deelt op basis daarvan labels uit. 

 

Figuur 2: Trend in het afschot van damherten in het Groothertogdom Luxemburg (Bron: Administration 

de la Nature et des Forêts, Luxembourg, 2014). 

1.5 Frankrijk 

In Frankrijk behoort het damhert tot de jachtwildsoorten en is de soort onderworpen aan een 

afschotplan. Voor het jachtseizoen 2013–2014 werden labels toegekend voor het schieten 

van 2573 damherten, waarvan er uiteindelijk 1120 effectief werden geschoten. Ter 

vergelijking, dit zijn ongeveer 1,3 keer zoveel damherten als 10 jaar geleden (figuur 3). 

Damhert wordt door het Office Nationale de la Chasse et de la Fauna Sauvage (ONCFS) niet 

als inheems wild beschouwd (Saint Andrieux et al., 2006). Toch staat het damhert, in 

tegenstelling tot het Sika-hert, niet op de lijst van vertebraten waarvoor een verbod4 geldt 

om ze in het wild te introduceren, noch bereidwillig, noch onvrijwillig of door nalatigheid. 

                                                
4 Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de certaines 

espèces d'animaux vertébrés 
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Figuur 3: Toekenningen en afschot buiten wildparken in Frankrijk sinds 1990 (bron: Réseau Ongulés 

Sauvages ONCFS/FNC/FDC 2014). 

1.6 Groot-Brittannië 

In Groot-Brittannië vallen hertachtigen niet onder de lijst van jachtwildsoorten, maar onder 

de overkoepelende Wildlife and Countryside Act en meer specifiek de ‘Deer Act’5 en 

bijhorende besluiten. Voor damhert zijn er, zoals in de andere buurlanden en -regio’s, 

openingstijden en gesloten periodes, en bepalingen over de te gebruiken jachtwapens en 

jachtmethoden. Het damhert wordt in Groot-Brittannië beschouwd als ingeburgerd 

(‘naturalised’), in tegenstelling tot bijvoorbeeld muntjak, sikahert of chinees waterhert 

(mondelinge mededeling A. Ward, DEFRA, 2014). Het afschot van damherten in Groot-

Brittannië bleef relatief stabiel tussen 1982 en 2009 (figuur 4). De periode van toename na 

1990 valt samen met een periode van een toename in de geografische distributie van de 

soort (zie bijlage 1). 

                                                
5 Engeland en Wales (1991) en Schotland (1996) hebben elk een eigen ‘Deer Act’. 
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Figuur 4 : Trend van het afschot van damhert in Groot-Brittannië uitgedrukt t.o.v. het afschotniveau van 

1976 (waarde = 1) (bron : National Gamebag Census – GWTC). 

1.7 België 

1.7.1 Vlaams Gewest 

● Jachtwetgeving 

In Vlaanderen is het damhert een jachtwildsoort. Volgens het Jachtdecreet behoort het tot de 

categorie ‘grof wild’. Voor reguliere en bijzondere bejaging is een afschotplan vereist, op 

basis waarvan labels toegekend worden. Het Jachtdecreet beoogt het verstandig gebruik van 

wildsoorten en hun leefgebieden (Artikel 2). Dat betekent dat het beheer het behoud van de 

populaties omvat op een manier die het gebruik door de huidige noch door de toekomstige 

generaties hypothekeert. 

● Soortenbesluit 

Artikel 1 van het Soortenbesluit vermeldt volgende definities: 

● 2° inheemse soort: een soort die van nature in het wild voorkomt of is voorgekomen 

in het Vlaamse Gewest, of er reeds lang is ingeburgerd; 

● 3° uitheemse soort: een soort die niet van nature in het wild voorkomt in het 

Vlaamse Gewest; 

● 4° invasieve soort: een uitheemse soort die zich massaal verbreidt of kan verbreiden 

in zijn nieuwe omgeving en zodoende een bedreiging kan vormen, hetzij voor het 

vermogen van het natuurlijk milieu om in menselijke behoeften te voorzien, hetzij 

voor de inheemse biodiversiteit. 

● Dierenwelzijn (positieflijst zoogdieren) 

Damhert komt voor op de Belgische positieflijst zoogdieren6. Dit impliceert dat de soort 

zonder vergunning door particulieren gehouden mag worden.  

                                                
6 Koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren 

die gehouden mogen worden 
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1.7.2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het damhert komt voor op de Bijlage IV van de Brusselse Ordonnantie Natuurbehoud van 1 

maart 2012. Deze Ordonnantie verbiedt herintroductie en bewuste introductie7 in de natuur 

van invasieve dier- of plantensoorten8 vermeld in bijlage IV in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Het is ook verboden deze soorten te verkopen, gratis of tegen vergoeding over te 

dragen, te ruilen of aan te schaffen. 

De Ordonnantie voorziet ook rechtsgrond voor preventieve maatregelen om het opduiken 

van nieuwe invasieve soorten te voorkomen. De maatregelen, bestrijding en uitroeiing, 

kunnen op voorstel van Leefmilieu Brussel uitgevoerd worden door de Brusselse regering, na 

advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud en de Raad voor het Leefmilieu. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er geen jachtwetgeving, enkel een 

natuurbeschermingswetgeving. Jacht is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden. 

1.7.3 Wallonië 

In het Waals gewest is het damhert opgenomen als jachtwildsoort. In 2013 werden er 112 

damherten geschoten (figuur 5).  

 

Figuur 5: Trend in het aantal geschoten of als valwild gerapporteerde damherten in het Waalse Gewest 

voor de periode 2002–2013 (bron: Waals gewest, Département de la Nature et des Forêts ). 

                                                
7 Het door de mens bewust invoeren, transfereren of verplaatsen van een soort buiten zijn natuurlijke 

verspreidingsgebied op elke plaats waar de soort zich vrij kan verspreiden in de omgeving. 
8 Exotische soort, geneigd om zich in groten getale te verspreiden of te vermeerderen op een excessieve manier of een 

manier die het behoud van de biodiversiteit bedreigt. 
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2 Historische en actuele verspreiding 

2.1 Historische verspreiding 

De informatie over de verspreiding van damhert wereldwijd (figuur 6) werd samengebracht 

door Chapman & Chapman (1980). Een gedetailleerde beschrijving van de status van de 

soort in de landen waar ze voorkomt, is ook terug te vinden in Page et al. (2008).  

 

Figuur 6: wereldwijde verspreiding van damhert gedurende de laatste 1000 jaar. Permanente 

aanwezigheid is in het zwart aangeduid, sinds de laatste ijstijd geïntroduceerde populaties zijn in het 

rood aangeduid (Page et al., 2008). 

Damhert was ooit wijd verspreid in Europa en kwam tot het laatste interglaciaal op onze 

breedtegraden voor. Tijdens de laatste ijstijd (het Würm) verdween de soort uit grote delen 

van Europa (Chapman & Chapman, 1980; Chapman & Chapman, 1997; Putman, 2010; 

Putman, 1986). Het verspreidingsgebied na de laatste ijstijd is onduidelijk, maar de huidige 

kennis suggereert dat Turkije en Zuid-Europa (Iberisch schiereiland, Zuid-Italië, Sicilië en het 

schiereiland zuidelijke Balkan) post-glaciale toevluchtsoorden van de soort waren. Het 

paleontologische en archeozoölogische bewijs daarvan is evenwel zeer fragmentarisch. In het 

Neolithicum werd het damhert terug ingevoerd op Cyprus. De eerste introducties in 

continentaal Europa dateren van de Romeinse periode. De soort is door de Feniciërs voor het 

jaar 0 ingevoerd in het westelijke Middellandse Zeegebied. Later werd het damhert door de 

Romeinen en de Noormannen geherintroduceerd in respectievelijk Midden- en Noord-Europa 

(Wotshcikowsky, 2010; Andersen & Holthe, 2010; Putman, 2010). In Groot-Brittannië zijn 

vondsten uit de Romeinse periode bekend, maar het is pas in de 11de eeuw dat de soort 

vaste voet kreeg door introducties van de Noormannen. Vermoedelijk gebeurden de 

introducties in eerste instantie in afgesloten domeinen waar de soort bejaagd werd. 

Gedurende de middeleeuwen werden opnieuw damherten ingevoerd in Midden– en Noord-

Europa en vooral in wildparken uitgezet. Dat gebeurde veelal voor jachtdoeleinden. 

Populaties in de vrije wildbaan ontstonden meestal nadien door ontsnappingen, door de 

teloorgang van wildparken of door uitzetting in de vrije natuur. De verdere verspreiding 

vanuit deze plaatsen verliep traag, waardoor de actuele verspreiding in veel Europese landen 

gekoppeld kan worden aan historische of meer recente ontsnappingen of herintroducties 

(Putman, 2010; Saint-Andrieux et al., 2014). 

Er zijn geen bewijzen voor introducties van levende damherten in de Lage Landen tijdens de 

Romeinse periode (mondelinge mededeling A. Ervynck, Agentschap Onroerend Erfgoed). De 

eerste archeozoölogische indicaties voor de post-Romeinse aanwezigheid van damhert in 

Noordwest-Europa dateren van rond het jaar 1000 in Augst (Duitsland) en van de 11de eeuw 

in Groot-Brittannië. In de 11de-12de eeuw zouden ook damherten aanwezig geweest zijn in 

Denemarken. Er wordt echter van uitgegaan dat de soort pas enkele eeuwen later bij ons 
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gehouden werd in parken en jachtdomeinen (warandes) (Tack et al., 1993). De meeste van 

de momenteel bestaande populaties in Europa resulteren dus uit meer recente introducties 

(figuur 7). 

Op wereldschaal is het damhert momenteel niet bedreigd (Masseti & Mertzanidou, 2008). 

Een aantal populaties van ondersoorten in de native range (Turkije, Rhodos) staan wel onder 

druk van bejaging, inteelt en landschapsconversie. Damhert is een West-Palearctische soort 

(i.e. het westelijke gedeelte van het Palearctisch gebied dat Europa, het Midden-Oosten en 

Noord-Afrika beslaat). 

 

Figuur 7: verspreiding van damhert in Europa volgens IUCN9. Geel = altijd aanwezig geweest; blauw = 

geïntroduceerd na de laatste ijstijd (Masseti & Mertzanidou, 2008). 

2.2 Actuele verspreiding  

Voor de meeste buurlanden en -regio’s bestaan er naast gegevens over waarnemingen van 

damherten ook gedetailleerde gegevens over het afschot (plaats en tijdstip). Het afschot van 

hertachtigen in het kader van jacht is vaak gekoppeld aan een verplichte rapportering. 

Wanneer beschikbaar zullen naast waarnemingen ook de gegevens over de geografische 

spreiding van het afschot vermeld worden. Hoewel geweten is dat trends in de omvang van 

het afschot niet steeds één-op-één gerelateerd zijn aan trends in de omvang van de 

aanwezige populaties, en dat vergelijkingen tussen regio’s op basis van afschotcijfers per 

100 ha met de nodige voorzichtigheid moeten gebeuren, zijn er voldoende wetenschappelijke 

studies die aantonen dat bij voldoende hoge densiteiten van een jachtwildsoort, het afschot 

als een goede proxy voor de densiteit gebruikt kan worden. De geografische spreiding van 

het afschot vormt in ieder geval telkens een bevestiging van de aanwezigheid van de soort 

op dat moment op een bepaalde plek. 

Het aantal damherten in Europa werd in 2004 en 2005 geschat op meer dan 529 250 stuks 

(Apollonio et al., 2010), het totale afschot op iets meer dan 160 000 stuks. In de 

                                                
9 International Union for Conservation of Nature 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Palearctisch_gebied
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overzichtsstudie van Linnell & Zachos (2011) wordt er een differentiatie gemaakt tussen 

damherten in (wild)parken of afgesloten gebieden en damherten in de vrije natuur. Hieruit 

blijkt dat in Europa actueel damherten(populaties) in de vrije natuur voorkomen in Tsjechië, 

Hongarije, België, Bulgarije, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-

Brittannië, Ierland, Kroatië, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, 

Zweden en Portugal. 

2.2.1 Verspreiding in België 

De eerste zekere archeozoölogische bewijzen voor post-Romeinse aanwezigheid van de soort 

in België dateren van het begin van de 16de tot de 18de eeuw (Alen et al., 2013). Damherten 

kwamen voor in de grotere boscomplexen in België. Zo zou de soort in die periode bejaagd 

zijn in het Zoniënwoud (Deronde et al., 1992; Meganck, 1974). Actueel komen natuurlijke 

populaties in België enkel nog voor in Wallonië (Casaer & Licoppe 2010). 

2.2.1.1 Vlaamse Gewest 

Tegen het eind van de 18de eeuw verdween het damhert uit Vlaanderen ten gevolge van 

stroperij tijdens verschillende oorlogen. Pogingen tot herstel van de soort door introductie 

werden teniet gedaan door de 1ste en 2de Wereldoorlog en door de versnippering van het 

landschap. Dat laatste heeft ervoor gezorgd dat er nog weinig geschikte grote boscomplexen 

in Vlaanderen voorkomen. 

Vrijlevende populaties 

In de periode 1987-2002 kwamen damherten voor in alle Vlaamse provincies, met 

waarnemingen in 26 atlashokken. De zoogdierenatlas verwees naar een onvolledig 

kaartbeeld door geregeld ontsnappende dieren en naar de vorming van populatiekernen in 

o.a. het Drongengoed in Knesselare, het Lachenenbos in Boechout en het Lippelobos in Puurs 

(Verkem, 2003). Sinds 1999 nemen zowel het aantal kilometerhokken waarin damhert 

waargenomen is als het aantal waarnemingen van damhert in Vlaanderen toe (figuur 10). 

 

 

Figuur 8: Verspreiding van damhert in Vlaanderen op basis van de goedgekeurde observaties in 

waarnemingen.be op 1x1 kilometerhokniveau in de periode 1999-2014. De intensiteit van de blauwe 

kleur is in verhouding tot het maximum aantal waargenomen dieren (bron: waarnemingen.be). 

Damhert wordt verspreid over Vlaanderen waargenomen, met een zwaartepunt van de 

waarnemingen in de westelijke provincies. Actueel komen er op een aantal plaatsen in 

Vlaanderen populaties van damherten voor. Reeds langere tijd zijn er een aantal 

populatiekernen (figuur 8). Dit opvallend patroon van geïsoleerde populaties met lokaal soms 

hoge aantallen, wordt ook in Groot-Brittannië waargenomen. De soort is er wijd verspreid en 

lokaal kunnen de dichtheden hoog oplopen (mondelinge mededeling, N. Moore, Non-native 
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Species Secretariat). Op basis van de beschikbare xy-coördinaten van 1173 losse 

waarnemingen in waarnemingen.be, kan gesteld worden dat de meeste damherten in 

Vlaanderen waargenomen worden in loof- en naaldhoutaanplanten, parkachtige omgevingen 

en loofbos (tabel 1). In totaal zijn aanplantingen en parken goed voor meer dan de helft 

(66%) van de waarnemingen. Loofbossen en heides zijn goed voor 20% van de 

waarnemingen. Minder dan 10% van de waarnemingen werd verricht in gebieden met 

agrarisch karakter (graslanden, akkers, boomgaarden). Uiteraard speelt hier een effect van 

losse waarnemingen en houden de hier gepresenteerde percentages geen rekening met 

verschillen in intensiteit van inventariseren in verschillende biotopen. 

Tabel 1: Habitatgebruik van damhert in Vlaanderen op basis van het aantal observaties in categorieën 

van de 90-delige grondgebruikskaart (Wils et al., 2006; Wils et al., 2004). De codes van de 

grondgebruikskaart zijn weergegeven tussen haakjes. 

Biotoopcategorie Aantal observaties 
Aandeel 

observaties (%) 

Loofhoutaanplanten (abl) 371 17 

Parken (abk) 204 17 

Naaldhoutaanplanten (abn) 198 10 

Mesofiel tot droog loofbos (nbbo, nbbn) 120 7 

Heiden en vennen (jmhv, jmhd, jmha) 82 5 

Graslanden met belangrijke verspreide biologische waarde (jhf) 59 3 

Bewoning (ua) 35 2 

Halfnatuurlijk grasland (jhne, jhno) 20 1 

Soortenrijk permanent grasland (jhsp) 15 1 

Resterende bomenrijen en houtkanten (kb) 14 1 

Holle wegen, graften, bronnen (jkl) 12 1 

Uitbreiding moeras- en valleibos (nmbe) 10 1 

Akkers met verspreide natuurwaarden (bnat-k) 9 1 

Moerassen en waterrijke gebieden (jmme, jmma, jmmf) 9 0 

Moerasbos (jmbo, jmbe) 5 0 

Industriegebied (ui) 3 0 

Hoogstamboomgaarden (jkj) 2 0 

Stort, terril, opgehoogde terreinen, groeven (udi) 1 0 

Poelen (jkn) 1 0 

Intensief agrarisch gebied (ia) 1 0 

Uitbreiding waterrijke gebieden (nmw) 1 0 

Resterende kleine landschapselementen – overige (kle) 1 17 

Sinds de jaren 1990 komt de belangrijkste populatie voor in en rond het Drongengoed (Oost-

Vlaanderen). Deze populatie is ontstaan uit ontsnapte dieren. Dit aaneengesloten gebied is 

het grootste bos- en natuurgebied in de provincie Oost-Vlaanderen en beslaat ruwweg 730 

ha. Daarvan bestaat 550 ha uit bos, hoofdzakelijk open eiken-berkenbos. De niet beboste 

delen worden voornamelijk ingenomen door het militaire vliegveld, landbouwenclaves en 

wastine- en heidevegetaties (figuur 9). 

Damherten worden verspreid in en rond het gebied waargenomen (figuur 9), maar toch 

vooral binnen de contouren van het Drongengoedbos. Er zijn ook enkele waarnemingen van 

damherten in en rond het nabijgelegen Keigatbos en één waarneming in de omgeving van 

Het Leen. Hoewel bij losse waarnemingen een effect van waarneembaarheid (bv. dag- of 

nachtactieve soorten) en toegankelijkheid speelt, is duidelijk dat damherten nagenoeg overal 
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in het gebied waargenomen worden, inclusief het vliegveld en de terreinen die als open 

heidegebieden beheerd worden. 

 

Figuur 9: Waarnemingen van damhert in de omgeving van Drongengoed, Keigatbos en Het Leen vanaf 

2006 (bron: waarnemingen.be, data aanvraag INBODATAVR90; ondergrond topografische kaart NGI). 

In het Drongengoed komen reeën, damherten en sinds 2009/2010 ook everzwijnen voor. 

Trends in grofwildsoorten worden er sinds 2010 opgevolgd met gestandaardiseerde 

kilometertellingen (Casaer et al., 2015). Deze tellingen geven een beeld van de 

populatietrends, maar vormen geen basis voor het bepalen van absolute aantallen of voor 

het berekenen van een graasdruk per oppervlakte-eenheid. De maxima die op één telling 

waargenomen worden, kunnen een aanwijzing geven voor de minimale aantallen, maar 

omwille van mogelijke dubbeltellingen van individuen of groepen moet ook hier voorzichtig 

mee omgesprongen worden. Naar schatting zijn in het Drongengoed actueel een honderdtal 

dieren aanwezig.  
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Figuur 10: Trend van het aantal kilometerhokken waar damhert waargenomen is en van het aantal 

waarnemingen van damhert in Vlaanderen in de periode 1999-2014 (bron: waarnemingen.be). 

Actueel komen in Oost-Vlaanderen kleinere populatiekernen voor in Zandbergen (Geitebos), 

Kluisbergen, de Zwalmvallei (Michelbeke, Brakel en omgeving) en Berlarebroek. In Vlaams-

Brabant is een kleine populatie aanwezig in de regio Huldenberg-Overijse-Loonbeek. Van een 

aantal van deze populaties zijn aantalschattingen beschikbaar op basis van informatie 

verzameld door boswachters (mondelinge mededeling Wouter Mewis, ANB): 

● Kluisbergen: populatie is zo’n 10 jaar geleden ontstaan uit ontsnapte dieren en wordt 

momenteel geschat op 6 dieren. 

● Zandbergen: populatie ontstaan uit ontsnapte dieren en reeds aanwezig voor 1995 

(mondelinge mededeling J. Cox, ANB). Momenteel wordt de populatiegrootte geschat 

op 30 dieren. 

● Zwalmvallei: kleine populatie aanwezig. De najaarschatting voor 2014 bedroeg 14 

dieren. Tijdens de gewone jacht in 2014 werden er drie van geschoten. 

De actuele situatie in Lachenenbos in Boechout en het Lippelobos in Puurs is niet bekend. 

2.2.1.2 Waals Gewest 

Het damhert werd geherintroduceerd in Wallonië in de loop van de 19de eeuw (rond 1850) in 

de bossen van Ciergnon en Villers-sur-Lesse (Chapman & Chapman, 1980). Vanaf de eerste 

telling in 1924 (13 exemplaren) tot aan WOII schommelden de aantallen in het Waals gewest 

tussen 20 en 30 dieren. Tegen 1945 was de populatie gereduceerd tot een tiental dieren. 

Sindsdien nam het aantal dieren steeds toe, van een 30-tal in de jaren ’70 tot 200 in 1989. 

In de periode 1995-2000 daalde het aantal tot 100. Daarna volgde een snelle toename tot 

267 in 2004 (Libois, 2006). 

Actueel wordt de soort in Wallonië nog veel gehouden in private collecties en zijn er 

regelmatig ontsnappingen. In de eikenbossen van Ciergnon, waar sinds lange tijd een 

vrijlevende populatie aanwezig is, bevindt zich nog steeds de grootste populatie, maar 

ondertussen zijn er nog andere kernpopulaties waar reproductie optreedt (mondelinge 

mededeling C. Prévot, Service Public de Wallonie) (figuur 12, 13). Het aantal observaties en 

het areaal van de soort nemen toe (figuur 11). 
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Figuur 11: Evolutie van het aantal kilometerhokken waar damhert waargenomen is en van het aantal 

waarnemingen van damhert in Wallonië in de periode 2005-2014 (bron: observations.be). 

Er is momenteel geen gericht beheer of monitoring van damhert in Wallonië. 

 

Figuur 12: Verspreiding van damhert in Wallonië (bron: Service Public de Wallonie 

(http://biodiversite.wallonie.be/)). 

http://biodiversite.wallonie.be/
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Figuur 13: Verspreiding van damhert in Wallonië op 5 km2 niveau sinds 2000 volgens de online 

invoersite OFFH (82% van deze waarnemingen komt van het Département de la Nature et des Forêts). 

De ondergrond toont natura2000 gebieden. 

2.2.1.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

De soort wordt hier actueel niet opgevolgd. Er zijn geen gegevens over de eventuele 

aanwezigheid van damhert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (mondelinge mededeling O. 

Beck, Leefmilieu Brussel) 

2.2.2 Verspreiding in Nederland 

Damhert komt in Nederland verspreid over het gehele land voor, met een zwaartepunt in de 

duinen en op de Veluwe. Grote vrijlevende populaties (vele honderden dieren) komen voor in 

de duingebieden van Kennemerland (Nationaal Park Zuid-Kennemerland), de Amsterdamse 

waterleidingduinen, Schouwen-Duiveland (Kop van Schouwen) en de Veluwe. Kleinere 

populaties zijn aanwezig in de Manteling van Walcheren, het Horsterwold en op de Utrechtse 

Heuvelrug. De Vereniging het Edelhert vermeldt voor een aantal gebieden volgende 

schattingen van de voorjaarsstand in 2008: Kennemerduinen 160 stuks, Veluwe 550 stuks, 

Amsterdamse Waterleidingduinen 1900 stuks, Kop van Schouwen 768 stuks, Manteling van 

Walcheren 125 stuks, Zuidhollandse Duinen 30 stuks, Lauwersmeer 10 stuks en Friese 

Oranjewoud 40 stuks. Vanuit deze kerngebieden zwerven dieren regelmatig uit naar de 

omgeving. Door het hele land worden damherten gehouden op kinderboerderijen en 

hertenkampen. Daar ontsnappen ook dieren zodat er verspreid over Nederland in vrijwel elke 

provincie meerdere groepjes in de vrije natuur voorkomen (zoogdiervereniging.nl). 
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Figuur 14: Verspreiding van damhert volgens waarneming.nl in de periode 2010-2015 op 5x5 

kilometerhokniveau. De intensiteit van de blauwe kleur is in verhouding tot het maximum aantal 

waargenomen dieren (bron: waarneming.nl).  

De provincie Gelderland voert een verschillend beleid voor damherten en edelherten. In 

tegenstelling tot de edelherten mogen de damherten zich niet buiten de Veluwe bevinden 

(Spek, 2014). In het nationaal park zijn ze één van de attracties en vormen zo een 

belangrijk onderdeel van het toeristisch product en van de belevenis-economie. Buiten het 

park zijn ze niet gewenst. Omdat de soort sneller reproduceert dan edelhert en veel minder 

schuw is, verwacht de provinciale overheid een grotere kans op landbouwschade en een 

hoger risico voor de verkeersveiligheid. Net als bij de wilde zwijnen wordt daarom voor 

damherten een nulstandbeleid gevoerd in de randzones van de Veluwe en elders in de 

provincie Gelderland. De kop van Deelen, dat onderdeel is van het Deelerwoud op de Veluwe 

en waar veel landbouwschade optrad door damhert, werd uitgerasterd (Spek, 2014). 

In de provincie Noord-Holland zijn ontheffingen aangevraagd voor het afschot van 

damherten. Nadat in de Amsterdamse waterleidingduinen tijdens de winter 2012/2013 een 
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200-tal damherten gestorven zijn door verhongering, willen de beheerders er een actief 

beheer van de soort kunnen uitvoeren, eerder dan een reactief beheer. 

2.2.3 Verspreiding in Duitsland 

Wotshcikowsky (2010) geeft aan dat er actueel geen verspreidingskaart voor damhert in 

Duitsland bestaat. Op basis van de afschotkaarten wordt wel duidelijk dat de hoogste 

densiteiten voorkomen in de minder bosrijke deelstaten in het noordoostelijk deel van 

Duitsland (Sleeswijk-Holstein, Meckelenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg) en de laagste 

densiteiten in de deelstaat Bayeren (figuur 15) (Grauer et al., 2008; Wotshcikowsky, 2010). 

 

Figuur 15: Geografische spreiding van het afschot van damhert in Duitsland (Grauer et al., 2008). 

2.2.4 Verspreiding in het Groothertogdom Luxemburg 

Voor Luxemburg werden geen verspreidingskaarten voor damhert gevonden. De verspreiding 

kan benaderd worden door te kijken naar de geografische spreiding van het afschot. De kern 

hiervan bevindt zich reeds enkele jaren in het noordoosten van het Groothertogdom (figuur 

16). Ook centraal zijn er een aantal gemeenten waarin reeds meerdere jaren damherten 

aanwezig zijn en geschoten worden (Erasmy & Schley, 2010; Schley et al., 2014). 
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Figuur 16: Verspreiding van het afschot in het Groothertogdom Luxemburg voor het seizoen 2012–2013 

(Schley et al., 2014). 

2.2.5 Verspreiding in Frankrijk 

De verspreiding van alle wilde hoefdieren wordt in Frankrijk opgevolgd door het ‘Reseau 

Ongulés Sauvages’. Dit netwerk is een samenwerkingsverband tussen het Office Nationale de 

la Chasse et de la Fauna Sauvage (overheidsdienst), la Fédération Nationale des Chasseurs 

(nationale jagersvereniging) en de departementale jagersverenigingen. 

Dit netwerk organiseert periodiek een bevraging over de toestand (populatieschatting) van 

de ‘Espèces marginales d’ongulés en plaine’10 (Saint-Andrieux et al., 2014). Figuur 17 geeft 

een vergelijking weer tussen de plaatsen waar damhert in Frankrijk voorkwam bij de 

bevraging in 2006 en bij de meest recente bevraging in 2013 (Saint-Andrieux et al., 2014). 

In het totaal werden 137 ‘groepen’ van damherten gemeld en dit in 438 verschillende 

gemeenten in 53 departementen. Bij de eerste bevraging in 1990-1991 waren er 244 

gemeenten, verspreid over 38 departementen, waarvoor de aanwezigheid van damherten 

werd gemeld. Een groep wordt gedefinieerd als minimum twee individuen die minimaal één 

jaar aanwezig zijn in de vrije wildbaan en gelokaliseerd kunnen worden binnen een bepaald 

geografisch gebied (één of meerdere gemeenten) in een departement. De helft van de 

doorgegeven groepen betreft vijf damherten of minder, 4% van de groepen omvatten meer 

dan 50 dieren. Iets meer dan een derde betreft nieuwe groepen t.o.v. 2006. Daartegenover 

staat dat 30% van de groepen die er toen waren nu niet meer doorgegeven werden. De 

meeste nieuwe groepen zijn ontstaan door ontsnappingen, maar een aantal komt voort uit 

bestaande groepen. Van al de groepen die actueel aanwezig zijn in Frankrijk, zijn er een 

beperkt aantal waarvoor de beheerdoelstelling het behoud van de populatie is. Voor veel 

andere groepen is de doelstelling uitroeiing of is er actueel geen doelstelling gekend of 

bepaald (Saint-Andrieux et al., 2014)). Figuur 18 geeft per departement het afschot van 

damhert weer voor het jachtseizoen 2013–2014. Damherten die geschoten worden in het 

kader van bestrijding, dus buiten de reguliere jacht, en waarvoor in Frankrijk geen 

afschotplan vereist is, zijn niet opgenomen in deze kaart (Saint-Andrieux & Barboiron, 2014) 

                                                
10 Voor de hoefdieren die gebonden zijn aan het gebergte, zoals gems (Rupicapra pyrenaica, R. rupicapra) en steenbok 

(Capra ibex), wordt een aparte inventaris gemaakt. 
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Figuur 17: Aanwezigheid van damhert in Frankrijk. De kaart geeft de toestand weer van 2013in 

vergelijking met de resultaten van de bevraging in 2006 (Saint-Andrieux et al. 2014). 
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Figuur 18: Afschot van damhert tijdens reguliere jacht (buiten jachtparken en afsluitingen) in Frankrijk 

voor het jachtseizoen 2013–2014 (bron: Réseau Ongulés Sauvages ONCFS/FNC/FDC 2014). 

2.2.6 Verspreiding in Groot-Brittannië 

Damhert is in Groot-Brittannië wijd verspreid en lokaal algemeen. De soort werd in de 11de 

eeuw geherintroduceerd en vertoont een vleksgewijze verspreiding die gelinkt kan worden 

aan locaties van historische hertenparken (Macdonald et al., 2001; Putman, 2010). Volgens 

Baker (2010) werd het damhert vermoedelijke 950 jaar geleden geïntroduceerd. Figuur 19 

geeft de verandering in de verspreiding van damhert in Groot-Brittannië weer tussen de 

achtereenvolgende inventarisaties. In Schotland komen damherten lokaal voor, in Engeland 

en Wales in 29% van alle 10 km² hokken (Putman, 2010). 
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Figuur 19: Verandering in de verspreiding van damhert in Groot-Brittannië op 10 km2 hokniveau volgens 

Ward et al. (2008). 

Ward (2007) geeft volgende schattingen weer voor damhert in Groot-Brittannië: 127.000 tot 

157.000 in Engeland, 15.000 tot 27.000 in Schotland en iets meer dan 1000 in Wales. 

3 Historische en actuele afschotdata van damhert 

in Vlaanderen 

Sinds de invoering op 1 juli 2008 van een meldingsformulier voor alle grof wild geschoten op 

basis van een afschotplan11, verzamelt het INBO gegevens over het afschot van damhert. 

Ook voor dieren geschoten in bestrijding wordt gevraagd een meldingsformulier in te vullen. 

Omdat in Vlaanderen geen natuurlijke populatie meer voorkomt en het afschot eerder 

betrekking heeft op ontsnapte of lokaal verwilderde dieren, is het aantal dieren dat 

geschoten of als valwild gerapporteerd wordt, beperkt (Scheppers et al. 2013). 

Figuur 20 toont de toename van het aantal aanvragen en niet geweigerde 

bestrijdingsaanvragen in de periode 2008-2013. 

                                                
11 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht 

kan worden uitgeoefend 
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Figuur 20: Het aantal goedgekeurde aanvragen voor een afschotplan (gewone en bijzondere bejaging) 

en niet geweigerde bestrijdingsmeldingen voor damhert per jaar over de periode 2008-2013 (Scheppers 

et al. (2013) + update 2014 bron: INBO). 

 

Figuur 21: Aantal geschoten of als valwild doorgegeven damherten in Vlaanderen sinds 2008 (Scheppers 

et al., 2014). 
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Ook het aantal geschoten of als valwild doorgegeven damherten kende in die periode een 

stijging. Figuur 21 geeft het overzicht van het afschot van damhert sinds 2008. Het 

zwaartepunt van het afschot bevindt zich in de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg (incl. 

Voeren) (figuur 22). 

 

Figuur 22: Aanduiding van de gemeenten waar damhert geschoten werd in 2013. De kleuren verwijzen 

naar het aantal geschoten dieren (Scheppers et al., 2014). 

4 Wat is de mate van invasiviteit van het 

damhert? 

4.1 Beknopte literatuurstudie  

De literatuur met betrekking tot de ecologische en socio-economische impact van 

hertachtigen is zeer uitgebreid (cf. de review van Côté et al. (2004)). Het uitvoeren van een 

diepgaande risicoanalyse valt buiten de scope van dit advies. Hieronder geven we een 

overzicht van de belangrijkste kennis over de invasiviteit van damhert en gegevens over de 

impact van damhert op andere soorten en habitats. Hiervoor baseren we ons op een snelle 

screening van de literatuur (web of knowledge, google scholar), aangevuld met informatie 

verkregen via bevraging van buitenlandse experten (Niall Moore, Invasive Species 

Secretariat UK; Alastair Ward, Animal Health and Veterinary Laboratories Agency Defra; 

Jochen Langbein, LangbeinWildlife).  

We volgen bij dit beknopte overzicht een gelijkaardige structuur als het ISEIA-protocol (tabel 

3). 

4.1.1 Dispersiepotentieel  

4.1.1.1 Algemene populatiebiologie 

De maximum vastgestelde levensduur van damhert bedraagt 21 jaar. Mannetjes bereiken 

hun volwassen lengte op 5-9 jaar, vrouwtjes op 4-6 jaar. Damherten hebben een jaarlijks 

voortplantingsseizoen, met vooral seksuele activiteit tijdens de bronstperiode. Deze vindt 

veelal plaats in de herfst. Vrouwtjes worden seksueel rijp na 16 maanden en beginnen zich 

daarna voort te planten. Ze worden gewoonlijk drachtig tijdens hun eerste cyclus in de 

bronstperiode. De dracht bedraagt 230 ± 4 dagen en gewoonlijk wordt één kalf geboren met 

een geboortegewicht van 2-4 kg (Niethammer & Krapp, 1986; Jensz & Finley, 2013). 

Kalveren zijn zelfstandig na één jaar. Het spenen begint als het kalf 20 dagen oud is en duurt 

tot de leeftijd van 7 maanden. Na 3 tot 4 weken sluiten hinde en kalf terug aan bij een groep 

vrouwtjes met kalveren. Mannetjes verdedigen gedurende de herfst een territorium. Zoals bij 

andere hertensoorten krijgen jonge mannetjes, hoewel ze al kunnen paren, meestal niet de 
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kans zich voort te planten door de aanwezigheid van oudere, dominante mannetjes. Hierdoor 

beginnen de meeste mannetjes te paren wanneer ze 5-6 jaar oud zijn. Vrouwtjes zijn erg 

schuw op het moment dat ze werpen en blijven dan een periode bij hun kalf. 

4.1.1.2 Dispersievermogen 

Op basis van een wereldwijde review schatten Chapman & Chapman (1980) de dispersal rate 

van damhert op 0,8 (+/- 0,15) km/jaar. Dit is aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld edelhert of 

sikahert, die op de locaties waar ze geïntroduceerd werden een verspreidingssnelheid van 3-

5 km per jaar halen (Baiwy et al., 2012). Voor damhert spelen naast dispersie, die bij 

damhert intrinsiek aan relatief lage snelheden gebeurt, ontsnappingen vanuit parken een 

grote rol bij het koloniseren van nieuwe gebieden die ver gelegen zijn van de gekende 

locaties met vrij levende damherten. 

4.1.1.3 Populatie-expansie 

In Groot-Brittannië werd gesteld dat de verspreiding van damhert verklaard kon worden door 

de aanwezigheid van wildparken van waaruit de dieren ontsnapten (Chapman & Chapman, 

1997) en de trage expansie van de soort (Macdonald et al., 2001). De data van een 

kwantitatieve studie naar de veranderingen in verspreidingspatronen van hertachtigen in 

Groot-Brittannië ondersteunen dit echter niet (Ward, 2005). Deze studie toont een 

aanzienlijke uitbreiding van het areaal van damhert in de periode 1972-2002. Daarbij wordt 

een snelheid gehaald die vergelijkbaar is met ree. Dit is sneller dan edelhert, maar trager 

dan sikahert of muntjak. In een recentere periode (2003-2007) bedroeg de toename 12% 

per jaar, wat vergelijkbaar is met muntjak (tabel 2). Hierbij dient opgemerkt dat uitbreiding 

vaak geen continu proces is. Voor een populatie opnieuw uitbreidt, moeten vaak lokaal hoge 

dichtheden opgebouwd worden. Ook zijn de schattingen van de snelheid van 

areaaluitbreiding voor reeds lang gevestigde (bv. inheemse) soorten die al een ruim 

verspreidingsgebied hebben, conservatief, omdat ze proportioneel minder geschikt habitat 

over hebben om naar te disperseren. Hun verspreidingsareaal omvat al een groter deel van 

het beschikbare leefgebied. Bovendien is eenzelfde absolute toename in het areaal 

proportioneel groter voor soorten met kleinere arealen. 

Tabel 2: Aantal bezette 10 km2 hokken in Groot-Brittannië in verschillende periodes voor verschillende 

hertachtigen (Ward et al., 2008) en de berekende jaarlijkse toename (in %) in het verspreidingsareaal 

over de periode 1972-2002 en 2003-2007 volgens resp. Ward (2005) en Ward et al. (2008) op basis van 

een analyse van de data van de deer distribution survey. 

Nederlandse 

naam 

Wetenschappelijke 
naam 

Aantal bezette 10 km² hokken 
toename van het 

verspreidingsraeaal (in %) 

 
 

1972 2002 2007 1972-2002 2003-2007 

ree Capreolus capreolus 778 1567 2022 2,3 5,2 

edelhert Cervus elaphus 576 844 1200 0,3 7,3 

damhert Dama dama 249 568 1025 1,8 12,5 

sikahert Cervus nippon 69 317 451 5,3 7,3 

muntjak Muntiacus reevesi 40 472 816 8,2 11,6 

chinees 
waterhert 

Hydropotes inermis 23 50 136 2 22,2 

Het criterium ’populatie-expansie’ wordt gebruikt in risicoanalyses, bijvoorbeeld in het recent 

ontwikkelde Harmonia+ protocol (D'hondt et al., 2014). Op basis van de data in Groot-

Brittannië (tabel 2) zou damhert medium scoren (100 m–1 km per jaar) op dit criterium. 
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4.1.2 Kolonisatie van gebieden met natuurbehoudswaarde 

Damherten kunnen in diverse habitats overleven, maar hebben veelal nood aan bos als 

rustgebied. Hun biotoop is vaak een mozaïek van habitats zoals bossen met ondergroei, 

graslanden, parkachtige landschappen, ruigtes enz. De dieren foerageren vaak in 

landbouwgebieden of andere open gebieden buiten bossen. Populaties kunnen perfect 

standhouden in versnipperde bosgebieden in landschappen met een landbouwcontext 

(Corbet & Harris, 1991). 

In Drongengoed, een gebied met hoge natuurwaarde in de bos- en heidesfeer, houdt de 

populatie damherten sinds de jaren 1990 stand (zie 2.2.1.1) (Huysentruyt et al., 2012). 

4.1.3 Impact op inheemse soorten 

4.1.3.1 Impact door herbivorie 

Damherten worden net als edelherten beschouwd als ‘intermediate feeders’ (variabele 

vreters)12 (Hermy et al., 2004) die vooral op planten met relatief lage nutritionele waarde 

grazen, vooral grassen maar ook kruidachtigen en zegges (Caldwell et al., 1983). De soort is 

een generalist met een brede dieetkeuze. De dieren eten verder bladeren en schors van 

struiken en bomen, jonge twijgen, beukennootjes, kastanjes, eikels, wortels, mossen, fungi, 

korstmossen evenals diverse landbouwgewassen (Borkowski & Obidziński, 2003; Long, 

2003; Putman et al., 1993). 

Afhankelijk van de omstandigheden kan de impact van graasactiviteiten van hertachtigen op 

plantensoorten resulteren in een toe- of afname van de soortendiversiteit en/of abundantie, 

of in veranderingen in de vegetatiestructuur zonder effect op de biodiversiteit of abundantie. 

In Groot-Brittannië werd regelmatig een grote impact van hertachtigen op grondflora in 

bossen (bv. slanke sleutelbloem, stengelloze sleutelbloem) aangetoond, vaak met een shift 

naar meer door grassen gedomineerde vegetatietypes tot gevolg (Corbet & Harris, 1991). 

Soorten als braam en andere hoge kruiden en varens (m.u.v. adelaarsvaren) nemen af. Het 

effect hiervan hangt af van het soort hert. Variabele graasintensiteiten binnen een bos zijn 

volgens Kirby (2001) het best voor een hoge biodiversiteit. Sommige planten kunnen ook 

schade ondervinden door vertrappeling, zoals boshyacint en bosbingelkruid, waardoor hun 

abundantie afneemt langs hertenpaden of in zones waar herten samenkomen (Grime et al., 

1988). Voor sommige plantensoorten kan het eten van hun bloemen en vruchtbeginsels 

leiden tot verminderde zaadzetting, wat langetermijneffecten op de overleving van deze 

plantpopulaties veroorzaakt (Kirby, 2001). 

Hertachtigen kunnen belangrijke zaadverbreiders zijn (o.a. Eycott et al., 2007). Studies over 

de bijdrage van damhert/edelhert (waarvan de resultaten meestal voor beide soorten samen 

besproken worden) aan de epi13- of endozoöchore14 zaadverbreiding van planten in Europa, 

toonden aan dat vooral plantensoorten van open landbouwgebieden en ruderale habitats in 

bosfragmenten verbreid worden. Stenotope15 bossoorten worden slechts in beperkte mate 

verspreid op die manier (Heinken et al., 2002; Panter & Dolman, 2012). Panter & Dolman 

(2012) stelden vast dat er geen zogenaamde oudbossoorten voorkwamen in faecesstalen 

van damhert/edelhert. Dat wordt bevestigd door onderzoek op Duitse ree- (Schmidt et al., 

2004) en edelhertpopulaties (von Oheimb et al., 2005). Panter & Dolman (2012) stellen dat 

edelhert/damhert eventueel zouden kunnen bijdragen aan de verbreiding van zeldzame 

akkeronkruiden. 

                                                
12 Soorten die zich kenmerken door een flexibel voedselzoekgedrag en hun voedselkeuze kunnen aanpassen aan de 

wisselende omstandigheden in de verschillende seizoenen. Ze situeren zich tussen de pure grazers enerzijds en de pure 

browsers (snoeiers) anderzijds. 
13 Verbreiding van diasporen door uitwendig transport op dieren. 
14 Verbreiding van diasporen door inwendige opname door dieren. 
15 Een soort die zeer strenge eisen stelt aan de omgeving en daardoor slechts in een beperkt aantal biotopen kan 

voorkomen. 
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Vooral grotere hertensoorten zoals damhert kunnen in bossen een significante reductie 

veroorzaken van de struiklaag en lianen tot op 1,5 m hoogte. Onderzoek op 13 locaties in 

Engeland en Wales toonde aan dat de structurele habitatveranderingen die herten in bossen 

teweegbrengen (Fuller & Gill, 2001), een negatief effect op zangvogels kunnen veroorzaken. 

De redenen daarvoor zijn een verlies aan nestplaatsen, toegenomen blootstelling aan 

predatoren en verlaagde voedselbeschikbaarheid (Gill & Fuller, 2007). In het algemeen was 

de diversiteit aan zangvogels (broedende en trekkende soorten) significant hoger in 

hakhoutbestanden zonder herten dan in gelijkaardige bestanden met begrazing door herten. 

Ook dagvlinders van bossen kunnen een impact ondervinden van begrazing door damhert 

(Feber et al., 2001). 

4.1.3.2 Impact door competitie met inheemse soorten 

Het potentieel voor competitie tussen sympatrisch16 voorkomende hertensoorten, die vaak 

overlap in habitat en voedselniche vertonen, is groot (o.a. Putman, 1996). Het aantonen van 

competitieve exclusie in het veld is echter moeilijk, zeker met grote zoogdieren als herten. 

Voor dergelijke soorten is het uitvoeren van experimenteel immers zeer moeilijk. Bovendien 

kan afschot competitie maskeren door de densiteiten onder de draagkracht van gebieden te 

houden. Eenvoudige correlaties tussen voor- of achteruitgang van verschillende soorten of 

het optreden van niche segregatie zijn nog geen bewijs voor effectieve competitie. Deze 

fenomenen kunnen ook het gevolg zijn van een verschil in fundamentele ecologische niche17 

of van een onbekende factor die een toe- of afnamen van een van beide soorten verklaart 

(Holt, 1977). 

De dieetoverlap tussen ree en grotere hertachtigen zoals damhert en edelhert is beperkt. 

Vermoedelijk vermijden reeën door hun specifieke dieetkeuze rechtstreekse 

voedselcompetitie met grotere hertachtigen (Duncan et al., 1998). Bovendien geven 

theoretische competitiemodellen aan dat in gevallen van rechtstreekse voedselcompetitie, de 

kleinere soorten het minst worden getroffen (Duncan et al., 1998). Toch tonen verschillende 

studies negatieve effecten op de reedensiteit aan bij een verhoging van de dichtheid van 

grotere hertachtigen zoals edelhert en sikahert (Duncan et al., 1998). Ook recente gegevens 

uit het Deelerwoud in Nederland, waar sinds het stopzetten van de bejaging in 2001 de 

aantallen damhert en edelhert spectaculair zijn toegenomen, geven voor diezelfde periode 

een sterke afname van de aantallen reeën aan (Huysentruyt & Casaer 2014 in 

voorbereiding). Op dit ogenblik zijn reeën vrijwel verdwenen uit het Deelerwoud. 

Focardi et al. (2006) toonden het ruimtelijke effect aan van interspecifieke competitie van 

damhert op de Italiaanse ondersoort van ree Capreolus capreolus italicus, die sinds 2000 een 

achteruitgang vertoonde. Uit de toegepaste modellen bleek dat er habitatsegregatie tussen 

de twee soorten optrad en dat deze toenam met een stijgende damhertdensiteit. Ook de 

variatie in de grootte van de home range van reeën kon gedeeltelijk verklaard worden door 

de damhertdensiteiten. In Zweden en Frankrijk toonden Kjellander et al. (2004) eveneens 

een sterk effect aan van densiteit van damherten op de grootte van de home range van ree 

Dat effect is wellicht het gevolg van interspecifieke competitie. Aangezien damhert overlap in 

habitat vertoont met ree, is het aannemelijk dat bij toenemende dichtheden competitieve 

effecten zullen spelen. 

Boven een bepaalde drempel kunnen hoge dichtheden van (dam)herten een negatief effect 

hebben op reeën. Het gaat daarbij vermoedelijk eerder om competitie voor de ruimte dan 

om voedselcompetitie.  

                                                
16 Soorten met een overlappende geografische spreiding. 
17 Dit is een theoretisch mogelijke niche op basis van fysiologische vereisten. De gerealiseerde niche is altijd kleiner. 
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4.1.3.3 Gezondheidseffecten 

4.1.3.3.1 Wildziekten en zoönosen 

Net zoals andere hertensoorten kan damhert een bron van Bovine Tuberculosis zijn (Clifton-

Hadley & Wilesmith, 1991). Er zijn indicaties van damherten met Q-koorts (Coxiella burnetii) 

antilichamen (Hubalek et al., 1993). Verder kunnen damherten gastheer zijn van aan teken 

gerelateerde ziektes zoals lyme. Wilde hertachtigen kunnen ook een bron zijn van 

Leptospirosis. 

Daarnaast is er het risico op overdracht van ziektes naar de veestapel (Jensz & Finley, 

2013). Het gaat o.a. om blauwtong, mond- en klauwzeer, Screw worm fly, Vascular 

stomatitis, overdraagbare spongiforme encephalopathy en chronic wasting disease. 

Daarnaast vormt damhert ook een reservoir voor verschillende soorten nematoden, 

waaronder Ashwortius sidemi (Kowal et al., 2012). 

4.1.3.3.2 Verkeersongevallen 

Aanrijdingen met hertachtigen vormen een veiligheidsprobleem in Europa en daarbuiten. In 

Europa gebeuren momenteel per jaar naar schatting 0,5 tot 1 miljoen verkeersongevallen 

waarbij hertachtigen betrokken zijn (Blake, 2007; Putman, 1997; Putman, 2013; Romin & 

Bissonette, 1996). In Groot-Brittannië worden jaarlijks 34.000 tot 60.000 

verkeersongevallen met hertachtigen geregistreerd. De geschatte kost daarvan bedraagt 17 

miljoen pond aan materiële schade. Daarbovenop komt een additionele kost van 30 miljoen 

pond ten gevolge van > 450 hert-gerelateerde verkeersongevallen waarbij mensen gekwetst 

raken (Langbein, 2006). 

Verkeersongelukken met hertachtigen treden vaker op tijdens de paarperiode. Ook 

soortspecifieke karakteristieken (bv. schuwheid, mate van activiteit) spelen een rol. Over het 

risico dat damherten vertegenwoordigen in vergelijking met andere soorten, zijn geen 

gegevens bekend. Damherten zijn vaker dagactief dan andere soorten en vertonen ook vaak 

een stilstaan reflex wanneer ze verkeer zien (Bruinderink & Hazebroek, 1996). Een studie op 

witstaartherten in een (sub)urbane context in de Verenigde Staten stelt ruwweg dat de 

frequentie van aanvaringen het sterkst daalt onder densiteiten van 7 herten per km2 

(DeNicola & Williams, 2008). Naast de dichtheid aan dieren spelen ook andere factoren een 

rol bij het risico op verkeersaanvaringen: de aard van de weginfrastructuur (breedte, aantal 

rijvakken, aan- of afwezigheid van een middenberm die als barrière kan werken), de 

verkeersintensiteit (aantal voertuigen en snelheid), nabijheid van dekking (bv. bos) en de 

landschapsconfiguratie. 

4.1.3.4 Genetische effecten (hybridisatie) 

Er werden geen referenties gevonden met betrekking tot hybridisatie van damhert met 

andere hertensoorten. Het risico op genetische effecten door de aanwezigheid van damhert 

is vermoedelijk laag. 

4.1.4 Impact op ecosysteemprocessen 

Een onbeheerde populatie damherten kan ingrijpende veranderingen veroorzaken aan de 

structuur van bossen. Dit werd in vele studies aangetoond die gebruik maken van exclosures 

voor herten (Fuller & Gill, 2001; Putman et al., 1989; Stockton et al., 2005). De 

snoeiactiviteit van damhert in gemengde loofbossen kan een beperkende factor zijn voor de 

ontwikkeling van bosecosystemen (o.a. Cermak & Mrkva 2003). Damherten kunnen schade 

aan jonge aanplanten veroorzaken, regeneratie van hakhoutbestanden hypothekeren en 

volwassen bomen (zowel loof- als naaldbomen) aantasten door ze te ontschorsen. Herten 

selecteren typisch de uiteinden van scheuten en bladeren, omdat deze hogere 

nutrientenconcentraties en minder lignine en cellulose bevatten dan andere plantendelen. 

Hierdoor worden de planten minder hoog, maar kan ook de maturatie uitgesteld worden en 
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bloei achterwege blijven. Bokken kunnen ook geweischade aan individuele bomen 

veroorzaken tijdens de paarperiode (Corbet & Harris, 1991). 

Afhankelijk van de dichtheden kunnen damherten een verlies aan biodiversiteit 

teweegbrengen door de structuur van vegetatiegemeenschappen te veranderen of kunnen ze 

de biodiversiteit net bevorderen (White et al., 2004b). 

De browsing activiteiten van hertachtigen op zaailingen, struiken en jonge boompjes 

veroorzaken een reductie van stengeldensiteiten, stengelhoogtes en bladerdensiteiten, 

waardoor een meer open onderlaag in bossen ontstaat. De verhoogde lichtintensiteit op de 

bosbodem die hiervan het gevolg is, veroorzaakt veranderingen in de soortsamenstelling van 

de kruidlaag. Sterke graasdruk van herten limiteert bosregeneratie door een reductie van de 

dichtheid aan zaailingen en door groeiachterstand van de zaailingen (Gill, 2000). De precieze 

gevolgen hiervan zijn contextafhankelijk (lichtregime, vegetatiesamenstelling) (Gill & 

Beardall, 2001; Gill & Fuller, 2007). 

Een tienjarig onderzoek op de Veluwe in Nederland onderzocht de impact van browsen door 

hertachtigen (ree, edelhert, damhert) in een bos met struikheide in de ondergroei. Een 

reductie van 80% van het aantal herbivoren veroorzaakte een sterke toename in struiken en 

zaailingen (m.u.v. berk), maar de groeihoogte van de meest geprefereerde loofsoorten werd 

nog sterk beperkt. De meest gevoelige soorten waren zomereik en wintereik. Deze soorten 

konden enkel succesvol regenereren indien voldoende ruimtelijke en temporele variatie in 

graasdruk aanwezig was (Kuiters & Slim, 2002). De successie van grove dennenbestanden 

naar natuurlijker eiken-berkenbos en eiken-beukenbos omvat een fase waarbij berk en eik 

zich vestigen. Deze successie trad in dit gebied enkel op bij afwezigheid van graasdruk. Bij 

dichtheden van 14 dieren/km2 werden zowel winter- als zomereik en ruwe berk te sterk 

begraasd om regeneratie te vertonen onder een open kruinlaag van grove den. Enkel beuk 

kon verjongen (Kuiters & Slim, 2002). 

De impact van graasgedrag op vegetaties heeft cascade-effecten op andere organismen, 

bijvoorbeeld ongewervelde fauna (Gill, 2000) en zangvogels (zie hoger) (Gill & Fuller, 2007). 

Tot de groepen die positieve effecten ondervinden, behoren bijvoorbeeld mestkevers (Page 

et al., 2008). 

Een aantal studies tonen positieve effecten aan van extensieve begrazing van halfnatuurlijke 

graslanden door hertachtigen op de abundantie en soortenrijkdom van vlinders, sprinkhanen 

en andere arthropoden (Wallis De Vries et al., 2007). In Zweden verminderde de 

soortenrijkdom aan nectarzoekende vlinders en hommels met toenemende 

begrazingsintensiteit van herten (Söderström et al., 2001). 

4.1.5 Landbouw- en bosbouwschade door damhert 

Damherten worden regelmatig grazend waargenomen op akkerbouwgewassen. In Europa 

foerageren damherten op o.a. rapen, bieten en maïs, en veroorzaken daardoor 

landbouwschade. Hoewel de exacte omvang moeilijk te becijferen is, is de schade aan 

landbouwgewassen in Groot-Brittannië soms aanzienlijk. Het is er vooral een gevolg van 

grazen op gras en maïs in het vroege voorjaar, waarbij ze zich op jonge planten 

concentreren (Long, 2003). Schade aan landbouw treedt ook op door het vertrappelen van 

en gaan liggen op gewassen. Damhert is in het laagland van Groot-Brittannië een van de 

soorten die het meest betrokken is bij faunaschade aan land- en bosbouw (Putman & Moore, 

1998; White et al., 2004a). Algemeen hebben grotere hertensoorten die in kuddes leven een 

grotere kans op ecologische en economische impact dan kleinere, sedentaire hoefdieren met 

kleinere home ranges zoals ree (Putman, 2013).  

Wilson (2003) schatte de gewasschade door hertachtigen in Groot-Brittannië algemeen op 

4,3 miljoen pond per jaar, waarvan 1 miljoen in het oosten en zuidwesten van Engeland. 

Waar dit voorheen vooral met reeën optrad, wordt ook steeds meer schade door damhert 

gemeld aan boomgaarden, vooral door vraat aan twijgen (Putman, 2012).  
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Wanneer landbouwgronden in de buurt van hoge concentraties van grote hertachtigen 

liggen, kan de schade zeer aanzienlijk worden. De schade kan rechtstreeks aan de 

densiteiten van de soorten worden gekoppeld. In het Nederlandse Deelerwoud oversteeg de 

getaxeerde schade aan landbouwgronden in de periode 2007-2010 elk jaar € 20.000. De 

grootte van schade hangt er grotendeels samen met de gemeenschappelijke voorjaarsstand 

van edel- en damherten (Huysentruyt & Casaer in voorbereiding). 

In de periode 2008-2013 werd in Nederland jaarlijks gemiddeld ca. € 62 500 uitgekeerd voor 

schade door damherten. Dit bedrag is tussen 2008 en 2012 opgelopen van € 36.311 tot € 

126.090. Een gewijzigd beheer van damherten in de directe omgeving van het leefgebied ‘de 

Amsterdamse Waterleidingduinen’ leidde tot een forse daling van de schade (Faunafonds, 

2014). 

In bossen en boomkwekerijen kunnen damherten jonge aanplantingen beschadigen of 

regeneratie van hakhout beletten. Het strippen van schors resulteert zelden in de dood van 

een boom, maar zorgt voor groeiachterstand en kan secundaire schimmelinfectie 

veroorzaken. Mannelijke herten kunnen tijdens het paarseizoen met hun gewei schade 

veroorzaken aan loof- en naaldbomen (Putman & Moore, 1998). 

Sinds het stopzetten van de bejaging op hertachtigen, nam het aantal jonge bomen in het 

Deelerwoud af en nam het aantal aangevreten jonge bomen sterk toe. Boomsoorten 

verschillen in hun gevoeligheid voor vraat. Grove den en in iets mindere mate wilde lijsterbes 

doen het goed, terwijl het aantal jonge planten van zomereik, ruwe berk, Amerikaanse 

vogelkers en douglasspar sterk terugliep. Sporkehout en krentenboompje verjongden niet 

meer. Van een aantal andere soorten in het gebied, zoals beuk, hulst en lariks, is het aantal 

jonge bomen altijd heel laag geweest en is het niet mogelijk de ontwikkeling te schetsen. Er 

blijkt ook een effect van voedselrijkdom. Op plaatsen waar de bodem voedselrijker is, komt 

bosverjonging iets beter op gang ondanks toegenomen graasdruk. 

4.1.6 Gegevens over de link tussen schade door damhert en 
dichtheden 

Een aantal studies geeft duidelijk aan dat de link tussen graasimpact en densiteit aan 

herbivoren niet lineair is (Hester et al., 2000; Putman, 1996). De ecologische en 

economische impact van hertachtigen is dus niet enkel gelinkt met de densiteit van de 

dieren. In het kader van bosbouwschade spelen bijvoorbeeld ook het bostype en de 

bosstructuur een rol, evenals de bosbeheervorm (verjongingsmethode), de configuratie van 

habitats in het omliggende landschap of de beschikbaarheid van alternatief voedsel (Moore 

et al., 1999; Reimoser & Gossow, 1996). Aanplantingen in boomkwekerijen met veel dekking 

in de nabijheid van bos zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor schade door damhert dan die in 

boomkwekerijen die verder van bos afgelegen zijn, en ook de soortsamenstelling van de 

boomkwekerij heeft een significant effect op de kans op schade (Moore et al., 1999). Kuiters 

& Slim (2002) concluderen dat voldoende variatie in graasdruk op landschapschaal essentieel 

is om bosregeneratie mogelijk te maken. 

Toch worden in de literatuur een aantal drempelwaarden vermeld. Putman (2013) en Putman 

et al. (2011) stellen dat vanaf 7-8 (edel)herten per 100 ha (1 km2) ecologische schade 

optreedt in open habitats zoals heide. Volgens Albon et al. (2007) treedt matige tot hoge 

ecologische impact in heidegebieden op vanaf densiteiten van 15 (edel)herten per 100 ha. 

Voor bosgebieden wordt, op basis van een studie in 15 gebieden in Groot-Brittannië, gesteld 

dat dichtheden van meer dan 14 dieren per 100 ha problemen opleveren voor bosregeneratie 

(Gill & Morgan, 2009). Voor commerciële bosbouw ligt deze grens op 4-5 dieren per 100 ha 

(Putman, 2013). 

De mate waarin landbouwschade optreedt is afhankelijk van de ruimere landschapscontext 

(bv. nabijheid van dekking), het al dan niet bijvoederen, de beschikbaarheid van alternatief 

voedsel enz. White et al. (2004b) schatten de grenswaarde op landschapsniveau voor 
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landbouwschade door damhert op 5 per 1000 ha, maar de auteurs geven zelf aan dat 

kwantificeren hiervan moeilijk is. De relatie tussen het optreden van landbouwschade en 

dichtheden is wellicht niet-lineair (White et al., 2004a). 

Een opvallend verschijnsel bij damhert is het samenscholingsgedrag. Het optreden van grote 

groepen damherten, bv. in landbouwgebied, wordt vaak gelinkt met het risico dat deze soort 

vertegenwoordigt op schade. Het sociaal gedrag van damhert varieert echter: in sommige 

gebieden hokken de dieren niet echt samen, in andere gebieden worden het hele jaar door 

groepen van dertig dieren gezien (Jensz & Finley, 2013). In Groot-Brittannië komen 

damherten voor in groepjes van vijf of minder in bossen, maar vaak vormen ze single-sex 

groepen tot 200 individuen (Langbein & Chapman, 2003; White et al., 2004b). In Groot-

Brittannië stelde men vast dat er veel seizoenale variatie in de groepsgrootte optreedt 

(Chapman & Chapman, 1997). Hindes vormen groepen met hun kalveren en subadulte 

jaarlingen terwijl volwassen bokken in aparte groepen kunnen leven. Deze groepen 

ontmoeten elkaar tijdens de bronstperiode. Putman (1986) stelt echter dat, hoewel 

regelmatig groepen van 70 tot 100 dieren samen waargenomen werden in het nationaal park 

The New Forest (Groot-Brittannië), dit moest gezien worden in het kader van toevallige 

aggregatie van kleinere groepjes dieren op geschikte voedselgronden, eerder dan berustend 

op sociale groepsstructuur van damherten. Kleinere groepjes van een tiental dieren kunnen 

beschouwd worden als een meer fundamentele sociale eenheid (Putman, 1986). Dat kleinere 

groepen eerder de regel zijn bij damhert, wordt bevestigd door recent onderzoek op de 

Veluwe. De groepsgrootte varieerde er per jaar van 3,1 ± 0,52 in 2013 tot 5,7 ± 1,01 in 

2014 (Huysentruyt & Casaer, 2014 in voorbereiding). Ook in Drongengoed komen de dieren 

eerder in kleine losse groepjes voor (mondelinge mededeling J. van Uytvanck, INBO). 

4.2 Bestaande risicoanalyses 

Voor België werd door het Belgisch Forum Invasieve Soorten een systeem uitgewerkt om te 

bepalen in welke mate soorten potentieel een ecologisch probleem vormen (Branquart, 

2007; Branquart et al., 2009). Dit protocol (ISEIA) is een quick screening van de ecologische 

risico’s gebaseerd op vier eigenschappen van de soorten: verspreidingspotentieel, potentieel 

tot kolonisatie van natuurlijke habitats, negatieve effecten op lokale biota en impact op 

ecosysteemfuncties. Aspecten die in deze ecologische risico-inschatting meegenomen worden 

zijn: 

● dispersievermogen en gekende invasiviteit; 

● vermogen van een organisme om zich in het leefmilieu te verspreiden; 

● impact op inheemse soorten (predatie, competitie, hybridisatie, overdracht van 

pathogenen); 

● impact op inheemse ecosystemen (veranderingen in nutriëntencycli, impact op 

habitatkwaliteit, beïnvloeding van natuurlijke successie); 

● mate van inburgering (geïsoleerde populaties, ingeburgerd in een beperkte regio, 

wijd verspreid). 

Op basis van het ISEIA protocol werd damhert gecatalogeerd als een weinig verspreide 

soort met matige impact in België (B1, bewakingslijst). De soort heeft een hoog 

dispersiepotentieel en koloniseert natuurlijke habitats (tabel 3).  
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Tabel 3: Samenvattende tabel met impactscores voor damhert volgens ISEIA (assessment 23 maart 

2009). 

Criterium Risicoscore 

Dispersiepotentieel Hoog (3) 

Kolonisatie van gebieden met natuurbehoudswaarde Hoog (3) 

Impact op inheemse soorten  

Herbivorie Medium (2) 

Competitie Medium (2) 

Overdracht van ziektes Unknown  

Genetische effecten (hybridisatie) Laag (1) 

Impact op ecosysteemfuncties  

Nutrientencycli Laag (1) 

Fysische veranderingen Medium (2) 

Successie Waarschijnlijk (2) 

Voedselwebben Waarschijnlijk (2) 

Totale risicoscore 10 

Verspreiding in België Geïsoleerde populaties 

ISEIA categorie B1 watch list 

Er werden verder risicoanalyses gevonden voor Australië (Page et al., 2008) en voor 

Tasmanië (Government, 2014; Mallick & Driessen, 2010). Gezien de specifieke context van 

deze eilanden, is deze conclusie echter niet zomaar te transponeren naar Vlaanderen. 

5 Impact van damhert in Vlaanderen. 

De huidige ecologische impact van damhert in Vlaanderen is niet onderzocht. 

In het project ‘Dieren Onder De Wielen’ werden sinds 2010 acht damherten gemeld, waarvan 

enkele in het Vlaams Gewest (Ronse, Brecht) (mondelinge mededeling Diemer Vercayie, 

Natuurpunt). Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakt melding van één geval van 

aanrijding met damhert (info: Bart Denayer, ANB). 

6 Impact in buitenland 

Zie deel 4. 

7 Kwalitatieve inschatting van de potentiële 

impact in functie van beheer van het damhert 

 Op de plaatsen waar het damhert actueel aanwezig is, kan het niet ingrijpen op de 

populatie op termijn leiden tot hogere dichtheden. De kans op landbouwschade en op 

een negatieve impact op de bosverjonging neemt dan toe. Lokale populaties kunnen 

een positieve bijdrage leveren indien open vegetatietypes en structuur de doelstelling 

zijn, mits de dichtheden onder een schadedrempel blijven. 

 In grote gebieden, waar damhert een rol in het beheer kan spelen en de soort een 

recreatieve/belevingswaarde kan hebben, lijkt het haalbaar om een populatie 

damhert te laten bestaan en te reguleren op een gewenst niveau. Dit vereist wel een 

actief ingrijpen op de populatiegrootte om schade te vermijden. Een degelijke 

monitoring van het afschot, de populatie en de impact op de omgeving is 

noodzakelijk voor opvolging en bijsturing van het beheer. Bij dit beheer is het 

bepalen van duidelijke beheerdoelstellingen en criteria of failure (Fryxell et al., 2014) 

een vereiste. Een dergelijk beheer zal de nodige communicatie vergen om aan het 

brede publiek duidelijk te maken dat niet-gecontroleerde populaties op termijn tot 

schadegevallen en onhoudbare situaties kunnen leiden. 
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 Op basis van historische data en van ervaringen in het buitenland, lijkt het risico op 

een zeer snelle en moeilijk controleerbare expansie van damherten in Vlaanderen op 

basis van enkel natuurlijke uitbreiding vanuit bestaande kernen eerder gering. Een 

scenario zoals actueel het geval bij everzwijn in Vlaanderen is niet te verwachten. 

 Ervaringen in het buitenland tonen aan dat areaaluitbreiding sterk beïnvloed wordt 

door ontsnappingen of uitzettingen. Omdat damherten veel in private collecties 

gehouden worden, zijn nieuwe ontsnappingen niet uit te sluiten. Het ontstaan en het 

verder ontwikkelen van nieuwe kernen tot lokale populaties zou het beheer van 

damhert in Vlaanderen op termijn oncontroleerbaar kunnen maken. Afschot van niet 

gewenste nieuwe kernen is technisch mogelijk, maar de uitvoering ervan vergt het 

nodige draagvlak bij zowel de jagers als het lokale publiek (cf. de maatschappelijke 

discussie naar aanleiding van het afschot van damhert in Kluisbergen en 

Huldenberg). Ook het afvangen is theoretisch mogelijk, maar in de praktijk moeilijk 

haalbaar. Door de status van jachtwildsoort gelden er wettelijke randvoorwaarden 

voor de personen, de locaties en de methodes waarmee damhert verwijderd kan 

worden. 

8 Overwegingen bij het tot stand komen van een 

beheerbeslissing 

In dit advies werden een aantal andere factoren die relevant kunnen zijn in de 

beheerafweging, niet besproken. Voorbeelden hiervan zijn de veranderingen in 

landschapsconnectiviteit, het risico op stroperij, de mogelijk te verwachten 

populatieontwikkelingen onder invloed van klimaatverandering, het publiek bewustzijn en 

draagvlak, en trends in eigendomsstructuren en landgebruik. Voor elk van deze aspecten kan 

een sterkte-zwakte analyse een nuttige oefening zijn om tot een gedragen beleids- en 

beheervisie te komen (cf. Welsh Government, 2010).  
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Conclusie 

1. Wat is de wettelijke status van het damhert in Vlaanderen en de omliggende 

regio’s/buurlanden? 

In Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Groot-Brittannië en Wallonië heeft het damhert de status 

van jachtwildsoort. In elk van deze buurregio’s is het afschot van damherten de laatste 

decennia toegenomen. In Nederland is damhert een beschermde Rode-Lijstsoort, die in 

principe niet bejaagd wordt. Er kan wel een ontheffing voor verleend worden. 

In België wordt damhert beschouwd als een exoot. De soort mag wel zonder vergunning door 

particulieren gehouden worden. Ook in Frankrijk behoort de soort niet tot het inheems wild. 

In tegenstelling tot andere exotische hertachtigen, geldt er geen verbod op het introduceren 

van damhert in de vrije natuur. In Groot-Brittannië wordt damhert als ingeburgerd 

(‘naturalised’) beschouwd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld muntjak, sikahert of chinees 

waterhert. In het Groothertogdom Luxemburg behoort het damhert tot de categorie 

‘hoogwild’ en niet tot de categorie ‘niet-inheemse soorten’. Nederland beschouwt het 

damhert als inheemse soort. 

2. Wat is de actuele verspreiding van het damhert in Vlaanderen en de omliggende 

regio’s/buurlanden? 

Vermoedelijk kwam het damhert oorspronkelijk voor in Noord- en Midden–Europa, maar 

stierf de soort er tijdens de laatste ijstijd uit. In de loop van de geschiedenis werden 

damherten door verschillende bevolkingsgroepen terug ingevoerd. Tijdens de middeleeuwen 

werd de soort regelmatig in wildparken uitgezet. 

De actuele verspreiding van damhert is in de meeste buurlanden en -regio’s niet homogeen. 

Er zijn tussen de deelregio’s van die landen grote verschillen in densiteit. In Frankrijk, 

Nederland, Luxemburg en België kan de verspreiding als fragmentarisch bestempeld worden. 

Door de trage verbreidingssnelheid van damhert, vormt hun actuele verspreiding in de 

buurlanden en –regio’s veelal een weerspiegeling van ontsnappingen of uitzettingen sinds de 

vorige eeuw. Hieruit ontstonden al dan niet permanente, vrije damhertpopulaties. Ten 

opzichte van de tweede helft van de vorige eeuw neemt het verspreidingsareaal van de soort 

in alle buurlanden en -regio’s toe. 

3. Geef de historische en actuele afschotdata van damhert in Vlaanderen. 

Voor Vlaanderen beschikken we vanaf 2008 over betrouwbare data. Sinds 2008 is er een 

toename in het aantal aanvragen voor afschot (gewone bejaging, bijzondere bejaging en 

melding bestrijding) van damherten. De trend in het aantal effectief geschoten stuks en in 

het aantal stuks valwild vertoont hetzelfde beeld. 

4. Wat is de mate van invasiviteit van het damhert? 

Algemeen wordt damhert eerder geassocieerd met een lage dispersiecapaciteit. De 

verspreiding wordt in hoge mate gekoppeld aan historische of recente ontsnappingen en 

uitzettingen. Lokaal kunnen hoge densiteiten ontstaan, zeker in meer open gebieden waar 

damherten voedsel vinden (bv. landbouwgebieden). Op basis van het ISEIA protocol werd 

damhert in België gecatalogeerd als een weinig verspreide soort met matige impact (B1, 

bewakingslijst). 

De effecten van damherten op de vegetatiesoortensamenstelling, abundantie en structuur 

zijn zeer variabel en gedeeltelijk gelinkt aan de lokale densiteiten. De mate waarin deze 

effecten als positieve of negatieve impacten beschouwd worden, is afhankelijk van de 

beheerdoelstelllingen voor het gebied. 



 

www.inbo.be INBO.A.3214 35 

De dichtheid van de damhertpopulatie bepaalt mee het risico op bosbouw- en 

landbouwschade, maar is niet de enige factor. Ook andere kenmerken van het bosgebied of 

het ruimere landschap spelen hierin een rol.  

Op basis van het ISEIA protocol werd damhert in België gecatalogeerd als een weinig 

verspreide soort met matige impact (B1, bewakingslijst) 

5. Wat is de huidige impact van het damhert (zowel positief als negatief), rekening 

houdend met de actuele verspreiding en het invasiestadium in Vlaanderen. 

Er is in Vlaanderen nog geen onderzoek gevoerd naar de impact van damhert. Hierdoor 

kunnen geen uitspraken gedaan worden over mogelijke positieve of negatieve aspecten van 

de aanwezigheid van damhert in Vlaanderen. 

6. Wat is de huidige impact van het damhert in omliggende regio’s/buurlanden, 

rekening houdend met de verspreiding en het invasiestadium aldaar? 

Zie antwoord op vraag 4. 

7. Geef, indien mogelijk, een kwalitatieve inschatting van de potentiële impact van 

het damhert in functie van beheer. 

Op de plaatsen waar het damhert actueel aanwezig is, kan het niet ingrijpen op de populatie 

op termijn leiden tot hogere dichtheden. De kans op landbouwschade en op een negatieve 

impact op de bosverjonging neemt dan toe. Lokale populaties kunnen een positieve bijdrage 

leveren indien open vegetatietypes en structuur de doelstelling zijn, mits de dichtheden 

onder een schadedrempel blijven. 

In grote gebieden, waar damhert een rol in het beheer kan spelen en de soort een 

recreatieve/belevingswaarde kan hebben, lijkt het haalbaar om een populatie damhert te 

laten bestaan en te reguleren op een gewenst niveau. Dit vereist wel een actief ingrijpen op 

de populatiegrootte om schade te vermijden. Een degelijke monitoring van het afschot, de 

populatie en de impact op de omgeving is noodzakelijk voor opvolging en bijsturing van het 

beheer. Bij dit beheer is het bepalen van duidelijke beheerdoelstellingen en criteria of failure 

een vereiste. Een dergelijk beheer zal de nodige communicatie vergen om aan het brede 

publiek duidelijk te maken dat niet-gecontroleerde populaties op termijn tot schadegevallen 

en onhoudbare situaties kunnen leiden. 

Op basis van historische data en van ervaringen in het buitenland, lijkt het risico op een zeer 

snelle en moeilijk controleerbare expansie van damherten in Vlaanderen op basis van enkel 

natuurlijke uitbreiding vanuit bestaande kernen eerder gering. Een scenario zoals actueel het 

geval bij everzwijn in Vlaanderen is niet te verwachten. 

Ervaringen in het buitenland tonen aan dat areaaluitbreiding sterk beïnvloed wordt door 

ontsnappingen of uitzettingen. Omdat damherten veel in private collecties gehouden worden, 

zijn nieuwe ontsnappingen niet uit te sluiten. Het ontstaan en het verder ontwikkelen van 

nieuwe kernen tot lokale populaties zou het beheer van damhert in Vlaanderen op termijn 

oncontroleerbaar kunnen maken. Afschot van niet gewenste nieuwe kernen is technisch 

mogelijk, maar de uitvoering ervan vergt het nodige draagvlak bij zowel de jagers als het 

lokale publiek. Ook het afvangen is theoretisch mogelijk, maar in de praktijk moeilijk 

haalbaar. Door de status van jachtwildsoort gelden er wettelijke randvoorwaarden voor de 

personen, de locaties en de methodes waarmee damhert verwijderd kan worden.  
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