
Damherten 
in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland

Damherten horen thuis in het duingebied en 
dus ook in het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land. Maar als het er teveel worden, dan zorgen 
deze herten voor schade aan de natuur. Daar-
naast kan een te groot aantal damherten leiden 
tot gevaarlijke situaties voor mensen. Als de 
overlast te groot wordt, moeten de beheerders 
van Nationaal Park Zuid-Kennemerland daarom 
ingrijpen. Dat gebeurt op een weloverwogen en 
zorgvuldige manier.      



Schade aan de natuur en  
gevaarlijke situaties
In 2010 leefden er ongeveer 200 damherten in 
dit gebied. Inmiddels zijn er nu bijna vier keer 
zoveel, zo blijkt uit tellingen uitgevoerd in 2015. 
Te grote aantallen damherten zijn schadelijk voor 
de natuur: veel minder bloemen en dagvlinders, 
minder reeën en eentoniger graslanden zijn een 
gevolg van overbegrazing door damherten. Daar-
naast trekken de damherten ‘s winters het natuur-
gebied uit en kunnen dan overlast veroorzaken 
in tuinen en op akkers. Ook kunnen gevaarlijke 
situaties ontstaan op wegen en de spoorlijn.

Zorgvuldig beheer
Het is belangrijk dat er nu beheerd gaat worden 
om te zorgen dat de damhertenpopulatie in de 
toekomst in een juiste balans met het gebied 
blijft. Dat doen wij, de beheerders, op basis van 
een nauwkeurig opgesteld faunabeheerplan voor 
het gehele nationaal park. De provincie heeft in 
november 2015 de vergunningen verleend voor 
het beheer van de damherten waarin staat onder 
welke voorwaarden afschot mag plaatsvinden. 
Zo zorgen we met elkaar voor een evenwichtige 
populatie herten.

Met zorgvuldig beheer zorgen we voor een  
prachtig duingebied, afwisselend landschap.  
Een natuurgebied waar verschillende dieren en 
planten leven.
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Wilt u meer informatie over het wildbeleid van Nationaal Park Zuid Kennemerland, kijk op 
www.np-zuidkennemerland.nl  Ook de boswachters in het gebied kunnen uw vragen beantwoorden.


