
Behoud hertenkampen in Nederland. 
 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil het houden van damherten 
verbieden. Deze dieren staan vanaf 1 januari 2024 niet op de lijst van toegestane huis- en 
hobbydieren. 
 
Volgens onafhankelijke wetenschappers bestaat de kans dat de dieren, gezien hun grootte en 
gedrag, zeer ernstig letsel bij mensen kunnen veroorzaken. De mensen die dagelijks de herten 
verzorgen kunnen beamen dat ze totaal ongevaarlijk zijn. Gevallen van ernstig letsel door herten 
zijn bij de bij deze petitie aangesloten hertenkampen in de hele bestaanshistorie nog nooit 
voorgekomen. Damherten zijn gemakkelijk te houden en de ervaring leert dat gedomesticeerde 
damherten die regelmatig met mensen in aanraking komen minder schuw zijn, minder schrikachtig 
reageren en zelfs uit de hand eten.  
Damherten zijn totaal ongevaarlijk. 
 
Het argument dat een damhert in de natuur hoort en natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen gaat 
ook niet op. Het damhert komt van nature in Nederland weinig voor. De meeste damherten in 
Nederland zijn in hertenkampen geboren en volledig gedomesticeerd. Ze leven in ruim opgezette 
hertenkampen waar ze goed te eten krijgen en uitstekend verzorgd worden door ervaren 
beheerders met kennis van zaken. Het dierenwelzijn van damherten in hertenkampen in 
Nederland is uitstekend. Herten in hertenkampen worden gemiddeld zelfs ouder dan in het wild. 
De uitzonderlijke gevallen van damherten die wel in het wild leven zorgen regelmatig voor overlast 
en voor gevaarlijke verkeerssituaties. 
 
Hertenkampen zijn beeldbepalend en hebben een architectuurhistorische waarde. Door het 
verbieden van het houden van damherten dreigt dit cultureel erfgoed op termijn te verdwijnen. 
 
De hertenkampen worden dagelijks beheert door vrijwilligers. Mensen uit de regio die met elkaar 
samenwerken en zo bijdragen aan de sociale cohesie in de lokale samenleving. Hertenkampen 
worden bezocht door ouders en grootouders met kinderen, lagere schoolklassen, ouderen uit 
verzorgingshuizen en cliënten van zorginstellingen. Hertenkampen in Nederland vervullen een 
belangrijke sociale en maatschappelijke functie.   
 
Help mee om damherten te behouden in het Hertenkamp.  
Teken en protesteer tegen het besluit van de minister en roep op om het damhert weer toe te 
voegen aan de lijst van toegestane huis- en hobbydieren. 
Pleit bij Tweede Kamer om een motie op deze wet aan te nemen en het damhert te behouden in 
hertenkamp in Nederland! 
 
De petitie is een gezamenlijke initiatief van ruim 40 hertenkampen in Nederland. 

Scan de QR-code om naar de petitie te gaan 


