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Als planten de elektrische draden raken, staat 
je omheining niet meer onder stroom.

DE NATUUR ALS GOEDE BUUR
(SAMEN)LEVEN MET 
EDELHERTEN EN DAMHERTEN
Qua formaat en elegantie staan herten aan de top van de 
Vlaamse bosbewoners. Door hun schuwe aard blijven edel- en 
damherten het liefst veilig uit je buurt. Het imposante gewei van 
het edelhert kroont hem tot koning van het bos en met hun 
typische witte bambivlekjes herken je damherten meteen. Beide 
schrikken snel. 
Bij het minste onraad duiken deze elegante bosbewoners 
diep het bos in. Ze leven bij voorkeur in roedels en vullen hun 
dagen met zoeken naar voedsel, kauwen en herkauwen. Honger 
drijft hen vaak het bos uit, wat schade aan je eigendom kan 
veroorzaken. Gelukkig kan je tal van maatregelen treffen om je 
eigendom te beschermen. Heb je de nodige actie ondernomen 
en toch schade geleden? Kijk dan of je in aanmerking komt voor 
een schadevergoeding. In deze folder geven we je alvast een pak 
informatie mee.

Toch schade geleden?
Kijk dan of je in aanmerking komt voor een 
schadevergoeding. Wat moet je hiervoor doen? 

 Bekijk de algemene voorwaarden op 
natuurenbos.vlaanderen.be. 

 Leven de dieren die de schade veroorzaakten in een 
natuurgebied dat wordt beheerd door de Vlaamse 
overheid of een erkende terreinbeheerder? Zijn deze dieren daar 
uitgesloten van jacht of bestrijding?

 Heb je om schade door herten te voorkomen, de 
plaatselijke erkende jager ingeschakeld om te bejagen of te 
bestrijden?

 Verzeker jezelf ervan dat je op een correcte manier 
de nodige maatregelen nam om de schade te 
voorkomen.

 Verzamel bewijsstukken van de schade en van de 
  genomen maatregelen.

 Bereken en bewijs de omvang van de schade. Deze 
moet minstens € 300 bedragen om in aanmerking te komen 
voor een schadevergoeding.

 Meld de schade binnen 14 kalenderdagen aan Natuur en Bos 
  via het e-loket of het formulier op de website 
  natuurenbos.vlaanderen.be.

 Stuur het formulier
   Digitaal via het e-loket op natuurenbos.vlaanderen.be 
   Met een aangetekende zending aan Natuur en Bos. 
    De nodige adressen vind je op het aanvraagformulier.

Nog vragen? Contacteer Natuur en Bos. Je vindt de contact-
gegevens op natuurenbos.vlaanderen.be.
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Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75 | 1000 Brussel 
anb@vlaanderen.be

Het plaatsen van een omheining

Het plaatsen van een elektrische
omheining

Let op: na publicatie van deze folder, kan de wet gewijzigd zijn. Kijk voor de 
meest actuele informatie op natuurenbos.vlaanderen.be.

AGENTSCHAP
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Door een omheining te plaatsen! 

Een degelijke omheining houdt je terrein gegarandeerd hertvrij. 
Om de kolossen weg te houden, moet je constructie wél stevig 
zijn. We delen hieronder de minimumvereisten mee. Controleer bij 
de bevoegde gemeentelijke dienst of er plaatselijke reglementen 
gelden, waarmee je rekening moet houden.

Omheining zonder spanning:

 Hoogte: min. 200 cm 
 Maaswijdte: max. 15 cm 
 Draaddikte: min. 2 mm 

Een elektrische omheining:

 Hoogte: min. 150 cm maar liefst hoger, 5 draden op gelijke 
  afstand
 Als planten de elektrische draden raken, staat je 
omheining niet meer onder stroom. Vergeet dus niet 
regelmatig te maaien!

Wees herten te slim af
Dam- en edelherten veroorzaken verschillende soorten schade. 
Ze knabbelen aan je planten (vraatschade), trekken de schors 
van bomen (schilschade) en schuren hun gewei tegen bomen om 
hun territorium te begrenzen (veegschade). Gelukkig bestaan er 
genoeg maatregelen om deze schuchtere bosbewoner een stapje 
voor te zijn. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding, 
moet je minstens één van de acties met  uitvoeren. Indien 
mogelijk moet je de soort bejagen of bestrijden op je perceel 
(zie kaderstukje). Daarnaast kan je nog andere (vrijblijvende) 
maatregelen nemen om het effect van je ingrepen te vergroten.

Door planten afzonderlijk te beschermen! 

Vooral jonge bomen lijden onder de eetlust van edel- en 
damherten. Twijgen, bladeren, knoppen of zelfs schors vormen 
smakelijke hapjes op hun uitgebreide menu. Individuele kokers 
van metaal of plastic, beschermen bomen en planten tegen 
vraat- en veegschade. De hoogte van de koker is afhankelijk 
van de beplanting. Let wel, enkel wat in de koker zit, wordt 
beschermd! 
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TIP
In sommige gevallen moet je een doorgang in 
je omheining vrij laten. Als je geen poort kan 
plaatsen, bieden twee oplossingen soelaas. Een 
wildrooster met brede spijlen, maakt de doorgang 
onbegaanbaar voor de smalle hoeven van het 
hert. Een elektrische mat bezorgt hem de schok 
van zijn leven, waardoor hij langere tijd wegblijft.

Bijzondere jacht en bestrijding van het
edelhert en het damhert

Soms bieden de bovenstaande, niet-dodelijke maatregelen 
onvoldoende bescherming tegen schade door edel- en 
damherten. In sommige gevallen bieden jacht en bestrijding 
een mogelijke oplossing. Meer informatie en de voorwaarden 
voor de uitvoering van deze maatregelen vind je op                                     
natuurenbos.vlaanderen.be.

!
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Door bewegende poppen met licht en/of geluids-
effecten te plaatsen bij niet-houtige gewassen!

Edel- en damherten voelen zich niet veilig buiten het bos. 
Bovendien schrikken ze snel. Toch is het niet eenvoudig om hen 
blijvend van je terrein te verjagen. Herten wennen bijzonder 
snel aan verschrikkers. Een bewegende pop met licht- en 
geluidseffecten legt hen langer in de luren, zeker als je deze 
hertenverschrikker af en toe verplaatst. Je zet er minstens één 
per 4 hectare.

Door boomstammen te beschermen met een 
zandcoating!

Als er niets te eten valt, zoeken de schuchtere dieren 
vanzelfsprekend andere oorden op. Een zandcoating verpest de 
smaak van je plantgoed en is eenvoudig in gebruik. Je strijkt elke 
stam in met het smaakbedervende product en stelt zo je bomen 
voor meerdere maanden veilig. Let op, de takken en knoppen 
blijven wel onbeschermd!

 Aanbrengen volgens de productvoorschriften
 Praktisch: enkel voor bosbouw en fruitteelt

PRIJS EFFECT MOEILIJKHEID 

Je vindt nog meer maatregelen om schade te 
vermijden op de website: 
natuurenbos.vlaanderen.be.
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