
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
Damherten 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Op het eiland de Haringvreter leven zo’n 300 
damherten. Ze zijn ooit achtergebleven en hebben 
zich sindsdien razendsnel voortgeplant doordat ze 
geen natuurlijke vijanden hebben. Het is een leuk 
gezicht voor voorbijgangers. Maar het aantal 
groeit zo hard dat de biodiversiteit van het eiland 
gevaar begint te lopen.  
 
Vakgebied 
Biologie: Planten en dieren 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Antwoorden 
 
1 De Haringvreter 
2 Zo’n 300  
3 Ze zijn ooit uitgezet door een boer  
 
4 Het schoffelgewei 
5 De tijd waarin de mannetjes achter de vrouwtjes 
aangaan.  
 
6 Om met een geurstof vrouwtjes te lokken en om 
hun gewei schoon te maken   
7 Gras, bladeren en boomschors 
8 Dat ze de biodiversiteit verstoren  

Kijkvragen 
 
1 Hoe heet het eiland waarop de damherten leven? 
2 Hoeveel damherten leven er op het eiland? 
3 Hoe zijn de damherten op het eiland terecht 
gekomen? 
 
4 Waaraan kun je het damhert herkennen? 
5  Wat is de bronsttijd? 
 
6 Waarom schrapen de herten met hun gewei langs 
de bomen? 
7 Wat eten damherten? 
8 Wat is het gevaar van teveel damherten op het 
eiland? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
1 Behalve het damhert en het edelhert zijn er nog 
meer hertensoorten. Zoek nog drie andere. 
Waarin verschillen deze van het damhert? 
 
2 De boswachter van het eiland is van plan om de 
populatie te verkleinen. Vind je dit terecht? 
Beredeneer wat er met het eiland zou gebeuren 
wanneer de kudde alsmaar groter zou worden.  
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Vroege Vogels in de klas 
Damherten 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Op het eiland de Haringvreter leven zo’n 300 
damherten. Ze zijn ooit achtergebleven en hebben 
zich sindsdien razendsnel voortgeplant doordat ze 
geen natuurlijke vijanden hebben. Het is een leuk 
gezicht voor voorbijgangers. Maar het aantal 
groeit zo hard dat de biodiversiteit van het eiland 
gevaar begint te lopen.  
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren en hun leefomgeving 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘dieren en hun leefomgeving’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken biologie en maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Dieren, planten en voedsel 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Bos en natuurbeheer 
Management van de leefomgeving 
 
WO: 
Biologie 
Bos en natuurbeheer 
 
 

 
Kijkvragen 
 
1 Hoe heet het eiland waarop de damherten leven? 
2 Hoeveel damherten leven er op het eiland? 
3 Hoe zijn de damherten op het eiland terecht 
gekomen? 
 
4 Waaraan kun je het damhert herkennen? 
5  Wat is de bronsttijd? 
 
6 Waarom schrapen de herten met hun gewei langs 
de bomen? 
7 Wat eten damherten? 
8 Wat is het gevaar van teveel damherten op het 
eiland? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
1 Behalve het damhert en het edelhert zijn er nog 
meer hertensoorten. Zoek nog drie andere. 
Waarin verschillen deze van het damhert? 
 
2 De boswachter van het eiland is van plan om de 
populatie te verkleinen. Beredeneer wat er met het 
eiland zou gebeuren wanneer de kudde alsmaar 
groter zou worden.  

 
 
 
 

© NTR 2018 

 

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://www.schooltv.nl/programma/vroege-vogels-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/programma/vroege-vogels-in-de-klas/

