
Een park met veel functies
Vlak boven Kopenhagen, Denemarken, ligt het 
kroondomein Jaegersborg (Jægersborg Dyrehave). 
Er leven ruim 2000 herten in dit ongeveer 1000 
hectare grote park. Het is daarbij een populair park,  
er komen ongeveer 2 miljoen bezoekers per jaar.  
Maar die komen niet alleen voor de herten! 
 
In het park ligt namelijk ook een golfbaan. En een 
voetbalveldje van de plaatselijke voetbalclub. Er is 
van april t/m augustus ook een meer dan 400 jaar 
oud pretparkje (Dyrehavsbakken). Verder lopen 
joggers er hun rondje, rijden mensen er paard, en 
komen met goed weer diverse peuter- en kleuter-
klassen het park bezoeken.

Het wild lijkt wel tam 
Je staat wel even verbaasd te kijken als je voor het 
eerst dit park binnenkomt, en ziet hoe de golfers 
hun spel even staken, omdat een roedel herten  
de baan wil oversteken. 

Omdat dit een vrij klein park is, waar ook nog eens 
heel veel mensen rondlopen, is er eigenlijk geen 
goede vluchtmogelijkheid voor de herten. Ze hebben 
daarom, noodgedwongen, geleerd niet al te schuw 
te zijn voor de vele mensen. Toch wordt er in dit 
gebied gejaagd (van september tot februari) om 
overbevolking tegen te gaan, want jaarlijkse komen 
er hier zo’n 700 kalfjes ter wereld. Ook in de bronst-
tijd aggressieve edelherten worden geschoten.

Drie soorten herten
Ongeveer 300 edelherten, 100 sikaherten en 1700 
damherten leven in het park. Het zijn zowel  
afstammelingen van de plaatselijke hertenpopulatie 
van ongeveer 300 jaar geleden (toen het park werd 
opgericht door Koning Frederik III), als import. 
De sikaherten zijn bijvoorbeeld in 1923 uit Japan 
geïmporteerd. Maar ook lopen hier ‘witte’ edelherten 
rond, die uit Duitsland afkomstig zijn. Doordat het 
gebied erg vruchtbaar is, en de herten in de winter 
bijgevoerd worden, hebben de mannetjesherten 
werkelijk enorm grote geweien. 

Deze, relatief niet schuwe, populatie met prachtige 
geweien trekt heel wat fotografen in de herfst.



Herfst
Van eind september tot begin oktober is de 
bronsttijd van het edelhert. Hier komen heel wat 
bezoekers op af. Maar in de herfst zijn er in het 
park ook wagonladingen eikeltjes en kastanjes die 
van de bomen vallen. Mocht je het burlen gemist 
hebben, dan is dit alleen daarom al niet zo’n ramp. 
Niet alleen is de overvloed aan deze boomvruchten 
een lust voor het oog, de herten zijn er ook gek op.
De damherten gaan massaal op de eikeltjes af, de 
edelherten prefereren de paardekastanjes. Je kunt 
de dieren vanaf een redelijke afstand goed bekijken, 
terwijl ze zich rondeten aan dit voedsel.

Bomen
De bomen in dit park zijn sowieso een verhaal apart. 
Er staan hier nog van die lekker dikke, kronkelige 
en heel grote bomen, waar je met je armen niet 
omheen kan. Het zijn 300 jaar oude beuken, en 
600 tot 800 jaar oude eiken. Prachtig om te zien, 
zeker ook in de herfst, als de blaadjes langzaam 
verkleuren en de vochtige oktoberlucht romantische, 
nevelige, sfeerplaatjes geeft.
Wel even oppassen dat je geen golfbal tegen je 
hoofd krijgt, als je dromerig de herten volgend de 
golfbaan oversteekt...

Meer informatie
Bij de ingangen van het park kun je foldertjes vinden 
(jammer genoeg alleen Deenstalig), waarvan er één 
ook een plattegrond heeft. Deze folder is (qua lay-
out) op één van die folders gebaseerd. Onderstaan-
de contactinformatie is van die folder afkomstig:

Skov-og Naturstyrelsen
Jægersborg Statsskovdistrict
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

Telefoon: 39 97 39 00 
Fax: 39 97 39 15
jaegersborg@sns.dk
www.skovognatur.dk/jaegersborg

Kroondomein 
Jaegersborg
in de herfst
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