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Onderwerp: Hertenkamp Beheer en Biodiversiteit
Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft e.o. hebben ter voorbereiding voor het overleg over
het beheer van het Hertenkamp en excursie op donderdag 1 oktober 2020 hun ideeën in
onderstaande notitie op een rij gezet. Tevens zijn geconsulteerd Leen van Doorn
(Natuurwacht) en Frans Coppens (Natuurlijk Delfland) als leden van de Adviescommissie
Arboretum/Hertenkamp en Jet van der Duyn-Schouten van de Stadsboerderij
(verantwoordelijk voor beheer Hertenweide en voorheen ook de schapenbegrazing).
Uitgangspunten beheer Hertenkamp
Het Hertenkamp heeft te maken met achterstallig onderhoud. Vooral het bosplantsoen is
doorgegroeid.
1. Uitgangspunt 1.
Belangrijk is dat de padenstructuur en basisinrichting van het park blijft behouden (zie
KNNV-rapport Groene Parels).
2. Uitgangspunt 2
Behoud van bomen (veel vleermuizen, holtebewonende soorten (specht etc.) en dus niet
persé kappen omdat boom in zichtlijn staat en dood hout mag deels blijven staan.
Bosplantsoen
 Bosplantsoen diversifiëren (nu behoorlijk eenvormig), meer variatie met aandacht voor
vruchtdragende soorten en struiken met dracht (insecten).
 In het bosplantsoen meer licht toelaten (nu dichtgegroeid, meer structuurrijk brengt meer
licht (zon) en luwte met zich mee voor o.a. vlinders)
Grasland en –weiden
 Zoombeheer (op de overgang de begroeiing in de 3 jaar maaien.
 Gefaseerd en gedifferentieerd beheer (sinusbeheer op de grasland waarbij 20 a 30 %
van de vegetatie minstens een jaar blijft overblijft (belangrijk aandachtspunt); variatie in
tijd en ruimte (juni-juli en september-oktober).
 Maaisel ruimen.
 Paden uitmaaien.
 Evt. begrazing met schapen (met zeer geringe graasdruk) ja of nee.
 Open plekken voor wilde bijen creëren.
Diversen maatregelen voor meer biodiversiteit
 Plekken met oud hout (takkenril).
 Hek om Hertenweide omvormen naar een natuurlijke afscheiding.
Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving, zie ook www.knnv.nl/afdelingdelfland
Voor de doelstellingen en het werkgebied, zie de website onder Vereniging www.knnv.nl/afdelingDelfland/Vereniging







Stinzeplanten aanbrengen.
Herstel ijsvogelwand-aandacht vleermuizen.
Herstel eilandjes in water (vispaaiplek) ; nu bijna vergaan.
Paddenpoel (bezonning) ; verbetering inrichting.
Nadrukkelijk de werkgroep Arboretum/Hertenkamp erbij betrekken.

Er komt een gebiedsvisie voor de sportvoorziening Brasserskade. Afscherming (geluid, licht)
aan die zijde is belangrijk.
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