De Hertenkamp onder de loep
In 2011 vierde de KNNV afdeling Den Haag haar 110 jarige jubileum en ter gelegenheid van
dit jubileum is in overleg met Dunea besloten om De Hertenkamp gedurende het jaar 2011 te
inventariseren. Door Ruud Wielinga
De Hertenkamp is het resultaat van een natuurontwikkelingsproject waarbij het oorspronkelijke bollenveld is
omgezet in reliëfrijk duin met natte en droge terreinen.
De afvoer van kwelwater uit het duin ten noorden van
het gebied wordt verzorgd door een gereconstrueerde,
van oorsprong natuurlijke duinbeek. Het noordelijke
deel van De Hertenkamp bestaat uit gevarieerd bos.

Historie
Prins Frederik, de zoon van koning Willem I, eigenaar
van ‘Het Huis de Pauw’ (het tegenwoordige stadhuis van
Wassenaar) kocht in 1846 het landgoed Backershagen.
Later verwierf de prins ook het landgoed Groot-Haesebroek en de Horsten. Zo creëerde hij een omvangrijk
jachtgebied. Hardstenen grenspalen met daarop de
tekst: “Eigen Jagt van Z.K.H. Prins Frederik “ kom je nog
op verschillende plaatsen in het gebied tegen.
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In deel 5 van de boekenserie ‘Wandelingen door
Nederland met potlood en pen’ van Jacobus Craandijk
(1880) wordt in het hoofdstuk ‘Het Huis de Paauw’
beschreven dat op Backershagen een hertenkamp
was, dat in 1854 door de prins naar Groot-Haesebroek
werd verplaatst.
“Een uitgestrekt wild terrein, met kleine heuvels en dalen,
door fraaie boomgroepen afgewisseld en van een waterloop
doorsneden, bood daartoe een uitstekende gelegenheid.
Ruim 150 herten leven hier als in volle vrijheid. Heuvels en
dalen, met kort duingras begroeid, zijn overal afgewisseld
door wonderschoone groepen van wilde eiken, die hun
knoestige takken wijd in het rond uitslaan, geteisterd en
vergroeid door den zeewind, maar daardoor rijk aan die
zoo uitnemend schilderachtige vormen, aan het houtgewas
onzer duinstreken eigen.”
Prins Frederik liet er in 1860 een huis bouwen voor zijn
jachtopziener. Dat huis is inmiddels op de toegangspoort na weer afgebroken. Op de pilaar bij de toegang
staat nog altijd het gegoten beeld van een hert.
De Prins heeft vóór zijn dood in 1881 het landgoed
verkocht aan baron van Pallandt, de eigenaar van het
naastgelegen landgoed Duinrell.
Van Pallandt liet rond 1890 het duin afgraven en
verkocht het zand voor de huizenbouw in Den Haag.
Op het geëgaliseerde duinterrein werden eerst enige
tijd groenten geteeld. Later is het in gebruik genomen
voor de bollenteelt. In 1956 heeft Den Haag het terrein
gekocht.

De Hertenkamp heeft een oppervlakte van ca. 15 hectare. Het gebied is tot 1999 gebruikt voor de bollenteelt.
Deze bollenteelt liet zich niet meer verenigen met de
bescherming als waterwingebied.
Om twee redenen is op gegeven moment besloten om
de bollenteelt te beëindigen. Enerzijds werd gevreesd
voor vervuiling van het drinkwater door de bestrijdingsmiddelen die bij de bollenteelt worden gebruikt.
Anderzijds was door het Pact van Teylingen besloten dat
De Hertenkamp, De Klip en Lentevreugd weer omgevormd zouden worden tot natuurterrein.
Het Pact van Teylingen is van oorsprong een manifest
van en door de Duin- en Bollenstreek in het kader van
de invulling van en het vormgeven aan haar toekomst.
Tal van organisaties zoals de Provincie Zuid-Holland, de
Gemeenten van de Bollenstreek, Dunea, het Hoogheemraadschap en Natuur- en Milieuverenigingen maken deel
uit van het Pact van Teylingen.

Het bollenveld met op de achtergrond de (nu afgebroken) watertoren van Wassenaar.
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Herinrichting zo goed als klaar in 2003.

De meanderende loop van de duinbeek is goed herkenbaar maar door de droogte is ze dichtgegroeid.
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Herinrichtingsplan De Hertenkamp
Begin 1997 is door het ingenieursbureau Oranjewoud
het eindrapport ‘Herinrichtingsplan De Hertenkamp’
gepresenteerd. In dit eindrapport is ook een inventarisatie
van het terrein (toestand 1981) opgenomen.

Natuurontwikkelingsproject
In het najaar van 2002 is begonnen met het natuur
ontwikkelingsproject.
De Hertenkamp ligt op de overgang van het Jonge
Duinzand naar het strandwallengebied (Oude Duinzand)
in de zogenaamde binnenduinrand. Het gebied was
door de afgravingen geëgaliseerd. De omgeving van het
gebied is reliëfrijk. De overgang tussen de noordwestelijk
gelegen boszone en het duingebied is erg steil.
Binnen enkele tientallen meters wordt een hoogte
verschil van 25 meter overbrugd. Binnenduinranden
herbergen sterke gradiënten in vocht en voedselrijkdom:

van de voedselarme droge duinen naar het lager
gelegen, kwelgevoede en voedselrijke achterland.
Binnenduinranden worden in vergelijking met natte duinvalleien gekarakteriseerd door een relatief beperkt grondwaterfluctuatietraject. De aanwezige afwatersystemen worden gevoed door opkwellend, zoet gebufferd en meestal
relatief voedselarm grondwater. Door de combinatie van
natte, voedselarme, maar mineraalrijke omstandigheden
vormen natuurlijke duinzomen bijzonder rijke biotopen.
De Hertenkamp maakt deel uit van deze ecologisch
waardevolle gradiëntzone van de duinen naar de achterliggende strandwallen en strandvlakten. De herinrichting
is er daarom op gericht dat De Hertenkamp een waardevol onderdeel in deze gradiënt gaat vormen, waarbij
het gebied geschikt gemaakt is voor de vestiging van
diverse organismen. In het plan speelde de oorspronkelijke duinbeek een centrale rol. Ook is de oude, deels
afgegraven strandwal weer in ere hersteld. De oude
watergangen zijn dichtgemaakt.

Het onderzoeksgebied in 2011.
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Het voedselrijke polderwater wordt voortaan door nieuw
aangelegde sloten langs de buitenrand van het gebied
geleid. Hiermee wordt de invloed van voedselrijk polderwater op het gebied zoveel mogelijk beperkt.
Onder een duinbeek verstaat men een beek die bijna
het hele jaar (voedselarm, kalkrijk) water uit de duinen
afvoert naar de polder. Zo’n beek kiest zijn eigen loop en
heeft een slingerend karakter. Duinbeken zijn kenmerkend voor de duinzoom.

De inventarisatie
De beheerder Dunea reageerde direct enthousiast op
het voorstel van de KNNV om De Hertenkamp te inventariseren. De ecoloog van Dunea Harrie van der Hagen
leverde kaarten van het gebied.
Op deze kaart had hij de verschillende biotopen van De
Hertenkamp ingetekend:
• duinbos: B1, B2 en B3
• vroongrasland: V1 t/m V9
• duin: D1, D2 en D3
• (natte) duinbeek: N1 en N2
Vóór het begin van de inventarisatie is er een informatieavond gehouden, waarvoor de werkgroep-coördinatoren en andere geïnteresseerden uitgenodigd werden.
Op die avond heeft Harrie van der Hagen een presentatie over het gebied gegeven en uitgelegd hoe de
inventarisatie uitgevoerd moest worden. Belangrijk was
dat van alle waarnemingen de precieze vindplaats zou
worden vermeld.

Onderzoeksgebied met ingetekende biotopen.

In het terreingedeelte in de richting Jagerslaan zijn
glooiingen aangebracht. De Hertenkamp kenmerkt
zich nu door een afwisseling van open droge en natte
graslanden met plaatselijk bosschages. Door de aanwezigheid van een duinbeek en het geleidelijk oplopen van
de bodem tot een paar meter boven het waterpeil zijn
er zowel droge als natte graslanden ontstaan. Met hun
bloemen vormen deze graslanden in voorjaar en zomer
een kleurrijk geheel. Verspreid over het gebied groeien
groepjes bomen. Dit geeft een heel gevarieerd beeld
aan De Hertenkamp. Koeien en paarden begrazen het
gebied in de winter om te voorkomen dat het helemaal
dichtgroeit met bomen.
Door het natuurontwikkelingsproject heeft het strandwallenlandschap aan de binnenduinrand een nieuwe
kans gekregen. De daarbij horende planten en dieren
hebben weer een plaats gevonden. In de graslanden
zijn allerlei planten gaan groeien. Deels zijn dit zeldzame
soorten zoals orchideeën. Maar ook meer algemene
planten geven plaatselijk en tijdelijk kleuraccenten.
Voor vogels zijn door de afwisseling van kort gras en
groepjes bomen allerlei broedmogelijkheden ontstaan.
De duinbeek en vochtige poeltjes zijn voor verschillende
soorten kikkers en padden, waaronder de rugstreeppad,
een aantrekkelijke woonplaats.
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Naast de reguliere werkgroepen, te weten de bomen-,
vogel-, planten-, paddenstoelen- en insectenwerkgroep
waren er enthousiaste leden, die besloten ook gallen,
reptielen, amfibieën, spinnen, mossen, korstmossen,
waterdieren, vleermuizen en zoogdieren te inventariseren.
Meer dan 100 personen hebben zich actief met waarnemen en met de determinatie van de waarnemingen
bezig gehouden.
Dit resulteerde uiteindelijk in het volgende resultaat:
Onderwerp
Bomen
Gallen
Insecten

Aantal soorten
in 2011
40

In verleden
gevonden
18

22
ca. 550

Korstmossen

44

Microfauna en flora

29
41

7

131
ca. 255

42

Mossen
Paddenstoelen
Planten
Reptielen en
amfibieën
Vissen
Vleermuizen
Vogels

3
3
5
100

Waterdieren

53

Zoogdieren

4
ca. 1269

totaal

42

109
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Jong natuurlijk berkenbos aan de noordzijde van de Hertenkamp.

Gezicht van uit het oude bos op de vroongraslanden.

Bomen
In het gebied tussen de steile duinrand en De Herten
kamp zijn vier soorten bos te weten oud eikenbos,
secundair bos (els, berk, wilg en eik), jong berkenbos en
oud dennenbos aangetroffen. In de oude eikenbossen
staan enkele zeer oude eiken, een deel van het eikenbos is verstoord. Het secundaire bos is gelegen op een
afgegraven terreindeel. Het jonge berkenbos dicht aan
de steilrand is waarschijnlijk ontstaan door natuurlijke
opslag na het verlaten van de zandafgraving.
Opmerkelijk is dat enkele algemene soorten die men
zou verwachten in bossen op droge tot matig vochtige
voedselrijke gronden, zoals Iep en Haagbeuk, ontbreken.

De struiken bestaan voor 75% uit soorten van struwelen
op matig vochtige tot droge, voedselrijke grond en uit
enkele bossoorten.
Door de Bomenwerkgroep zijn 40 soorten bomen en
struiken waargenomen. Een verdubbeling vergeleken bij
de inventarisatie van 1997.
De meeste waarnemingen zijn gedaan in het bosgebied.
Op het duin en vroongrasland zijn een aantal wilgen
aangetroffen die zich daar spontaan hebben gevestigd.
Bij de herinrichting zijn soorten als Duindoorn, Meidoorn, Egelantier en Gelderse roos aangeplant. In vak
V6 en V8 is sprake van bosopslag door Zwarte els. Deze
bosopslag bedreigt de fraaie orchideeënrijke pionier
vegetatie in die vakken.

De linkeroever op deze foto is het orchideeënrijke vak V6.
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Bedeguar op egelantier.

Knikkergal op zomereik.

Gallen
Voor het onderzoek naar de gallen zijn alleen de houtige
gewassen bekeken, geen kruiden. Vier insecten uit de
gallenlijst komen ook voor op de insectenlijst. De meeste
gallen worden veroorzaakt door insecten. Ze leggen een
eitje op het blad van een plant. Het blad wordt door het
eitje en later door de larve aangezet tot het vormen van
een gal, waarin in een kleine ruimte de larve zich ontwikkelt die zich in de herfst verpopt. In de winter komt uit
de pop een vrouwtje dat zich een weg naar buiten vreet
en haar onbevruchte eitjes afzet op de bladknoppen.
Uit de poppen van de voorjaarsgeneratie komen zowel
mannetjes als vrouwtjes.
Totaal zijn 22 galsoorten waargenomen, op acht boomsoorten, hetgeen een normaal beeld is. Bijna alle waargenomen galsoorten waren normaal tot schaars aanwezig, er waren geen plaagverschijnselen. Op zomereik
waren knikker-en ananasgal goed vertegenwoordigd.
De bedeguargallen op de egelantier waren in 2010
schaars maar wel heel fraai.
Bijzondere vondst: tegen de camping aan, een zeer
grote (±1,5 meter doorsnede) meerjarige heksenbezem
in de kruin van een zeeden. Een heksenbezem is ook
een vorm van woekering die vaak veroorzaakt wordt
door mycoplasma’s (bacteriën), soms door schimmels.

Heksenbezem (Taphryna betulina).

De heksenbezem is een woekering en geen echte gal en
is daarom niet opgenomen in de telling, maar wel het
vermelden waard.

Insecten
Naast de Insektenwerkgroep heeft ook een aantal individuele leden van de KNNV waarnemingen gedaan. In tegenstelling tot de leden van de Insektenwerkgroep hebben de
individuele leden zich voornamelijk bezig gehouden met
populaire soorten zoals bijvoorbeeld Dagvlinders, Sprinkhanen, Libellen en Juffers. Om die reden verschilt de graad
van inventarisatie van de diverse soorten sterk.
Zo zijn bijvoorbeeld in tegenstelling tot de dagvlinders de
nachtvlinders er bekaaid vanaf gekomen. Daarvoor zijn
geen nachtelijke excursies georganiseerd en zijn de waarnemingen veelal beperkt tot de toevallige waarnemingen.
Er werden 11 ordes, 127 families en ongeveer 550
soorten insecten waargenomen. De insectenfauna van
De Hertenkamp is vergelijkbaar met die van het natuur
monument Wapendal.
Voor dit verslag zijn de waarnemingen van de Insectenwerkgroep gecombineerd met de waarnemingen van de
individuele leden. Alle waarnemingen zijn opgenomen
in een Excel file van de Insectenwerkgroep, dat geraadpleegd kan worden op de website van de KNNV afdeling
Den Haag.

Korstmossen
Korstmossen zijn samenlevingsvormen van algen of
blauwwieren met een schimmel. Een dergelijke samen
levingsvorm heet een symbiose. In korstmossen leven de
schimmels van door algen aangemaakte voedingstoffen:
suikers die ze onder invloed van licht maken van CO2 en
water. Op hun beurt profiteren de alg of blauwwier van
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de bescherming die de schimmel ze biedt. Korstmossen zijn gevoelig voor luchtverontreiniging en worden
daarom gezien als indicator voor luchtverontreiniging.
Buiten het bos is De Hertenkamp nieuw en daardoor zijn
er nog weinig korstmossen. In totaal zijn er 44 soorten
aangetroffen en 99 combinaties (soort-substraat) vastgesteld. De korstmossenflora van De Hertenkamp bestaat
voornamelijk uit algemene soorten.
Ongeveer de helft van de korstmossoorten is gevonden in het duinbos op de schors van berk (5 soorten),
eik (17), meidoorn (2), populier (5) en wilg (3). De rest
is gevonden in het duin en het vroongrasland, voornamelijk op bankjes, bruggetjes en bestrating. Uitgesplitst
naar substraat ging het hierbij om baksteen (7 soorten),
beton (15) en hardhout (16). Op de grond, op kalkrijk
zand, werden slechts vier soorten aangetroffen.

Mossen
De Hertenkamp was na de herinrichting een grote kale
vlakte. Wanneer ergens een terrein voor begroeiing vrijkomt
zijn bepaalde mossoorten vaak de eerste kolonisten, die
zich weten te handhaven onder sterk wisselende milieu
omstandigheden. Door hun massale groei wordt het
milieu geschikt gemaakt voor hogere planten, die daarna
het plantendek vormen. Mossen danken deze pionier
eigenschappen aan hun specifieke groeivorm. Zo hebben
mossen geen wortels maar hechten ze zich aan de bodem
vast met rhizoïden. Rhizoïden zijn bruinachtige vertakte
celdraden die hoogstens een paar mm de grond indringen.

Mossen zijn vaak de eerste humusvormers. Bij deze
humusvorming en bodemrijping spelen talloze microscopisch kleine organismen, die in de moslaag leven een
belangrijke rol. Zo bereiden mossen het substraat voor
waarin hogere planten kunnen kiemen en groeien.
Er zijn in 2011 door de Mossenwerkgroep en een externe
deskundige 41 mossoorten in De Hertenkamp gevonden.
Een duidelijke toename sinds de eerste inventarisatie
door de projectontwikkelaar die zeven soorten vond.

Paddenstoelen
De Paddenstoelenwerkgroep heeft het gebied in het
paddenstoelseizoen vier keer bezocht. Daarnaast zijn
individuele leden zeer geregeld op zoek gegaan.
Al met al heeft dit geresulteerd in de waarneming van
131 soorten. Voor mycologen is dit een bescheiden
aantal. Daarbij moet worden aangetekend dat het jaar
2011 de boeken is ingegaan als het slechtste jaar in de
21e eeuw.
Aan de hand van de verspreidingsatlas van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) is een onder
verdeling in zeldzaamheidsklasse gemaakt:
a = algemeen 86
z = vrij zeldzaam 19

zz = zeldzaam 14
zzz = zeer zeldzaam 12

De zeer zeldzame soorten zijn: Fluweelboleet ‘van
den Kerckhove’, Duinbreeksteeltje, Klein lantaarntje,

De Melkboleet is een zeer zeldzame soort die nog maar in weinig uurhokken wordt aangetroffen.

april 2013

9

Graslandwimperzwam (Scutellinia minor).

Rietlandwimperzwam (Scutellinia umbrorum).

Duinvaalhoed, Duinmostrechtertje, Koemestbekerzwam,
Grote speldenprikzwam, Menhirzwammetje, Graslandwimperzwam, Sporormiella intermedia, Gul sinterklaasschijfje en het Harig sinterklaasschijfje.

en de Melkboleet staan op de Rode Lijst als bedreigd.
De gevonden soorten kunnen verder ingedeeld worden
naar hun functie:

Van de paddenstoelen op De Hertenkamp staan
15 soorten op de Rode Lijst Paddenstoelen (Arnolds en
Veerkamp, 2008 ) van de NMV.
GE = gevoelig 3
KW = kwetsbaar 5
BE = bedreigd 6
EB = ernstig bedreigd 1
De NMV verstaat onder een ernstig bedreigde soort een
soort die zeer sterk is afgenomen en nu zeer zeldzaam
is (minder dan 10 uurhokken). Dit geldt voor De Hertenkamp voor de Graslandwimperzwam. Een enkele mm’s
groot oranje schijfje dat gevonden is op de grond tussen
de stengels van de planten in het stroomgebied van de
duinbeek. Volgens Waarneming.nl is dit de enige tot nu
toe bekende waarneming op hun site.
Op dezelfde groeiplaats is ook de Rietlandwimperzwam
aangetroffen. Door middel van microscopisch onderzoek
was het mogelijk om aan de hand van de vorm en grootte
van de sporen de beide soorten te onderscheiden.
Bedreigd zijn soorten, die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn (1-50 uurhokken).
De Koperrode spijkerzwam, Duinbreeksteeltje, Rafelige
parasolzwam, Citroensnedemycena, Rietlandwimperzwam
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associatie mossen
ectomycorrhyza vormers
biotrofe parasiet
necrotrofe parasiet
coprofiel
saprotroof op hout
saprotroof op kruiden
terrestrisch saprotroof

3 soorten
34 soorten
1 soort
6 soorten
19 soorten
34 soorten
6 soorten
20 soorten

Opvallend is het grote aandeel op mest levende (coprofiele) paddenstoelen. Eén van onze leden heeft reeën
keutels in De Hertenkamp verzameld en thuis in de
vensterbank gelegd. De naam van de paddenstoeltjes,
die zich op de reeënkeutels hebben ontwikkeld, heeft hij
via microscopie vastgesteld.
Hij vond de volgende soorten: Kleine korrelinktzwam,
Gewoon- en Bleek spikkelschijfje, Ascobolus spec., Purperbruin mestbekertje, Dwergborstel-bekertje, Saccobolus
spec., Schizothecium tetrasporum, Kromspletige brokkelspoorzwam, Gul sinterklaasschijfje, Trichobolus spec.
Al deze paddenstoelen zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam
en staan deels op de Rode Lijst Paddenstoelen.
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Purperbruin mestbekertje op een reeënkeutel met links het resultaat van
microscopisch onderzoek.

Planten
Voorafgaande aan de herinrichting van De Hertenkamp
is een inventarisatie uitgevoerd van de bestaande plantengroei. Er werden toen 42 soorten vastgesteld. Tijdens
de inventarisatie in 2010 werden daarvan 15 soorten niet
teruggevonden.
Tijdens de inventarisatie in 2010 werden ca. 255 soorten
aangetroffen. In het bosgedeelte treffen we gebruikelijke
begroeiing aan zoals die ook in vergelijkbare binnenduin
bosgebieden van Meijendel aanwezig is.

laar, Brede orchis en Rietorchis. In vak V4 vonden we in
2011 de eerste Brede orchissen. In 2012 was het aantal
planten sterk toegenomen. De Brede orchis is een
karakteristieke soort van het type hooiland dat voorkomt
op vochtige niet al te schrale bodems, die sterk onder
invloed van kwel met mineraalrijk grondwater staan.

Brede orchis (Dactylorhiza majalis).

Op De Hertenkamp zijn veel soorten gevonden die
wijzen op een verleden als cultuurland zoals Madeliefje,
Straatgras, Kruipende boterbloem, Vertakte leeuwentand,
Narcis en Hyacinth. Ook russen zoals bijvoorbeeld Pitrus
zijn dominant aanwezig in een natter gelegen terrein in
vak D3. Ook zijn er diverse verwilderde tuinplanten zoals
Oranje havikskruid, Vrouwenmantel en de witte vorm
van Muskuskaasjeskruid aangetroffen.
Naast deze soorten zien we ook al doelsoorten van
kalkrijke duinvalleien zoals Paddenrus, Rietorchis en Echt
duizendguldenkruid. Bij voortzetting van de verschraling
door maaibeheer zal het milieu geleidelijk voedselarmer
worden. Bij de herinrichting van het voormalige bollenland had men het natuurdoeltype vroongrasland voor
ogen. Vroongraslanden zijn van nature zwak golvende
terreinen op de overgang van het Jonge en Oude duinlandschap met gevarieerde vochtige tot droge vegetaties.
Daarnaast zou een ander natuurdoeltype: het droge
duingrasland en open duin nagestreefd worden. Om dat
natuurtype te realiseren is reliëf aangebracht met het
tijdens de werkzaamheden vrijgekomen zand.
Vak V 4,5 en 6 hebben zich prachtig ontwikkeld en er
komen in deze vakken veel doelsoorten voor van het
vochtige schraalland zoals Grote wederik, Grote rate-
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In tegenstelling tot de Rietorchis en de Vleeskleurige
orchis vestigt de Brede orchis zich zelden in nieuwe
terreinen. Door structureel een verschralend hooiland
beheer te voeren wordt na 6 tot 12 jaar een terrein
geschikt voor de vestiging van de Brede orchis.
Het verschralen is precies het beheer dat Dunea heeft
gedaan met dit fraaie resultaat als gevolg.
De Rietorchis die al vele tientallen jaren in kleine aantallen in het gebied voorkwam heeft er nu een enorme
populatie van vele duizenden planten ontwikkeld.
De Rietorchis bloeit ongeveer een maand later dan de
Brede orchis. De soort groeit in Nederland in een scala
van biotopen. Haar grote succes dankt de soort aan het
feit dat zij veel toleranter ten opzichte van stikstof is dan
veel andere moerasorchideeën. De soort heeft in De
Hertenkamp positief gereageerd op de bodemverstoring.
In vak V6 is de oorspronkelijke groeiplaats van de
Vleeskleurige orchis. In 2011 vonden we daar 11 bloeiende planten, in 2012 waren dat er al meer dan 100 en
werden er ook in vak V8 bloeiende planten aangetroffen.
In dezelfde vakken vonden we ook Stijve ogentroost,
Geelhartje en Parnassia. Allemaal doelsoorten die ook op
de Rode lijst staan.
Wat dat betreft is het heel jammer dat juist in die vakken
een bijna niet te stuiten bosvorming aan de gang is.
Naast de Vleeskleurige orchis wordt ook de Steenrode
orchis waargenomen. De Steenrode orchis (Dactylorhiza

Kop van een wapenvlieg met daarop het pollinium (een klompje
stuifmeel op een steeltje) van de Rietorchis. Dit pollinium is op zijn kop
terechtgekomen toen hij een orchideebloem bezocht. Toen is het pollinium met een kleefschijfje op zijn voorhoofd vastgezet. Als deze vlieg een
volgende orchidee bloem bezoekt komt het stuifmeel op de stempel van
die bloem. Op deze manier verzorgt het insect de kruisbestuiving voor de
orchideeën.

incarnata ssp. coccinea) is een ondersoort van de Vleeskleurige orchis die al vele tientallen jaren in de duinen
wordt gezien. De locus classicus van de ondersoort ligt
in Schotland, waar ze in natte duinvalleien groeit.

Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata).		Steenrode orchis (Dact. incarnata ssp. coccinea).
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bedreigd worden en/of beschermd zijn, zoals bijvoorbeeld Parnassia.
In De Hertenkamp hebben we elf Rode Lijstsoorten
gevonden: Brede orchis, Bosaardbei, Driedistel, Geelhartje, Gewone agrimonie, Moeraswespenorchis, Parnassia, Sierlijke vetmuur, Stijve ogentroost, Vleeskleurige
orchis en Wondklaver. Wat de plantengroei van De Hertenkamp betreft kunnen we concluderen dat het door
Dunea gevolgde verschralingsbeheer geleid heeft tot
een soortenrijke flora. Door die uitbundige flora was het
enthousiasme onder de leden van de Plantenwerkgroep
voor de inventarisatie groot.
Er zijn twee punten van zorg:
• Sterke bosopslag bedreigd de orchideeënrijke flora
van vak V6 en V8.
• Verdroging van de duinbeek pakt zeer nadelig uit
voor de macrofauna.

Reptielen en amfibieën
Rietorchis (Dactylorhiza preatermissa).

Het succes van natuurontwikkeling kan moeilijk gemeten worden. Een goede aanwijzing zijn de Rode Lijstplanten. Op de Rode Lijst voor planten (2004) komen
plantensoorten voor die in Nederland met uitsterven

Bij de herinrichting werd er vanuit gegaan dat het gebied
in de toekomst geschikt zou zijn voor de vestiging van de
Rugstreeppad. Deze pad is inderdaad in het gebied aangetroffen. Daarnaast zijn Bruine en Groene kikker, Kleine
watersalamander en Zandhagedis waargenomen.
De positieve ontwikkeling van het aantal Zandhagedissen in de duinen geldt ook in De Hertenkamp.

Zandhagedis.
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Vleermuizen

In De Hertenkamp zijn vijf soorten vleermuizen waargenomen, te weten Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger,
Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis. De Hertenkamp is een gewilde plek om te jagen
bij de vleermuizen. Veel jagende vleermuizen zijn waargenomen boven waterpartijen, langs de bosrand, op de
bospaden en ook bovenop het duin.

De veldinventarisatie van de vleermuizen is uitgevoerd
door de biologe Carolien van der Graaf en ons KNNV lid
Joske Wardenaar. Zij bezochten in 2011 De Hertenkamp
op 24 mei, 26 juni, 11 juli en 30 augustus. De waarnemingen werden tussen 22.00 en 24.00 uur gedaan.
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De Gewone dwergvleermuis en de Laatvlieger zijn
gebouw bewonende soorten. Ze komen waarschijnlijk
uit de bebouwde kom om in De Hertenkamp te jagen.
De Rosse vleermuis en de Watervleermuis zijn boom
bewonende soorten.
Een oude halfdode populier nabij het hek naar Duinrell
bleek de kolonieboom van de Rosse vleermuis. De boom
was aan de hand van de sociale geluiden gemakkelijk te
vinden. Van grote afstand kon je ze horen piepen.
De Rosse vleermuis is de enige vleermuis waarvan je de
koloniebomen zonder batdetector kunt vinden aan de
hand van het geluid. Vroeger, voor de ontwikkeling van
de batdetector, was dit een van de weinige methodes
om onderzoek te doen. Het gepiep kan zowel van
de jonge als de volwassen dieren komen. In de zomer
(1 juni t/m 15 juli) duidt een grote groep vleermuizen op
een kraamkolonie. Vleermuizen worden kaal geboren en
zitten, als de moeders in de avond gaan jagen, bij elkaar
in een crèche waardoor ze elkaar warm houden. Halverwege de nacht komen de moeders terug om de jongen
te zogen. Voordat ze naar binnen gaan zwermen ze om
de boom. Bij een telling op zondag 3 juli kwamen er 162
vleermuizen uit de boom.
Rosse vleermuizen krijgen één jong per jaar en soms een
tweeling. Dat betekent dat in die ene boom in totaal
wel 324 tot 468 vleermuizen zouden kunnen zitten!
Rosse vleermuizen gebruiken meestal een netwerk van
koloniebomen. Ze verhuizen regelmatig van de ene naar

de andere boom. Wie weet is er dus nog een kolonieboom in het bos aanwezig.
De Rosse vleermuis is zeldzaam in Nederland en staat
daarom op de Rode Lijst. De bossen van de binnenduinrand vormen een belangrijk leefgebied, omdat hier veel
oude bomen met boomholtes te vinden zijn. De Rosse
vleermuis is de enige soort in Nederland die ook in bomen
overwintert. Ze zijn dus afhankelijk van een voldoende
aanbod aan oude bomen met boomholtes. Het is uniek
dat deze kolonieboom in De Hertenkamp is gevonden en
het is heel belangrijk om deze boom te behouden.
Naast de 5 soorten die zijn gehoord kan in De Hertenkamp de Gewone grootoorvleermuis worden verwacht.
Tijdens de wintertellingen worden de Baardvleermuis en
de Franjestaart in de bunkers van Meijendel en Berkheide
waargenomen. Van deze soorten zijn in Zuid-Holland
geen kolonies bekend. De Gewone grootoorvleermuis
en de Franjestaart hebben een fluitersonar.
Dit betekent dat heel lastig is om de dieren met een batdetector te vinden. Alleen als ze binnen een straat van
vijf meter langsvliegen vang je op de batdetector een
licht geratel op. Mocht één van deze soorten worden
gevonden dan gaat de vlag uit.
Na elk bezoek is op de kaart van het gebied aangetekend
waar de vleermuizen waren gezien. In het bos bij de
camping is de boom met daarin het nest van de Rosse
vleermuis op de kaart aangegeven met een grote ster.

Watergang langs V5 met uitbundige groei van Riet en Grote kattenstaart.
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Vogels
De vogelwaarnemingen zijn gedaan door de Vogel
studiegroep en voor een belangrijk deel ook door individuele leden die tijdens hun bezoeken de waargenomen
vogels hebben doorgegeven via Waarneming.nl.
In totaal werden 100 soorten vastgesteld.
De projectontwikkelaar heeft in 1991 de vogelstand
geïnventariseerd en 42 soorten vastgesteld.
Sinds 1991 zijn een aantal broedvogels zoals Huismus,
Kleine bonte specht, Patrijs en Zwarte specht uit het
gebied verdwenen.
Bij de herinrichting werd er nog vanuit gegaan dat het
nieuwe natuurgebied aan tal van vogels broedgelegenheid zou bieden. In het bos broeden de gebruikelijke

Sigaar (Sigara striata).
Kiezelwieren – grootte tot enkele tienden van millimeters.
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vogels van het duinbos. Op het voormalige bollenveld
zijn echter nog maar weinig broedvogels vastgesteld.
In de bosjes op vak D3 en in het riet langs de oevers
broeden respectievelijk Grasmus en Kleine karekiet.
Er zijn niettemin leuke waarnemingen gedaan:
Visarend, 2 juveniele Wespendieven, Roerdomp, Casarca,
Boomvalk en IJsvogels. De Halsbandparkieten konden
worden genoteerd als nieuwe broedvogels.

Waterdieren
Het onderzoek naar de microfauna betreft (met tussen
haakjes het aantal soorten per groep):
wimperdieren (3), schaalamoebes (2), raderdieren (3),
overige ongewervelden (2), sieralgen (1), blauwalgen (1)

Zwarte Waterspringstaart (Podura aquatica).
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groenalgen (1), oogflagellaten (1) en kiezelwieren (15).
In totaal zijn 29 soorten microfauna waargenomen.
Het onderzoek naar de macrofauna betreft:
springstaarten (2), haften (2), wantsen (19), kokerjuffers
(9), kevers (24), weekdieren (24), platwormen (11), watervlooien (10), watermijten (14) en aasgarnalen (1).
In totaal zijn 53 soorten macrofauna waargenomen.
Tussen haakjes het aantal soorten per groep.
De waarnemingen van waterdieren zijn gedaan in:
• de brede permanente sloot om De Hertenkamp heen
• in droogvallende laagtes
• door toevallige waarnemingen
Vastgesteld is dat de brede sloot heel rijk is aan waterdieren. Er is nauwelijks stroming vastgesteld. De kwel
gevoede uitdrogende delen worden bewoond door
zowel algemene als bijzondere soorten.

Zoogdieren
Eekhoorn, Mol, Ree en Vos zijn de vier zoogdieren die we
tijdens onze inventarisaties met een zekere regelmaat
tegenkwamen.
Ongetwijfeld zullen er in De Hertenkamp nog andere
zoogdieren voorkomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
het Konijn en diverse soorten muizen.

Waarnemingen
Op de website van de KNNV afd. Den Haag:
http//www5.knnv/den-haag staat de volledige lijst met
de tijdens de inventarisatie waargenomen soorten.

Ruud Wielinga
Laan van Poot 262
2566 DB Den Haag
ruud.wielinga@casema.nl
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