
Van: Louise Pijnacker, fractie VVD  
Aan: Het college van de gemeente Hillegom
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Onderwerp: Hertenkamp Hillegom
Ingediend op: 15 december 2021
Wijze van beantwoording: Schriftelijk 
Doorgezonden aan college/
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Uiterste datum beantwoording: 13 januari 2022

 
Inleiding: 
Al jaren zijn er zorgen omtrent het Hertenkamp. In 2009 is er al eens onderzoek verricht. 
Dit leverde het rapport “ Herrie in het Hertenkamp” op. Er zijn meerdere adviezen 
uitgebracht. In de loop der jaren zijn er kleine aanpassingen geweest maar de zorg 
omtrent het welzijn van de dieren is niet afgenomen. Het park en de dieren ogen 
verwaarloosd en genieten niet de verzorging die een park en dieren behoeft. 
Omwonenden maken zich al langer en hebben de fractie van VVD Hillegom bezocht. 

Vragen:
Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het adviesrapport over het hertenkamp Hillegom gelegen aan 
de Valckslootlaan genaamd het “Herrie in het hertenkamp” ? 

2. In hoeverre bent u in contact met de omwonenden over de ongewenste situatie 
van het hertenkamp in Hillegom? 

3. In het rapport destijds werd al aangegeven dat het Hertenkamp niet voldeed aan 
de gestelde eisen; zijn hierover prestatie – en kwalificatieafspraken gemaakt met 
de Mare groep die over de verzorging gaat ?

4. In hoeverre heeft het college laten onderzoeken wat de huidige status is van het 
hertenkamp in Hillegom? Gezien de huidige staat zijn er grote zorgen omtrent het 
welzijn van de dieren, de verzorging en de staat van het park. Is het college 
bereid dit opnieuw te laten beoordelen, dan wel verbetermaatregelen toe te 
passen ? 

5. Er is sprake van een herinrichting van het hertenkamp; 
a. wat wordt onder deze herinrichting verstaan en wat is de planning? 
b. In hoeverre wordt hier rekening gehouden met het welzijn van de dieren?

6. Indien het college niet voornemens is te investeren in het hertenkamp en 
verbetermaatregelen toe te passen staat het college open voor andere 
initiatieven; 

a. het beheer van het hertenkamp bijv. te laten overnemen door een 
stichting of een andere beheerder? 

b. Of overweegt het college een sluiting wanneer er geen mogelijkheden zijn 
voor verbeteringen? 

datum antwoordbesluit college:
 
Antwoord college:
1. Ja

2. Het afgelopen jaar is er meerdere malen contact geweest met een bewoonster die haar zorgen   
heeft geuit.

3. Ja, hierover zijn afspraken gemaakt en deze zijn vastgelegd in de DVO met de Meerlanden.

4. Er is recent een gesprek geweest met de dierenarts van het Hertenkamp. Hij heeft geen 
zorgen geuit over het welzijn van de dieren. 



De nieuwe dierenwet die in 2023 ingaat en de geplande herinrichting van het Vossepark 
zijn een prima aanleiding om de huidige inrichting van het Hertenkamp nogmaals te 
(laten) evalueren.

5.a In het groenbeleidsplan is opgenomen dat zowel het Vossepark als het Cerespark op 
termijn heringericht gaan worden. Door de bouw van het IKC in het Vossepark en de sloop 
van de Leerwinkel en Smurfenbos is het college momenteel bezig om de diverse 
mogelijkheden te onderzoeken. De inrichting van het Hertenkamp wordt daarbij 
betrokken.

5.b Bij herinrichting van het Vossepark (inclusief Hertenkamp) wordt dit aspect vanzelfsprekend 
meegewogen.

6.a Dit is (nog) niet aan de orde. Zie antwoord bij 5a.

6.b Het college wacht eerst de uitkomsten van de diverse onderzoeken af. Zie antwoorden 
bij 5a en b.

Bijlagen:

Datum afhandeling in vergadering: 
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