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Prettige Feestdagen

By the creek. In juli vond er in de Middelwaard het jongerenfestival “By the Creek” plaats. Festivals zijn
zich bewust van de overlast die zij voor een omgeving kunnen veroorzaken. By the Creek wil dit zoveel
mogelijk beperken. Om de plastic beker afvalberg tegen te gaan zetten zij o.a. statiegeldbekers in die
festivalgangers aan het einde weer inleveren. Zij kunnen kiezen om het geld zelf te houden of het aan een
goed doel te schenken. Veel festivalgangers hebben dit gedaan en hun beker gedoneerd aan de actie “Red
een Hertje”. De opbrengst was voor het hertenkamp.
Clubkas: Ook dit jaar hebben we weer mee gedaan met de Clubkas actie van de Rabobank. We eindigden
weer in de top 3 van verkregen stemmen. Voor ons een opsteker dat we zo gewaardeerd worden en
natuurlijk ook dat we weer een mooie donatie mochten ontvangen.
Hert vs Ree. Afgelopen zomer werden we gebeld door een verontruste inwoner die een hert bij de
Middelwaard zag lopen en zich afvroeg of deze misschien ontsnapt was uit het hertenkamp. Gelukkig was
dit niet zo. Het hertenkamp heeft een goed en hoog hek. Het was een Ree. Deze komen veelvuldig voor in
de uiterwaarden rondom Vianen. Hoewel een ree op een hert lijkt is deze toch aanzienlijk kleiner. De
schuwe reeën komen met name in de schemer uit hun schuilplaats.
Beheerder in opleiding: Het hertenkamp vraagt dagelijks aandacht van beheerder Ben vd Heijden. Wim
Bekenkamp heeft aangeboden om Ben hierbij te helpen. Wim is nu officieel beheerder in opleiding. Ben
kon deze hulp goed gebruiken. Bovendien is het veel gezelliger om met z’n tweeën te klussen. Op deze
manier kan Ben ook wat vaker met een gerust hart op vakantie naar Italië.

Drainage
Een goede gezonde grasmat is essentieel voor het
hertenkamp. Daarom besteden we daar veel
aandacht aan. Onkruid wordt weg gehaald en
wanneer nodig wordt bij gemest. In de winter is
de grond drassig. Omdat het gras aan de westzijde
waar de dieren gevoerd worden veel te lijden
heeft hebben Ben en Wim een drainagepijp over
de hele lengte aangelegd. Zodat het water in de
Zederik kan afwateren. Een hele klus, maar het
heeft duidelijk resultaat.

natuur
Helaas ook verdrietig nieuws. Dit jaar is er in oktober nog een bambi geboren. Dit was veel te laat in het
seizoen. Een hinde wordt meestal beslagen (bevrucht) in oktober/november en de draagtijd is circa 230
dagen. De meeste bambies worden dus geboren in de warme periode (lees mei /juni )en kunnen dan in 5
maanden tijd forse reserves opbouwen voor de winter. De moeder van de laatst geboren bambi is dus pas
beslagen in februari, iets wat in de vrije natuur zeer ongebruikelijk is. Oktoberweer is vaak ook niet warm
genoeg met regen en wind. De laatste Bambi heeft onvoldoende weerstand gehad om het herfstweer al
aan te kunnen.
Onze herten zijn geen tamme dieren en komen niet in de stal of dichtbij de vrijwilligers zoals onze geiten
dat wel doen. Wij kunnen de herten dan ook niet beschermen tegen kou en bijvoeren met melk zoals we
dat met de babygeitjes wel kunnen. Helaas is dit de natuur en die is soms onvoorspelbaar en hard.

Welkom
De schapen hebben al een respectabele
leeftijd. Tijd voor wat verjonging dus.
Dit jaar is het schapenbestand
aangevuld met twee jonge ooien
(vrouwelijke schapen) genaamd: Fae en
Mae en een ram (mannelijk schaap)
genaamd Bobby. De Familie Van
Dijkhuizen uit Weesp waren zo vrijgevig
om drie van hun schaapjes aan het
hertenkamp te schenken. We zullen
goed voor ze zorgen.

We hebben elk jaar veel bekijks bij het jaarlijkse schaapscheren in mei. We hebben sowieso veel
aanloop. Gedurende het jaar trekt het hertenkamp een kleine 10.000 bezoeker(tje)s.
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Wilt u onze activiteiten steunen, stuur
een email aan:
penningmeester@hertenkampvianen.nl
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