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Ook in 2014 was er weer een hoop te doen in het hertenkamp
•
•
•
•

Er zijn 6 hertjes geboren waarvan 1 tweeling. Omdat we veel aanwas hadden, werd het aantal dieren te veel
voor de grootte van het hertenkamp. Een aantal twee jarige herten is daarom verhuisd naar andere
hertenkampen waar nog voldoende plek was.
De kippen hebben de vogelgriep goed overleefd. Preventief zijn de kippen een periode binnen geweest.
We hebben een geitenbok op bezoek en hopelijk komen er in 2015 een paar jonge geitjes.
Vrijwilligers met familie hebben op een aantal avonden het hele veld ontdaan van takken, molshopen en
kamille. De dieren eten de kamille niet en daarom moet de kamille verwijderd worden. Overal waar takken,
molshopen of kamille zijn kan geen gras groeien.

MAS stage

Boomkwekerij, Tuincentrum en Hoveniersbedrijf
Huiting heeft aangeboden om het groenonderhoud
te doen. Dit stellen wij zeer op prijs!

Een aantal jongeren heeft hun MAS stage bij het hertenkamp
uitgevoerd. Wijnand Steneker heeft een ruif ontworpen en
gebouwd. Voor ons is de ruif heel handig want er gaat voor 3 a 4
dagen hooi in. Ook Vincent Knoop heeft zijn MAS stage aan het
hertenkamp besteed. Hij heeft een mestbak ontworpen en
gebouwd. Hierdoor kunnen we de mest tijdelijk opslaan en als er
voldoende is kan deze door Fa. Huiting opgehaald worden. Ten
slotte heeft Max du Mosch een drainagebuis aan de noordkant
van het hertenkamp hersteld, zodat het overtollige water in de
Zederik kan lopen.

Plataan
Aanplant van een Plataan
Omdat een kastanjeboom in het hertenkamp was aangetast door
kastanjebloedingsziekte moest deze boom helaas gekapt worden. In goed
overleg heeft de gemeente zorg gedragen voor herplanting van een grote
plataan.

Oormerken
Om aan alle wettelijke voorschriften te voldoen is het verplicht dat alle evenhoevige dieren (runderen, schapen
geiten en varkens) in Nederland een oormerk in hebben. Herten en reeën en wilde zwijnen, het zogenaamde wild,
niet. Paarden moeten een chip in hebben. Dit zijn voorschriften in het kader van de besmettelijke dierziekten
bestrijding. Zo is, zo goed als totaal mogelijk, de verblijfplaats en de verplaatsingen van deze dieren in kaart
te brengen. Aan- en afvoer van de dieren van een bedrijf, kinderboerderij en hertenkamp moeten centraal
doorgegeven worden aan de hand van genoemd oormerk met een uniek nummer. De merken zijn lichtgroen van
kleur. Alle schapen en geiten hebben zo’n oormerk gekregen
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Wilt u onze activiteiten steunen stuur
een email aan:
penningmeester@hertenkampvianen.nl
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