Tips:

Let op voor de elektriciteitsdraad! Duw ook de
ursusdraad niet tegen de elektriciteitsdraad.
De schok is niet dodelijk maar wel erg onaangenaam.
Laat de herten naar je toe komen! Als je zelf tracht dichterbij te komen,
oogst je het omgekeerde effect!
Maak nooit bruuske bewegingen. Herten zijn heel wantrouwig voor elke
beweging die ze niet gewoon zijn.
Samen met de emmer met vijf kilo hertensnoepjes krijg je een buis mee
en een bekertje. De buis dient om door de draad te steken het bekertje
om de korrels in de buis te gieten.
Geef je toch voer met de hand? Doe dit dan met gestrekte en aangesloten
vingers! We hebben dit liever niet!
Vanaf de bronsttijd (half september) nooit een hand door de draad steken.
We zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
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Legende:
Bekijk het plannetje met je rug naar de straatkant en je ogen naar de
boerderij gericht!
Je kan ook de witte pijlen met daarop het logo van de boerderij volgen!
Lees dit vooraf!

RING

Sp
g
we
oor

Het hertenleerpad en de toekomstroute volgen hetzelfde traject.
Ze zijn vrij en gratis toegankelijk. Je kan aan de deur wel hertensnoepjes kopen. Het is verboden andere voeding te geven.
Is de hertenboer niet thuis? Dan kan je in het deurtje van de infokiosk hertensnoepjes nemen en het geld in de arduinen brievenbus
vlak achter je deponeren (drie euro voor vijf kg).
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Wil je een geleide wandeling? Dat kan! Je moet dan een afspraak
maken! Zie adresgegevens achteraan. Bij een geleide wandeling
krijg je uiteraard veel meer uitleg. Je kan dan veel korter bij de dieren komen. Je krijgt dan ook toegang tot de wegen tussen de weiden en de gebouwen.
Op het volgend blaadje vind je een plannetje. Je kan de hertenboer
vragen om even aan te duiden op welke weiden de dieren zich bevinden.
Voor het contact met de herten vind je enkele belangrijke tips op de
achterzijde van deze folder.
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Veel wandelplezier en een leerrijk avontuur!
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