
Hulp gezocht voor
Hertenkamp en 

Heemtuin



Sommige plekjes verdienen  

het om extra aandacht en zorg 

te krijgen. Gewoon, omdat ze 

iets bijzonders bieden, plezier, ont-

spanning, verblijf. Zulke plaatsen 

mogen niet verloren gaan.

Het Hertenkamp en de Heemtuin van 

Enkhuizen zijn een dergelijke plek. 

Samen vormen ze een zeldzame com-

binatie van zowel fijne stilteplekken 

als levendigheid. Een aparte beleve-

nis midden in de stad.

Rijke geschiedenis
Het Hertenkamp en de Heemtuin 
hebben een hele geschiedenis. Beiden 
zijn in de jaren dertig van de vorige 
eeuw opgezet als werkverschaffings-
project en als plek voor ontspanning 
en plezier. Het beheer van het Her-
tenkamp en de Heemtuin is de afge-
lopen jaren in verschillende handen 
geweest. Sinds januari 2015 zorgen 
nu, met de steun van de gemeente 
Enkhuizen, stichting de Baanbreker, 
WmoBuroFlo en stichting Leekerwei-
de voor renovatie en behoud van deze 
twee bijzondere plaatsen in Enkhui-
zen. Het idee van samen een karwei 
oppakken voor het algemeen belang 
staat in dit samenwerkingsverband 
nog steeds overeind. Net als zinvol 
bezig zijn en leren door praktijk. Het 
Hertenkamp en de Heemtuin is en 
blijft een bijzonder project en een 
bijzondere plaats.  

VooR haRde weRkeRs…
Bij het Hertenkamp en de Heemtuin 
werkt een keur aan medewerkers. 

Beiden maken onderdeel uit van het 
project Flora en Fauna, waar men-
sen aan de slag kunnen bij Herten-
kamp, tuin of stadscamping De Vest. 
Mensen die gepensioneerd zijn of 
langdurig werkloos, mensen met een 
beperking of psychische zorgvraag 
en mensen die naast hun werk graag 
met dieren of in de natuur werken. 
De één biedt het werk in het groen 
structuur, voor de ander is het een 

het heRtenkamp 
en de heemtuin: 

plaatsen om zuinig op te zijn... 



leer/werktraject naar scholing of een 
baan. Weer een ander biedt het een 
zinvolle invulling van de dag. Maar 
het werken bij het Hertenkamp en de 
tuin biedt allen de saamhorigheid van 
gezamenlijk een karwei oppakken. 

…en VooR genieteRs
Het harde werken is niet zonder resul-
taat: Het Hertenkamp is een geliefde 
bestemming voor Enkhuizenaren en 
bezoekers van de stad. Fijn wandelen 
door het park, de dieren bezoeken 

en misschien ook nog wat speciale 
aandacht geven aan een favoriet dier. 
Lekker zitten op een bankje en genie-
ten van de beestenboel om je heen. 

Zo een plek moet behouden 
blijVen, toch?
Zo’n plek moet niet alleen behouden 
blijven, zo een plek verdient een ste-
vige opknapbeurt! Want dat is hard 
nodig. 

Daar vragen we uw hulp bij. Het  
onderhoud van de dieren en de tuin 
kost geld en materiaal. De jaren  
hebben zich ook laten gelden: de 
behuizing van de dieren en de schuur 
zijn sterk verouderd en aan vervan-
ging toe. Bovendien bestaat er ook 
een wens: de bouw van een theehuis 
om het bezoek aan het park extra 
aangenaam te maken. 

alle hulp is welkom
Gemeente Enkhuizen helpt mee, 
maar er is meer nodig. U kunt ons 
helpen. We willen graag de omge-
ving piekfijn opknappen en de dieren 
een betere behuizing geven. Het zou 
fijn zijn als u ons daarbij wilt helpen. 
Dat kan door middel van bouwma-
terialen, voer voor de dieren, gaas 
of andere zaken. Het aanbieden van 
vrijwilligerswerk is zeer wenselijk. 
Of met een donatie. Word daarom 
vriend van Hertenkamp en Heemtuin.

Hertenkamp Het Groene Hart en Stadscamping 
De Vest is een samenwerkingsproject van  

De Baanbreker, WmoBuroFlo en  
Stichting Leekerweide en wordt gesteund  

door gemeente Enkhuizen. Geef een bijdrage op rekeningnr.
NL75RABO0371618800 t.n.v. 
stichting Vrienden van Leekerweide, 
ten gunste van Hertenkamp 
Het Groene Hart.

Heeft u een bijdrage in natura? 
Daar zijn wij ook heel blij mee! 
Neem contact op met Anita Weel,  
T: 0229-576482 M: 06-10152418,  
e-mail: a.weel@wmoburoflo.nl

Kijk ook eens op onze site: 
www.hertenkamp-enkhuizen.nl

woRd VRiend Van het heRtenkamp en de heemtuin



Hertenkamp Het Groene Hart
Wilhelminaplantsoen 2
1601 LS Enkhuizen
06 - 100 278 45

info@hertenkamp-enkhuizen.nl
www.hertenkamp-enkhuizen.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 9:00 / 16:00

Zat: gesloten Zon: variërende tijden

Op feestdagen zijn wij gesloten.
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