Wildspotten in het
Deelerwoud
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Spreken grote wilde dieren u tot de verbeelding? Dan is
het wellicht een idee om mee te gaan wild spotten. Op
de Veluwe zijn een aantal plaatsen waar het mogelijk
is om wild tegen te komen. Te denken valt daarbij aan
soorten als edel- en damherten, maar ook wilde zwijnen
en reeën behoren tot de mogelijkheden. Juist in het najaar is dit extra spectaculair vanwege de bronst. Graag
nodig ik u uit om in een klein gezelschap met deskundige
begeleiding mee te gaan wild spotten in het Deelerwoud!
We verzamelen om 12.00 uur bij
restaurant “De Thermiekbel “ op
het zweefvliegveld ten noorden
van Arnhem. Vanaf daar gaan we
te voet verder. We lopen langs de
voormalige landbouwgronden van
Terlet en passeren het gelijknamige
ecoduct. Deze (sinds 1988) in gebruik zijnde wildpassage is gelijktij-

dig aangelegd met de A50 en was
één van de eerste in Nederland. Na
een eenvoudige lunch in het veld
gaan we zelf de A50 onderdoor.
Een klein tunneltje geeft ons toegang tot het Deelerwoud in eigendom bij Natuurmonumenten. Dit
gebied bestaat uit dennenbossen en
heidevelden en een bezoek aan dit

gebied is een bewuste keuze. Sinds
2001 vind hier namelijk geen jacht
meer plaatsvindt op edel- en damherten, waardoor het aantal herten
spectaculair gestegen is. Overdag
houden de meeste dieren zich schuil
in het niet toegankelijke rustgebied,
maar speciaal voor deze wandeling
is een uitzondering gemaakt. Onder
leiding van de boswachter nemen
we een kijkje hoe deze dieren daar
leven. Met andere woorden; wild
zien is gegarandeerd!
Rond 18.00 uur nemen we afscheid
van de boswachter en vatten we
post op een mooi uitzichtpunt. Juist
aan het eind van de middag/het
begin van de avond is de kans het
grootst om burrelende edelherten
te horen. Rond zonsondergang
zullen we het gebied weer moeten
verlaten om richting restaurant “De
Thermiekbel” te gaan.

Wanneer
Zaterdag 10 oktober 2015
Waar/Hoe laat
We verzamelen om 12:00 uur bij
restaurant “De Thermiekbel”
op het zweefvliegveld Terlet.
(Apeldoornseweg 203, 6816 SM
Arnhem. Bereikbaar met openbaar
vervoer via buslijn 191 vanaf
centraal station Arnhem.)
Aantal deelnemers
Minimaal 5 en maximaal 12 (graag
opgeven vóór maandag 15 september)
Prijs
€ 87,50 (inclusief koffie, thee,
excursie en late lunch in het veld)
Eventuele drank en lunch of diner
na de excursie zijn niet bij de prijs
inbegrepen.
Opgeven bij
Fokko Erhart
Email: Fokko@wildernisfoto.nl
Telefoon: 026-785 1080

Fokko Erhart is een enthousiast natuurfotograaf. Naast zijn werk als
natuurbeheerder, vind hij het leuk om zijn passie voor de natuur te delen
via foto’s, verhalen, lezingen, dagtochten en natuurreizen. Voor meer
informatie zie ook: www.wildernisfoto.nl
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