
Waar en wanneer kan ik op de Veluwe

naar grote zoogdieren gaan kijken?

Nationale Park 'De Hoge Veluwe’

Kijkscherm in het Koeverbos. Bereikbaar via

een wandelpad, dat begint bij het bezoekers-

centrum nabij de uitspanning ’De Koperen

Kop’, dat in het centrum van het park ligt.

Autobustocht in de avondschemering over

het Nationale Park. De autobus vertrekt op

dinsdag en donderdag steeds om 19.30 uur

vanaf het Kerkplein in Otterlo. In Ede heeft

u om 19.10 uur gelegenheidin te stappen bij

het VVV-kantoor. Op dinsdagen 6,14,20 en

27 juli, 3,10,17 en 24 augustus en op donder-

dagen 8,15,22 en 29 juli, 5,12,19, en 26

augustus. Omdat er altijd grote belangstel-

ling is voor deze wildtochten, is het noodza-

kelijk vooraf plaats te reserveren. De wild-

tocht per autobus door het Nationale Park

kost ƒ 4,75 per persoon, ook voor kinderen.

Vooraf melden bij VVV-kantoor, Arnhemse-

weg 14, Otterlo, telefoon 08382-1254 of

Streek-VVV Zuidwest-Veluwe, postbus 234,

Ede, telefoon 08380-14444.

Bovendien is het jachtslot Sint Hubertus van

1 mei tot en met 1 novembervoor parkbezoe-

kers gratis toegankelijk. Het slot is geopend

op werkdagen (dus óók niet op zaterdag!)

van 10.00 tot 12.00uur en van 14.00 tot 17.00

uur. Het door dr. H.P. Berlage ontworpen

Jachtslot is het 'buitenhuis’ van het echtpaar

Kröller-Müller en gebouwd in de vorm van

een gewei.

Toegangsprijs tot het Nationale Park 'De

HogeVeluwe’ is ƒ 5,50 per persoon, kinderen

ƒ 2,50, auto ƒ 5,25. Informeer of er ook

fietsen tehuur zijn!

Staatswildreservaat

Op dinsdag- woensdag- en vrijdagavond kan

men het zogenaamde wildkansel in het Ug-
chelse Bos bezoeken. Een zeer geschikte

plaats, waar men bijna altijd Edelherten,
Reeën en Wilde Zwijnen kan bekijken, en

dient zich een dag vantevoren aan te melden

bij het Vreemdelingenverkeer (VVV) van

Apeldoorn 055-788421, Beekbergen 05766-

Vanaf de Houtkampweg, dichtbij de ingang

van het park aan de kant van Hoenderlo, is

de wildkansel bereikbaar via een kort wan-

delpad. Men maakt een goede kans Edelher-

ten te zien, vooral in de tweede helft van de

middag, maar ook wel vroeger op dedag.

Het Bosje van Staf met de daar voorliggende

wildweide, zichtbaar vanuit de auto op de

Oud Reemsterweg. De plaats is door de bor-

den aangeduid.
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2111 of Hoenderloo 05768-310, alwaar men

toegangsbewijzen kan kopen (ƒ 4,25, ƒ 3,25

of ƒ 2,40) en een plattegrondje krijgt waarop

de parkeerplaats bij de wildkansel staat aan-

gegeven. Vertrek vanaf de parkeerplaats

onder leiding van een boswachter. Vanaf 11

mei om 18.45 uur, vanaf 1 juni om 19.30uur,

vanaf 27 juli om 19.00 uur, vanaf 10 augus-

tus om 18.45 uur en van 24 augustus tot 17

september om 18.30 uur.

Kroondomeinen

Hier kan men kiezen uit twee mogelijkheden:

Een wildspeurtocht per autobus. Deze inter-

resante tocht duurt 2Vi uur. Tot 6 juli op

dinsdag en donderdag, tussen 6 juli en 12 au-

gustus op dinsdag, woensdag en donderdag.

Vertrek om 18.00 uur bij het VVV-kantoor,

Stationsplein, Apeldoorn. Prijs van de bus-

tocht ƒ 12,50, alles inbegrepen. Hier heeft

Foto boven:

Moeflonszijn ook in de Kroondomeinen te vinden.

Foto onder:

Een wildkansel is ideaal voor deJeugd om er stilletjes

in deschemering naar Edelherten en Reeën te turen.

Foto: Arie Nijhof.

Foto rechtsboven:
De pasgeboren biggen van het Wilde Zwijn hebben
een bruingrijze vacht met gelige strepen, die na vier

totzes maandenweer verdwenen zijn.

Fotorechtsonder:

Reegeit in beukenbos.
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men ruime mogelijkheden om wild te zien op

landschappelijk bijzonder fraaie plekjes.

Er kan een bezoek gebracht worden aan het

jachtchalet ’Het Aardhuis’ met in de nabij-

heid een wildweide met Edelherten, Wilde

Zwijnen en Moeflons. Behalve een rustig zit-

je bij de wildweide is er ook een wildkansel

op een aardig plekje bosrand aan de heide.

’Het Aardhuis’ heeft een interessant stukje

geschiedenis. Willem 111 kwam hier vroeger

jagen! Er is tot eind oktober een tentoonstel-

ling in ’Het Aardhuis’ over alles wat leeft en

groeit op de Veluwe.

’Het Aardhuis’ en het wildpark zijn dagelijks

te bezoeken, echter behalve op maandag.

Toegangsprijs ƒ3,-- (kinderen en 65-plussers:

ƒ1,50).

Bereikbaar via de oude rijksweg Apeldoorn-

Hoevelaken, tussen de afslag Hoog Soeren

en de afslag Uddel. Langs de weg staat een

grootbord.

Hindekamp, gemeente Ede

Vanaf de wildkansel zijn Edelherten te be-

spieden van het Hertenreservaat van de ge-

meente Ede. Aan de rand vanenkele voerak-

kers is een gesloten wildkansel gebouwd, een

bouwsel op palen dat plaats biedt aan

maximaal 40 personen. Het Hertenreservaat

is niet bereikbaarper openbaar vervoer. Een



120

aantrekkelijke route is via de Kreelseweg bij

het boswachterhuisje De Eilelakker het Ede-

se Bos in te gaan en over de Eder Heide,

langs de Kreelse Plas, naar het verzamelpunt

tegenover het huis ’De Hennekamp’, aan de

Kreelseweg nummer 98.

Vooral excursies in de maand juni zijn de

moeite waard. De pasgeboren reekalfjes bie-

den dan een boeiend schouwspel. De wild-

kansel kan bezocht worden in juni, juli en

augustus. Bij de VVV krijgt men tevens een

route-beschrijving. Voor individuele be-

zoekers is de wildkansel gedurende de perio-

de juni tot en met augustus geopend op dins-

dag- en donderdagavond. Besloten gezel-

schappen tot maximaal 40 personen kunnen

na afspraak de wildkansel in groepsverband

bezoeken. U dient uiterlijk om 17.00 uur op

het verzamelpunt aanwezig te zijn. Op laat-

komers wordt niet gewacht.

Fotoboven:

Vanuit de wildkansel heeft men een goede kans een

roedel Edelherten te observeren...

Foto onder:

Een mannetjes Wild Zwijn (beer of keiler) kan in ons

land een gewicht van 100 tot 125 kg halen.

Foto rechtsboven:

De wildkansel bij Ede biedt plaats voor veertig perso-
nen. Vanaf devoerakker gezien.
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Toegangskaarten ƒ 2,50 (kinderen tot 12

jaar: ƒ 1,50) zijn uitsluitend verkrijgbaar bij

de Streek-VVV Zuidwest-Veluwe, Achter-

doelente Ede, telefoon08380-14444.

Boswachterij Nunspeet

Wild-Kijkscherm aan de Pas-opweg tussen

Nunspeet en Gortel. Op eigen gelegenheidte

bereiken vanaf de openbare weg. Let op het

bordje. Hier heeft men ook kans op het zien

van Wilde Zwijnen.

Speulder- en Sprielder Bos

Wild-kijkscherm aan de zandweg bij Drie.

Men kan hier op eigen gelegenheidheengaan.

Er is een bijzonder fraai uitzicht en men heeft

er een redelijke kans om Edelherten en Wilde

Zwijnen te zien, soms ook Reeën.

Met dank aan D.A.C. van den Hoorn voor de verleende ge-

gevens.

Faunistiek van De Dode Hond

In het Eemmeer, ten noordwesten van de

Eemmond, ligt sedert een tiental jaren het

kunstmatig aangelegd eilandje De Dode

Hond. Het heeft een oppervlakte van circa 30

ha en ligt hemelsbreed 2000 m verwijderd van

het oude land, terwijl de afstand tot Zuide-

lijk Flevoland (Eemmeerdijk) 375 m be-

draagt. De volgende zoogdieren werden er

aangetroffen: Bosspitsmuis, Mol, Veldmuis,
Bruine Rat, Huiskat en Ree. De zoogdieren
kunnen het eiland op eigen kracht bereikt

hebben, dat wil zeggen zwemmend of over

het ijs. Van sommige soorten is bekend dat ze

ook watervlakten kunnen oversteken.

De muizen kunnen als 'verstekeling’ op het

eiland zijn gekomen, bijvoorbeeld in bundels

rijshout enbij aanvoer van jongeboompjes.

V. van Laar & J.H. Sanders: Faunistiek van De

Dode Hond. Te Velde no. 13 : 36-41, december

1977.

Achteruitgang Reeën in

Gelderse Vallei

In de Gelderse Vallei wordt een duidelijke

achteruitgang van het aantal Reeën geconsta-

teerd. De oorzaak hiervan wordt gewetenaan

het verdwijnen van voldoende dekking, ver-

keersslachtoffers, verontrusting, cyclemaaier

(kalfjes!), maar ook stroperij! Doordat Ree-

ën hier en daar ook geschotenworden blijven

ze schuw en heel vaak onzichtbaar voor de

wandelende natuurliefhebber. Hierover

schrijft J. Lagerweij in de Scherpenzeelse
Krant van 5 november 1981.


