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Wildarena Witte Hoogt klaar
Wild spotten op de Veluwe is bijzonder populair. Vooral excur-
sies naar wildobservatieplaatsen tijdens de bronsttijd van
Edelherten zijn steeds snel volgeboekt. Op 19 augustus is het
aanbod vergroot door de opening van het Witte Hoogt in het
Speulder- en Sprielderbos van Staatsbosbeheer. Je kunt er
alleen samen met de boswachter naar toe met de ‘Speulder-
bus’, een stille eco-kar die speciaal voor vervoer door het bos
ontworpen is. Dit bos is bekend vanwege zijn sprookjesach-
tige ‘dansende’ bomen. In de comfortabele wildarena kun je
vaak Edelherten (Cervus elaphus), Wilde zwijnen (Sus scrofa)
en Reeën (Capreolus capreolus) van dichtbij zien. Boswachter
Lennard Jasper: “De dieren hebben niet in de gaten dat er
mensen binnen in het houten gebouw zitten, waardoor ze
ongestoord hun gang gaan op deze mooie open plek in het
bos. Zolang je maar stil bent.”
Om de stilte en rust in het bos rondom de Witte Hoogt voor
de toekomst te verzekeren worden nog een wandelroute en
ruiterroute verlegd. Onrust vormt één van de grootste bedrei-
gingen voor het wild op de Veluwe naast barrières zoals snel-
wegen en rasters. Op sommige plaatsen zijn al kansen voor
uitwisseling gecreëerd, ter-
wijl elders nieuwe rasters
verschenen rond landbouw-
enclaves en langs wegen.
Het blijft een aandachts-
punt voor Staatsbosbeheer.
Het Witte Hoogt is
gemaakt van Douglas
(Pseudotsuga menziesii) uit
het Speulder- en Sprielder-
bos zelf. Voor deze mooie
nieuwe gelegenheid voor
het spotten van wild heb-
ben de gemeenten Putten,
Barneveld en Ermelo, Plaat-
selijk Belang Garderen, het
Rabofonds van Rabobank
Barneveld-Voorthuizen en
de provincie Gelderland
samen met Staatsbosbe-
heer geld bijeen gebracht.
Cliënten van zorginstelling
’s Heeren Loo Ermelo heb-
ben geholpen de plek in het
bos voor te bereiden voor
het gebouw. Het Witte
Hoogt is zo ook een mooi
voorbeeld voor samenwer-
king en participatie.
Overigens vernieuwt Staats-
bosbeheer ook twee wildkijkschermen in het Speulder- en
Sprielderbos waar bezoekers op eigen houtje wild kunnen kijken.

Werkzaamheden ’t Leesten
Staatsbosbeheer werkt aan de aanleg van een Veluwe-transfe-
rium nabij Apeldoorn in ’t Leesten’. Bezoekers kunnen vanuit
de ruime parkeerplaats van dit transferium aan de N304 tus-
sen Ugchelen en Hoenderloo meteen de karakteristieke
Veluwse natuur in lopen om daar te gaan wandelen, fietsen of
paardrijden. Eind van dit jaar moet het Veluwe-transferium

helemaal klaar zijn. De verwachting is dat het tweede deel van de
parkeerplaats en het verplaatste honden-los-gebied in het najaar
gereed komen. Daarna moeten de honden aan de lijn op de
Leesterheide en kunnen de schapen er weer naar toe om jonge
bomen uit de heide te grazen. Om de bezoekers goed te kunnen
ontvangen laat Staatsbosbeheer in ’t Leesten ook nieuwe route-
paaltjes en klaphekjes langs de wandelpaden neerzetten en
enkele nieuwe zitbanken en picknicktafels. Daarnaast komen er
allerlei kleine voorzieningen om de cultuurhistorische elementen
in het landschap beter zichtbaar te maken. Zo komt er een pla-
teau waarop je op één van de grafheuvels kunt gaan staan en een
trap die afdaalt in een grindkuil. Verder zal de aannemer twee uit-
zichtpunten inrichten waarvan één over de Leesterheide en een
andere bij de beek in de Koppelsprengen.
Last but not least krijgt dit jaar ook de natuur een steuntje in de
rug in ‘t Leesten. Tussen de droge Leesterheide en het natte Sala-
mandergat wordt een smalle strook bos omgevormd naar heide.
Zo ontstaat er een verbinding waar vooral vlinders en reptielen
baat bij zullen hebben. Bijvoorbeeld Kleine vuurvlinder (Lycaena
phlaeas) en Groentje (Callophrys rubi), Zandhagedis (Lacerta
agilis) en Hazelworm (Anguis fragilis).

Onderduikershutten in het bos
Het Verscholen Dorp in het bos
nabij Vierhouten op de Veluwe is
een plek waar bezoekers van de
Veluwe de recentere geschiede-
nis op een bijzondere manier
kunnen beleven. Er is een kleine
parkeerplaats die via een zand-
weg met de auto bereikbaar is.
Staatsbosbeheer heeft kort gele-
den één van de drie nagebouwde
hutten van dit dorp laten ver-
nieuwen.
Van deze deels ondergronds
gebouwde hutten zie je alleen
de ingang als je daar vlak voor
staat. In het Verscholen Dorp
woonden van voorjaar 1943 tot in
oktober 1944 meer dan tachtig
onderduikers in negen hutten.
Destijds waren ook de paden
gecamoufleerd en was bovendien
het bos minder open. In oktober
1944 werd het dorp bij toeval
toch ontdekt door twee Duitse
SS'ers die in het bos aan het
jagen waren. Gelukkig zagen de
meeste onderduikers wel kans
te vluchten.

Grote zilverreiger ook in Zuid-Holland
In De Levende Natuur van juli 2014 werd vermeld dat de Grote
zilverreiger (Casmerodius albus) zich als nieuwe broedvogel in
Friesland heeft gevestigd (It Fryske Gea op D12Lpagina). Het is
nu zeker dat deze soort zijn opmars ook in Zuid-Holland heeft
voortgezet. In de Geerpolder, een Staatsbosbeheergebied, zijn
namelijk dit jaar drie jongen uitgevlogen! Gert-Jan Pieterse en
Stef Strik, twee vrijwilligers die hier enthousiast en nauwkeurig
de vogelstand inventariseren, zagen hun eerste vliegoefeningen.
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Parende Zandhagedissen Leesterheide

Wildarena Witte Hoogt

De bijdragen zijn verzameld en geschreven door: Bureau Bio-redactie, drs. Moniek J.Nooren,
Centrumlaan 10, 6869 VE Heveadorp, e-mailadres: M.Nooren@inter.NL.net
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