Wildarena Witte Hoogt in Speulderbos is klaar
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SPEULD - Het spotten van wilde dieren is een ervaring waar bezoekers voor naar de
Veluwe komen. Dankzij een mooie samenwerking in de streek is nu de nieuwe
wildobservatieplaats in het Speulder- en Sprielderbos van Staatsbosbeheer
klaar. Met alle betrokken partijen is de wildarena Witte Hoogt vandaag
geopend in het bos. Over enkele maanden kunnen bezoekers mee met excursies
onder begeleiding van de boswachter naar **de wildarena Witte Hoogt.*
Het Speulder- en Sprielderbos ligt tussen toeristische dorpen op de
Noord-Veluwe. Het beroemde bos met de dansende bomen krijgt veel bezoekers.
De gemeenten Putten, Barneveld en Ermelo, Plaatselijk Belang Garderen, het
Rabofonds van Rabobank Barneveld-Voorthuizen, de provincie Gelderland en
Staatsbosbeheer brachten samen het geld bijeen voor de wildarena Witte
Hoogt.
Voorzitter van het Toeristisch aanjaagteam Barneveld, Cees Hoogeveen
verwoordt de wens uit de streek: "Het is echt een verrijking van het
toeristisch aanbod. De wildarena ligt in het hart van het bos met veel
rust. Dat maakt de kans op het zien van wilde zwijnen, edelherten, reeën
groot."
*Samenwerking*
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland zorgde voor een
belangrijke financiële toezegging: "We zijn trots op het wild dat leeft op
de Veluwe. Natuur en toerisme vormen een belangrijke drager van de
economie. Samenwerking in en initiatief uit de streek om dit verder uit te
bouwen is voor de provincie van belang. Deze wildarena is daar een goed
voorbeeld van; zonder die samenwerking hadden we hier nu niet gestaan."
*Beschermen en beleven*
"Oog in oog staan met een edelhert of wild zwijn is magisch," zegt Sylvo
Thijsen, directeur Staatsbosbeheer. "Je voelt je onderdeel van de Veluwse
wildernis en ervaart de echte natuur van heel dichtbij. Het gaat om
beschermen én beleven van de natuur. Zo'n wildernisbeleving onderstreept
het belang van grote aaneengesloten natuurgebieden voor de maatschappij en
de lokale economie. De manier van werken in dit project is wat ons betreft
een voorbeeld, hand in hand met de streek."
Bovendien is samen met cliënten van zorginstelling 's Heeren Loo Ermelo de
plek in het bos klaar gemaakt voor de wildarena. Het gebouw is gemaakt van
douglas uit het Speulder- en Sprielderbos. Qua uitstraling en opzet wordt
de wildobservatieplaats vergelijkbaar met de wildarena Hemellootjes in
Vierhouten. Ook daar kunnen mensen onder begeleiding van de boswachter naar
wild kijken. Staatsbosbeheer vernieuwt ook twee wildkijkschermen in
het Speulder- en Sprielderbos waar bezoekers op eigen houtje wild kunnen
kijken.

