Excursies met de boswachter
vanaf “Old Putten”, start in koetshuis
Wildobservatiewandeling in het rustgebied van De Dellen (ma. avond
20/7, 27/7 en 3/8)
Het is een prachtig natuurgebied, bekend om de afwisseling van bossen, lanen en heidevelden. Er
leeft een groot aantal edelherten en wilde zwijnen. Samen met de boswachter gaan de deelnemers
op zoek naar deze dieren. Na een korte wandeling wordt de wildobservatiepost in het rustgebied
bezocht. Het gezelschap blijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang, in de hoop wild aan te
treffen. In het gebied leven o.a. edelherten, reeën en wilde zwijnen. Om de dieren goed te kunnen
zien is het aan te bevelen om een verrekijker mee te brengen. Het is noodzakelijk ca. 1,5 uur stil te
zitten en geen te geluid maken, zodat de dieren niets merken van de aanwezigheid van publiek.
Geschikt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar. Honden kunnen niet mee. We starten in
het koetshuis van landgoed Old Putten om 19.00 uur. De boswachter start daar zijn verhaal en laat
e.e.a. zien. Bijdrage p.p. € 6,00, kinderen 12-18 jaar € 3,00. We carpoolen naar de Dellen. Inschrijven
bij de receptie. Max. 20 deelnemers.

Historische wandeling over landgoed De Dellen (di. middag 28/7 en 4/8)
Het is een mooi en gevarieerd gebied met bossen en heidevelden. De boswachter neemt de
deelnemers mee op reis door de tijd en vertelt over de geschiedenis van het landgoed. Wie wist
bijvoorbeeld dat de eerste levenstekenen op de Dellen stammen uit de prehistorie? En wie heeft al
eens gehoord dat het gebied vroeger grotendeels uit heide bestond? Ruim 200 jaar geleden zijn de
eerste bomen hier geplant door Herman Willem Daendels, een Nederlandse patriot. En komt de
naam professor Buys Ballot bekend voor? Hij was weerkundige en oprichter van het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut. Hij heeft diverse speelse elementen in de bossen van De Dellen
aangelegd. De boswachter besteedt onderweg aandacht aan al deze onderwerpen. We starten in het
koetshuis van landgoed Old Putten om 13.30 uur. De boswachter start daar zijn verhaal en laat e.e.a.
zien. Voor jong & oud. Bijdrage p.p. € 6,00, kinderen € 3,00. We carpoolen naar de Dellen. Inschrijven
bij de receptie.

Tips voor het spotten van wild.
Wilde dieren schrikken snel en zijn er op gericht om mensen snel waar te nemen. Ze hebben hiervoor
hele sterke zintuigen. Met hun oren, ogen en neus hebben ze jou snel in de gaten. Zorg daarom voor
het volgende:







Wees muisstil zodra je in het rustgebied bent.
Draag stille kleding die niet ritselt en met rustige natuurlijke kleuren. Vermijd klitteband!
Gebruik geen parfum en dergelijke.
Neem een verrekijker mee.
Draag comfortabele kleren, je zit anderhalf uur stil en het kan dan flink afkoelen.
Neem geen eten en drinken mee naar de observatieplek, dit leidt vaak tot een hoop geritsel
en andere verstorende geluiden.

