
Speuren naar Sporen 

Op zaterdag 24 november 2018 organiseert de 
Natuurgroep een natuurommetje naar het Wekeromse 
Zand. Dit natuurgebied ligt op de west flank van de 
Veluwe tussen Ede en Lunteren. 
Het is een gevarieerde natuurgebied met bossen, heide, poelen en centraal in het gebied ligt 
een grote zandverstuiving. 
 

 
 
We gaan dit keer op zoek naar sporen van dieren. We zoeken naar prenten (voetafdrukken), 
graaf- en vraatsporen en holen en nesten. Ook al zien we de dieren zelf dan niet, door hun 
sporen kunnen we wel achterhalen welke dieren er in dit gebied leven.  
De zandverstuiving is een grote ‘zandbak’ waarin heel veel sporen te vinden zijn, van de 
mensen die er komen wandelen, maar ook van de dieren die daar leven. 
In het Wekeromse Zand leeft onder andere een kudde Moeflons (wilde schapen), maar ook 
het ree, de vos en de das en natuurlijk allerlei soorten vogels waaronder de raaf. 
 

 
 
We vertrekken zaterdag 24 november 2018 vanaf het Driestammenplein om 8.30u en 
verwachten daar tussen 13.00u en 13.30u weer terug te zijn. 
We maken een flinke wandeling over bospaden(zand)  en door het losse zand van de 
zandverstuiving, doe dus stevige wandelschoenen aan.  
Heb je een verrekijker, neem deze dan mee, in het bos leven allerlei vogels en misschien 
zien we nog wild. 
Denk aan warme kleding en neem iets te eten en te drinken mee. 



Ga je mee met deze speurtocht?  
 
Opgeven voor het natuurommetje kan bij Ben van der Horst via een e-mail: 
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl  
Gaan je ouders ook mee, en willen ze rijden, geef dit dan door en ook hoeveel mensen nog 
kunnen meerijden. 
 
Bij zeer slecht weer kan het gebeuren dat de excursie moet worden afgeblazen. Als dat zo 
is, dan krijg je daar vrijdagavond 23 november bericht van.  
 
Bij buitenactiviteiten (ook die van de Natuurgroep) is er altijd risico op tekenbeten. Wij adviseren om 
na de activiteit altijd even te controleren of er geen teken zijn meegereisd: www.stopdeteek.nl  
 
De Natuurgroep Kockengen organiseert regelmatig van dit soort natuur-ommetjes. (natuurexcursies 
voor de jeugd) 
  
Kijk voor de data op de website van de Natuurgroep Kockengen: www.natuurgroepkockengen.nl   

of neem voor meer informatie contact op met ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl . 
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