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Om iedereen naar de mooiste én daarvoor
geschikte plekken te verwijzen hebben wij alle
wildspotlocaties in de omgeving verzameld op
een nieuwe wildspotkaart. Van wildparken
waar je 100% zeker een goede foto kunt
maken tot wildobservatieplaatsen waar je in
het ‘wild’ op avontuur gaat in de hoop verrast
te worden. 

Apeldoorn staat als hoofdstad van de Veluwe
bekend om haar grote hoeveelheid groen; er
zijn talloze toeristen die onze regio bezoeken
omwille van dat groene karakter. Wild spotten
is hier onlosmakelijk aan verbonden; eigenaren
van vakantieparken, B&B’s, hotels en campings
krijgen dan ook regelmatig de vraag waar men
het beste wild kan spotten. 

Aanleiding



bezoekers en toeristen die te gast zijn in Apeldoorn en
opzoek zijn naar de beste plekken om wild te spotten een
handig, hardcopy overzicht bieden van de daarvoor
geschikte locaties.

bezoekers en toeristen die te gast zijn in Apeldoorn
aansporen het groen van Apeldoorn te ontdekken en hen
een extra wildbeleving bieden.

een bijdrage leveren aan de versterking van het groene en
royale imago van Apeldoorn, met de nadruk op de pijler
groen.

De wildspotkaart is ontworpen in samenwerking met het
Apeldoornse bureau DOORROOD. Met de wildspotkaart willen
we als Apeldoorn Partners; 

Doelen



Wildparken met 100% wildspotkans
Wildkijkschermen met grote wildspotkans
Wildobservatieplaatsen met redelijke wildspotkans

Op de wildspotkaart zijn alle wildspotplekken in Apeldoorn en
omliggende dorpen verzameld, inclusief tips van de boswachter en
een QR-code die doorverwijst naar een zelfgemaakte Google
Maps kaart waar eveneens alle wildspotlocaties op vermeld staan.
De wildspotlocaties zijn onderverdeeld in drie categorieën: 

Op de voorzijde is de plattegrond van het gebied op inspirerende
wijze vormgegeven. Op de achterzijde staat informatie over de
'Big 5' van de Veluwe: het edelhert, het wild zwijn, de ree, de vos
en de Schotse hooglander. Elke diersoort wordt kort toegelicht en
de het verband tussen de wildpopulatie in Apeldoorn en op de
Veluwe met het koninklijk huis wordt uitgelegd. De wildspotkaart
is tot stand gekomen in samenwerking met DOORROOD en BooQi.

Alle wildspotlocaties
in een handig overzicht





Resultaten
De wildspotkaart is in de zomer van 2022 succesvol afgerond en
gedrukt in een oplage van 10.000 stuks. De kaarten zijn verspreid
door heel de regio en zijn gratis verkrijgbaar bij zo'n 75
ondernemers in de gastvrijheidssector, variërend van B&B's tot
hotels en van vakantieparken tot minicampings. Hun voorraad
wordt regelmatig aangevuld. Naast de hardcopy variant van de
wildspotkaart is de websitepagina uitinapeldoorn.nl/wildspotkaart
in de tweede helft van 2022 ruim 750 keer geopend, zonder dat
we hier online actief naartoe verwijzen. 




