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Beste bewoners, 

We hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad. Ook de Dorpsraad heeft even bij kunnen tanken en 

we zijn er weer helemaal klaar voor. 

Agenda 

Malabar 

Op vrijdagavond 18 oktober zal vanaf 20:30 uur de bar weer open zijn voor een gezellige avond.  

Koffie ochtend 

Vrijdagochtend 20 september is er weer een koffie ochtend. Vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar. 

Tevens is er een mogelijkheid om even in onze boeken te snuffelen of boeken bij ons af te geven. Het 

is geen bibliotheek! Het staat een ieder vrij om boeken mee te nemen, ze mogen weer terug, maar 

als je het boek erg mooi vind mag je het ook houden. Wel zouden we het fijn vinden om steeds weer 

nieuwe boeken aan te kunnen bieden. Dus zijn er boeken waar je van af wilt? Wij willen ze graag in 

de boekenkast zetten, zodat we er een ander blij mee kunnen maken. 

Open Monumentendag 

In het weekend van 14 en 15 september is het zendgebouw weer opengesteld voor bezoekers. 

Vanuit ons dorp wordt wederom de catering verzorgd. Daarnaast zijn enkele dorpsbewoners met 

stands en activiteiten aanwezig. Vrijwilligers kunnen we altijd goed gebruiken. Neem hierover even 

contact op met Robert Sühre (robert.suhre@hetnet.nl). 

Veiligheid 

AED 

 

We hebben lang moeten wachten op onze AED's. Door wetswijzigingen in Amerika mochten de AED's 

het land even niet uit. We hadden jullie daar eerder over moeten informeren, maar daar is het niet 

van gekomen. Excuus hiervoor. Op dit moment is bekend waar de AED's geplaatst gaan worden, 

waarbij is gekeken naar de regelgeving, de veiligheid van ALLE bewoners van Radio Kootwijk en de 

bereikbaarheid voor bezoekers van Radio Kootwijk. Momenteel is het nog even wachten op de 

stroomvoorzieningen die vanuit de Gemeente geregeld gaan worden. Gemeente is druk bezig en we 

verwachten dan ook dat ze op korte termijn hangen. Laten we vooral hopen dat we ze nooit hoeven 

te gebruiken. 
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Firewise 

Via: https://www.apeldoorn.nl/natuurbrand-informatiepunt-radio-kootwijk  

Natuurbrand Informatiepunt Radio Kootwijk 

09-08-2019  

Deze zomer geeft de brandweer Noord- en Oost-Gelderland gratis advies en informatie over natuurbrandpreventie aan 

bezoekers van het zenderpark Radio Kootwijk. 

Bezoekers horen hier hoe zij brand kunnen voorkomen en wat zij moeten doen als er toch onverhoopt brand uitbreekt als zij 

zich in een natuurgebied bevinden. Uiteraard kan men ook met reguliere vragen over brandveiligheid van een woning bij het 

informatiepunt terecht. Voor mensen die zelf in een natuurgebied wonen zijn er tips om hun huis tegen een natuurbrand te 

beschermen.  

Watertoren open voor publiek 

Bezoekers van het terrein krijgen een inkijkje in de watertoren, die normaal gesproken voor het publiek gesloten is. 

Staatsbosbeheer heeft de watertoren speciaal beschikbaar gesteld om deze tijdelijk in te richten als Natuurbrand 

Informatiepunt. De watertoren van Radio Kootwijk dient sinds de sluiting van het zendergebouw niet meer als koelwater. De 

brandweer kan het water uit de toren nu wel benutten als extra watervoorziening bij het blussen van een grote 

natuurbrand. De watertoren staat namelijk in verbinding met brandkranen op het terrein. Tijdens de campagne kunnen 

bezoekers van het informatiepunt flesjes water krijgen. 

Tips 

Voorkom natuurbrand: wat kun je doen? 

 Rook liever niet in het natuurgebied. Doe je het toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit. 

Let op of er misschien een rookverbod geldt.  

 Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een 

stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken.  

 Ga je barbecueën, maak je een kampvuur of heb je een vuurkorf aan staan? Houd je dan aan de regels die in het 

gebied gelden.  

 Let op waar je de auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als je de auto in 

droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen.  

 Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben. 

Openingstijden 

 Het informatiepunt is deze zomer open in augustus en september.  

 Iedere vrijdag en zaterdag bij mooi weer van 11.00-15.00  

 Bij voldoende animo zijn we ook op andere dagen geopend.  

 Open Monumentendag in het weekend van 14 & 15 september.  

 

Overigens is er nog geen reactie ontvangen op onderstaande uit de vorige nieuwsbrief: 

Wat kunnen bewoners zelf doen om het risico op brand in het dorp te verkleinen en, indien de brand 

het dorp bereikt, om de schade te beperken (overwaaien in plaats van uitbranden)? 

Wat er die avond al werd gemeld was onder andere: houtopslag tegen de huizen, dakgoten schoon 

houden, naaldbomen als grove den op erf op een afstand van de huizen, etc. 

https://www.apeldoorn.nl/natuurbrand-informatiepunt-radio-kootwijk
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Wat zijn de regels/gedragscodes met betrekking tot vuur in code oranje/rood en in het algemeen 

(roken, bbq, vuurkorven) eigen erf / regio rond dorp? 

Zijn er bij jullie als dorpsbewoners nog ideeën over wat we met elkaar kunnen doen of laten om de 

(brand)veiligheid in het dorp te vergroten? 

Parkeren 

Geen nieuws 

Bestemmingsplan & Convenant 

Geen nieuws. Herziene convenant staat deze maand op de agenda.  

Schuurtjes 

De betreffende bewoners hebben een mail van SBB / Eelco ontvangen met daarin de kaart met 

ingetekend de kavels per huisnummer (zie hieronder). Tot en met 13 september kan bij SBB worden 

aangegeven of dit klopt met de afstemming. Daarna volgt een bericht vanuit SBB om een afspraak in 

te plannen om daadwerkelijk de piketpaaltjes per huisnummer in de grond te slaan (max 45 m2) en 

dit wordt dan kadestraal ingemeten. SBB meldt verder: Indien de percelen vastliggen en de 

erfpachtovereenkomsten notarieel zijn beschreven, zal een plan van aanpak voor de herinrichting 

worden besproken met de dorpsraad betreffende het terrein achter de huizen. Verlichting, 

verharding en afvoer van (hemel-)water zullen de belangrijkste onderdelen zijn van deze inrichting. 

Na de oplevering van het werk zal (het beheer van) de weg achter de woningen alsmede de 

toegangswegen tussen de woningen, aan de gemeente worden overgedragen conform afspraak. 
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Foto: concept indeling schuurtjes (bron: Staatsbosbeheer). 
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Dorpsraad 

Mirjam Knulst heeft in goed overleg met de DR aangegeven te stoppen als dorpsraadslid. Ze mist de 

ruimte om haar taken vanuit de dorpsraad met een goed gevoel te kunnen doen en wenst meer tijd 

voor haar loopbaanontwikkeling. Frank Hamaekers heeft haar taken als penningmeester 

overgenomen. We gaan haar missen en zullen op de komende ALV gepast afscheid nemen. Dit maakt 

allemaal wel dat de capaciteit van de resterende Dorpsraad zeer beperkt is. Vandaar nogmaals de 

oproep: tijdens de ALV heeft de dorpsraad een oproep gedaan aan de bewoners om de dorpsraad te 

komen versterken. Dit kan zijn door deel te nemen aan het bestuur als lid, één van de portefeuilles 

over te nemen of als flexibele schil. Als je interesse hebt, kun je een mail sturen naar 

dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com, dan kunnen we bespreken wat jouw mogelijkheden en 

wensen zijn.  

Communicatie 

Communicatie met de dorpsraad verloopt via de mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com.  

Zijn er vragen of opmerkingen, dan via die weg. App-groepjes zijn populair, maar reacties daar zijn op 

persoonlijke titel.  

Natuur 

Wilde zwijnen & ziekte 
In de directe regio rond ons dorp zijn vanaf januari dit jaar enkele dode wilde zwijnen gevonden. Omdat 

het er meer leken dan regulier is vervolgonderzoek opgestart. Hieronder de eerste resultaten: 

https://www.dwhc.nl/zwijnen-veluwe-update/ 

Sinds begin 2019 is er verhoogde sterfte onder de wilde zwijnen op de Veluwe. De meeste dood 

gevonden zwijnen waren in goede conditie. Op zich worden dode wilde zwijnen vaker gevonden, met 

name in voedselarme jaren of na een droge periode. Deze dieren zijn meestal mager. Dit jaar zijn tot 

half juni 2019 meer dode wilde zwijnen gemeld dan gemiddeld in voorgaande jaren. Bij geen van deze 

zwijnen is Afrikaanse varkenspest (AVP) of klassieke varkenspest (KVP) aangetroffen. Zes wilde zwijnen 

zijn door DWHC uitgebreid onderzocht. Eén zwijn is doodgegaan aan een bacteriële longontsteking, maar 

voor de overige vijf wilde zwijnen is geen oorzaak gevonden. Wel zijn diverse varkensziekten en 

gifstoffen uitgesloten als doodsoorzaak. 

Mocht u een dood /stervend dier vinden, mag u dat melden bij Staatsbosbeheer, of Hugh Jansman 

(milvusnl@hotmail.com); locatie & omstandigheid. 

Wisenten 
Er zijn deze zomer 2 kalfjes geboren en er is 1 sterk verzwakt dier geschoten om uit lijden te verlossen. 

Vervolg onderzoek moet meer duidelijkheid geven over wat het dier mankeerde. 

https://wisentopdeveluwe.nl/nieuws 

Op vrijdag 16 augustus is één van de wisenten op de Veluwe geschoten en uit het wisentengebied 

verwijderd. De driejarige wisentkoe had al langere tijd een slechte gezondheid en werd daarom extra in 

de gaten gehouden. Behandeling door de dierenarts mocht echter niet baten. De wisent was niet alleen 

ernstig verzwakt, maar zonderde zich ook steeds vaker af van de wisentkudde. Toen bleek dat haar 

gezondheid verder verslechterde, ondanks behandeling door de dierenarts, is in overleg met alle 

projectpartners ervoor gekozen om onnodig lijden te voorkomen. 

mailto:dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com
mailto:dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com
https://www.dwhc.nl/zwijnen-veluwe-update/
mailto:milvusnl@hotmail.com
https://wisentopdeveluwe.nl/nieuws
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Om meer te weten te komen over de oorzaken van de verslechterde conditie van de wisentkoe, is het 

dier naar de Gezondheidsdienst voor dieren gebracht voor verder onderzoek. De overige wisenten 

verkeren in goede gezondheid. De dieren worden dagelijks gemonitord. De wisentkudde bestaat nu uit 

vijf dieren, inclusief twee wisentkalveren die dit jaar geboren zijn. 

Wolf 
Er zijn jongen geboren bij het roedel op de Noord-Veluwe. De solitaire wolvin van de midden-Veluwe die 

ook geregeld in onze omgeving actief is, is nog steeds aanwezig. 

https://www.wolveninnederland.nl/nieuws 

Met vriendelijke groet, 

De Dorpsraad 

https://www.wolveninnederland.nl/nieuws

