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Praktisch
Oproep Staatsbosbeheer – Wilde zwijnen niet voeren
Met name rond Radio Kootwijk, Kootwijk en Hoenderloo vertonen groepen wilde zwijnen door voeren
op dit moment onnatuurlijk en gevaarlijk gedrag. Na alarmerende telefoontjes van bewoners gaat
Staatsbosbeheer met communicatiemiddelen bezoekers en bewoners informeren dat het voeren van
wilde zwijnen wettelijk verboden is én gevaar oplevert voor automobilisten en wandelaars.
Gevaar voor mens en dier
Voeren is slecht voor de wilde zwijnen; het verstoort hun natuurlijk gedrag en natuurlijke
voedselevenwicht. De zwijnen worden door voeren opdringerig. Ze komen naar mensen en auto’s toe
langs wegen. Dit kan leiden tot ongelukken, want een wild zwijn is een groot dier met flinke tanden en
slagtanden. Het voeren leidt tot ongewenst gedrag dat niet zomaar is afgeleerd en gevaarlijk is voor
mensen, honden en de zwijnen zelf. Het voeren leidt er uiteindelijk toe dat Staatsbosbeheer helaas
genoodzaakt is om de wilde zwijnen af te schieten die gevaarlijk gedrag vertonen.
Maatregelen


Vanuit Staatsbosbeheer wordt er een persbericht uitgestuurd dat zwijnen voeren verboden is
en gevaar oplevert voor mens en dier.



Rond Radio Kootwijk komen borden ‘Wilde zwijnen, verboden te voeren’ en infopanelen.



Aanspreken en uitdelen van flyers aan wilde zwijnen spotters in de avond-uren door
boswachters Staatsbosbeheer in Radio Kootwijk.



Brief en flyers/poster worden verstuurd naar recreatie ondernemers in de regio.



Het voeren is een overtreding van de Flora en Faunawet artikel 74A. Na herhaaldelijk
aanspreken door een BOA kan een boete worden opgelegd.

OPROEP!
Wilt u ons helpen Radio Kootwijk veiliger en rustiger te maken door
het voeren van de wilde zwijnen een halt toe te roepen? Wilt u ons
bijvoorbeeld helpen met het uitdelen van flyers? En wat zijn de beste
avonden om deze acties te doen? Meld je aan bij Waronne Elbers:
w.elbers@staatsbosbeheer.nl

Wild kijken
Wild kijken kan beter bij de wildkijkschermen aan de Alverschotenseweg bij Hoog Buurlo en in het
Spelderholt bij Hoenderloo.

Bestemmingsplan
Het aangepaste bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Apeldoorn vastgesteld op 28 mei 2015.
De SWMA heeft beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan maar dit heeft geen opschortende
werking. Dit betekent dat de regels en bepalingen van het nieuwe bestemmingsplan vanaf 28 mei 2015
echt van kracht zijn en initiatieven voor herontwikkelingsactiviteiten zoals het aanleggen van de
parkeerplaats vóór het dorp doorgang kunnen vinden.

Vooruitkijken
Open Monumentendag 2015
Ook dit jaar zal het voormalig zendstation en een aantal gebouwen op het terrein geopend zijn tijdens
Open Monumentendag, in het weekend van 12 en 13 september. Dit jaar bieden we een uitgebreid
programma dat aansluit op het thema Kunst en Ambacht.
Op de fiets = gratis
Bezoekers die op de fiets komen hebben gratis toegang tot
het gebouw en de activiteiten.
Met de auto
Komen mensen met de auto, dan zijn de kosten 5 euro per volwassene en 2,50 euro per kind tot en
met 12 jaar. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar via de webwinkel van Staatsbosbeheer. Op vertoon van
de gekochte kaart kan dan geparkeerd worden bij Paardensportcentrum van den Hoorn in Kootwijk.
Vanuit hieruit kunnen bezoekers met een pendeldienst mee. Vóór het dorp zal parkeerbegeleiding
aanwezig zijn om te verwijzen naar de parkeerplaats bij het paardensportcentrum.

Alliander
Alliander bestaat 100 jaar en viert dit met diverse activiteiten het gehele jaar door: op
donderdag 17 tot en met zondag 20 september wordt er eenmalig een Energie Pop-Up
museum ingericht bij Radio Kootwijk. Het Energie Pop-Up Museum vertelt het verhaal
van 100 jaar Netwerkbedrijf. Bezoekers parkeren bij Paardensportcentrum van den
Hoorn. Aan het begin van Radio Kootwijk staat een verkeersregelaar die sluipverkeer
tegen houdt en alsnog de weg wijst naar het Paardensportcentrum van den Hoorn.

Vanaf dit punt worden de bezoekers per pendelbus vervoerd naar Radio Kootwijk. Daarnaast is het
mogelijk om met het openbaar vervoer te komen. Vanaf station Apeldoorn rijdt een pendelbus naar
Radio Kootwijk. Bestemmingsverkeer wordt toegelaten op basis van de autoruitsticker. In de brief van
Alliander die u binnenkort ontvangt staat vermeld hoe u gasten kunt aanmelden.

Terugblik
NJO muziekzomer
'De week van Kootwijk' bleek een
overdonderend succes. Maar liefst
zeven verschillende projecten deden
het zendstation aan en vrijwel
allemaal waren ze uitverkocht met
250 bezoekers per avond. Het NJ(J)O
Metropole trapte af met een
swingend programma, gevolgd door
Le Bal Masqué, een programma rond
Poulenc, San Marco in Gelderland,
The Unanswered Question en maar

(foto Nic Limper)

liefst twee symfonieorkesten: het JeugdOrkest Nederland en het NJO Symfonieorkest 'Scandinavische
Helden'. Bezoekers kwamen met een pendelbus vanaf de Cantharel. De bussen bleven tijdens de
concerten bij het zendgebouw zodat deze niet onnodig leeg door het dorp hoefden te rijden. De NTR
maakte een mooi verslag van een aantal concerten. Geniet nog even na:
NPO Podium on Tour
NPO Radio 4 festivalzomer

Deze nieuwsbrief is verzonden door
Hier Radio Kootwijk – onderdeel van
Staatsbosbeheer. Voor vragen over de
inhoud kunt u een mail sturen naar:
info@hierradiokootwijk.nl

