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Praktisch 

Activiteitenoverzicht 

In december hebben wij (naast onze standaard excursies en kleinere vergaderingen en 

bijeenkomsten) de volgende activiteiten op het terrein: 

 

1 december  Bijeenkomst    85 personen  9.00 – 18.00 uur 

6 december  Bijeenkomst Garage   50 personen  13.30 – 21.00 uur 

8 december  Bijeenkomst Gebouw T   60 personen  9.00 – 22.30 uur 

8 december  Bijeenkomst     130 personen  9.00 – 19.30 uur 

9 december  Verjaardag Radio Kootwijk - Dorpshuis    start 18.00 uur  

11 december   Filosofie in het groen   6-10 personen  10.00 – 12.30 uur 

11 december  Zalige Zondag Theaterloods  150 personen  12.00 – 16.30 uur 

11 december  Bijeenkomst    100 personen  17.00 – 20.00 uur 

16 december  Bijeenkomst Garage   100 personen  14.00 – 23.00 uur 

17 december  Bijeenkomst Theaterloods  45 personen  14.00 – 22.00 uur 

20 december  Bijeenkomst    60 personen  11.30 – 12.00 uur 

22 december  Bijeenkomst Garage (optie)  250 personen  9.00 – 23.00 uur 

27 december  Lichtjeswandeling (Lezersaanbieding Stentor)   18.00 – 23.00 uur 

28 december  Lichtjeswandeling      18.00 – 23.00 uur 

 
Middenspanningsnet omgevormd door Liander 

Liander heeft de afgelopen twee weken het middenspanningsnet van het voormalig 

zendercomplex omgevormd naar een laagspanningsnet. Hierdoor zijn allerlei zware elektrische 

installaties in onder andere gebouw A definitief buiten werking gesteld. Het elektriciteitsnet is 

daardoor veiliger, praktischer en duurzamer geworden. Een grote ingreep waar Martin 

Nieuwenhuizen een grote centrale rol in heeft gespeeld. Het dorp Radio Kootwijk had al een 

aparte laagspanning via Liander en is buiten het werk gebleven in deze grote transformatie. 

 

Saneringswerkzaamheden gebouw E 

De saneringswerkzaamheden bij gebouw E naderen hun voltooiing waardoor het gebouw verder 

gerenoveerd en ontwikkeld kan worden en de Rijks-monumentale waarden weer tot hun recht 

kunnen komen. Al eerder deze maand is de vijver bij gebouw E schoongemaakt. De vijver krijgt 

weer een functie ten behoeve van waterbassin voor de brandweer, zoals ook origineel was 

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/radio-kootwijk/filosofische-wandeling-op-radio-kootwijk
http://www.detheaterloods.nl/qsot-event/2016-12-11_230pm-2/2016-12-11_1200pm/
http://www.destentor.nl/extra/de-stentor-club/betoverende-lichtjeswandeling-radio-kootwijk-1.6669827
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/radio-kootwijk/lichtjeswandeling-radio-kootwijk


 

  
 

 
 

Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos? 

Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA's SBB 

 

Verdachte situaties? Bel 112 

Kan de politie ook iets later komen? Bel 0900-8844 

 

 

De Dorpsraad is bereikbaar op 06 2071 7449 of mail 

dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com. 

 

Heeft u klachten, opmerkingen of suggesties? 
 
Over het zendterrein, de gebouwen en evenementen?  
Bel 06 5120 7116 of mail e.schurer@staatsbosbeheer.nl 
 
Over excursies, terreingebruik, recreatieve voorzieningen, 
wisenten en SBB-communicatie?  
Bel 06 2355 2435 of mail l.jansen@staatsbosbeheer.nl 
 
Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos? 
Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA's SBB 
 
 

bedoeld. Op dit punt wordt nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland in het kader van natuurbrandpreventie. 

 

Uitnodiging 9 december 

Op 9 december willen we stil staan bij het overdrachtsmoment in 2009 van het voormalig 

zendstation aan Staatsbosbeheer. Wij nodigen u uit om gezamenlijk met personeel van 

Staatsbosbeheer in het nieuwe Dorpshuis (gebouw J) hierbij stil te staan. Tevens wordt van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om het Dorpshuis officieel te openen en de verbinding tussen dorp 

en zendstation op een feestelijke manier te bestendigen. We beginnen om 18.00 uur met 

erwtensoep en broodjes. U bent hierbij van harte uitgenodigd!  

Laat u even weten of u aanwezig bent ivm het eten? Dit kan per mail: info@hierradiokootwijk.nl 

 

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 

Evaluatie wisentenproject 

Graag informeren wij u over de (jaarlijkse) evaluatie van het wisentenproject. Begin december 

zal er een overleg plaats vinden met alle betrokken partijen van het project. De dorpsraad, als 

vertegenwoordiging van het dorp, is hier uiteraard bij aanwezig. We kijken dan gezamenlijk terug 

op de eerste 10 maanden van het project. Tijdens het overleg bekijken we hoe we op een goede 

manier in contact kunnen blijven met de dorpsraad en de dorpsbewoners van Radio Kootwijk en 

Gerritsfles. Belangrijk is ook om te bespreken op welke manier we het dorp betrekken bij de 

evaluatie van het wisentenproject. We hopen u hier begin 2017 over te kunnen informeren. 

  

Werkzaamheden vrijwilligers bij Gerritsfles 

Vanaf woensdag 30 november gaat er een vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer aan de slag 

nabij Gerritsfles. De vrijwilligers zullen werkzaamheden verrichten in de driehoek Burelhul, 

Gerritsflesweg en ISK. De grove dennen opslag op het heideterrein wordt verwijderd. De dennen 

komen op rillen te liggen en zullen, als de omstandigheden het toelaten, worden afgevoerd. Er 

wordt gewerkt op de woensdagochtenden: 30 november, 14 en 28 december en 11 januari 2017. 

 

PS: Hieronder in de voetnoot staan gegevens die wellicht handig zijn om bij de hand te hebben! 

Deze nieuwsbrief is verzonden door Hier Radio Kootwijk – onderdeel van Staatsbosbeheer 
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