NIEUWSBRIEF No.20
HIER RADIO KOOTWIJK
Maart 2017

Praktisch
Activiteitenoverzicht maart
Wij hebben (naast kleinere vergaderingen en bijeenkomsten) de volgende activiteiten:
4 maart
5 maart
5 maart
6 maart
6 maart
7 maart
7 maart
7 maart
12 maart
13 maart
13 maart
17 maart
18 maart
19 maart
23 maart
20 t/m 24 maart
23 maart
25 maart
26 maart
31 maart

Publieksexcursie
28 personen
Zalige Zondag Theaterloods
150 personen
Publieksexcursie
28 personen
Bijeenkomst Theaterloods
150 personen
Bijeenkomst Theaterloods
40 personen
Excursie op maat
60 personen
Excursie op maat
15 personen
Bijeenkomst Theaterloods
155 personen
Publieksexcursie
28 personen
Bijeenkomst Theaterloods
25 personen
Bijeenkomst Theaterloods
75 personen
Bijeenkomst Theaterloods
30 personen
Publieksexcursie
28 personen
Publieksexcursie
28 personen
Bijeenkomst Zendgebouw
50 personen
Bijeenkomst Theaterloods
300 personen per dag
(nog in optie, pendelvervoer wordt ingezet)
Bijeenkomst Zendgebouw
50 personen
Publieksexcursie
28 personen
Publieksexcursie
28 personen
Bijeenkomst Zendgebouw
55 personen

Terugblik
Fotoshoots blijven populair
Kledingmerk Didi heeft in december
foto’s gemaakt voor de nieuwe
zomercollectie. Het is altijd leuk om de
resultaten te zien. Boekje niet in de bus
gehad? Kijk dan even mee op de website.

13.00 – 15.30 uur
12.00 – 16.30 uur
13.00 – 15.30 uur
17.00 – 22.00 uur
9.00 – 18.00 uur
11.15 – 12.00 uur
14.00 – 16.30 uur
9.30 – 18.30 uur
13.00 – 15.30 uur
9.00 – 12.00 uur
12.00 – 18.00 uur
8.00 – 14.00 uur
13.00 – 15.30 uur
13.00 – 15.30 uur
7.30 – 21.00 uur
8.00 – 18.00 uur
9.30 – 17.00 uur
13.00 – 15.30 uur
13.00 – 15.30 uur
10.00 – 12.00 uur

Nieuws vanuit het Provinciaal Team
Evaluatie wisentenproject
De afgelopen maanden zijn er verschillende evaluatiemomenten geweest met de betrokken partners
van het wisenten project. De dorpsraad van Radio Kootwijk was een van deze partijen. Op korte
termijn worden jullie door de dorpsraad benaderd voor een aantal vragen. Op deze manier wordt ook
het hele dorp betrokken bij de evaluatie van het eerste wisenten jaar. Tijdens de Algemene Leden
Vergadering zal Laurens Jansen aanwezig zijn om u bij te praten over het project. Daarnaast is er
uiteraard de mogelijkheid om uw vragen met hem te bespreken.

Terugblik eerste jaar wisenten project
Zowel Ark als SWV hebben een kort stukje geschreven waarin zij terug kijken op het eerste jaar van het
wisentenproject. Op dit moment wordt er gewerkt aan het jaarverslag 2016. Dit verslag komt ook voor
het dorp beschikbaar. U wordt hierover geïnformeerd.

ARK Natuurontwikkeling
Op 12 april 2016 zijn na vele voorbereidingen 3 wisenten verwelkomt op de Veluwe. Onder toeziend
oog van dorpsbewoners en vrijwilligers maakten de beide koeien hun eerste stappen in het
wengebied, de stier volgde later op de avond. Tijdens de eerste weken zijn de dieren veelvuldig
geobserveerd door beheerders, vrijwilligers en een student die het gedrag van de dieren volgde. Op 21
mei werd het verwachte kalf geboren, het blijkt een stierkalf te zijn. Helaas was er enkele dagen later
triest nieuws toen de volwassen stier plotseling overleed. Onderzoek wees uit dat zijn dood te maken
heeft met inwendige beschadigingen aan zijn magen, waarschijnlijk veroorzaakt door ooit inslikken
van een scherp voorwerp. Ook bij runderen komt dit wel eens voor. Het kalf is inmiddels flink
gegroeid, en de jonge koe groeit mooi uit tot volwassen wisent. De wisenten worden sinds hun komst
veelvuldig gemonitord door beheerders en vrijwilligers.

Op 13 juni vond in het prachtige gebouw A in Radio Kootwijk de officiële aftrap van het project plaats,
door Prinses Laurentien en basisschoolleerlingen. Enkele dagen later werd het wengebied geopend en
sindsdien hebben de wisenten ca 400 Ha ter beschikking. De wisenten zijn langzaam het gebied gaan
verkennen, waarbij zij vaak terugkeren naar het welbekende wengebied.
In de startfase van het project hebben informatie dagen voor de enthousiaste project vrijwilligers
plaatsgevonden.

Stichting Wisenten op de Veluwe
Vanuit de Stichting Wisent op de Veluwe was 2016 een bewogen jaar, na lange voorbereidingen dan
toch de komst van de wisenten. Met een mooie openingsfestiviteit met o.a. Prinses Laurentien deze
komst ‘gevierd’. Veel vrijwilligers zijn getraind en volop actief geweest voor het project. Meer dan
dertig mensen hebben zich gezamenlijk ingezet als gids voor excursies of voor de monitoring van de
dieren en het controleren van het raster.
Er zijn 70 excursies geweest met bijna 500 gasten. Hiervan waren 418 betalende gasten en 75 niet
betalende gasten. De bezetting kwam uit op gemiddeld 7,14 personen per excursie. De excursies
hebben in bijna twee derde van de gevallen de mogelijkheid geboden de gasten wisenten te laten zien,
voor wild is dit een mooie score en leidde dit ook tot over het algemeen hoge beoordelingen door de
gasten. Helaas hebben we door een ernstige ziekte aan het eind van het jaar afscheid moeten nemen
van onze initiator Cees Hoogeveen.

Excursie in het zomerseizoen
Op dit moment gaan de deelnemers van een wisentenexcursie nog te voet of per fiets naar het
leefgebied van de dieren. De komende tijd zal duidelijk worden hoe het excursieprogramma van de
zomer wordt vormgegeven. Zodra dit bekend is wordt u hierover geïnformeerd.

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

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

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.

