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Praktisch 
Activiteitenoverzicht maart 

Wij hebben (naast kleinere vergaderingen en bijeenkomsten) de volgende activiteiten: 
2 april  Publieksexcursie   28 personen  13.00 – 15.30 uur 
2 april  Zalige Zondag Theaterloods  150 personen  12.00 – 16.30 uur 

4 april Rondleiding    20 personen  9.30 - 11.00 uur 
6 april  Bijeenkomst Zendgebouw  80 personen  13.30 – 22.00 uur 
6 april Bijeenkomst Theaterloods  120 personen  9.00 – 18.00 uur 

7 april  Bijeenkomst Zendgebouw  43 personen  10.00 – 12.00 uur 
7 april Bijeenkomst Theaterloods  120 personen  9.00 – 18.00 uur 
8 april Bijeenkomst Zendgebouw  35 personen  10.00 – 12.00 uur 

9 april  Publieksexcursie   28 personen  13.00 – 15.30 uur 
11 april   Bijeenkomst Garage   150 personen  13.00 – 23.00 uur 
11 april   Bijeenkomst Zendgebouw  22 personen  14.00 – 16.30 uur 

12 april   Bijeenkomst Zendgebouw  32 personen  11.30 – 16.00 uur 
12 april Bijeenkomst Theaterloods  120 personen  8.00 – 18.00 uur 
17 april  Publieksexcursie   28 personen  13.00 – 15.30 uur 

18 april   Bijeenkomst Zendgebouw  22 personen  14.00 – 16.30 uur 
20 april   Bijeenkomst Zendgebouw  30 personen  14.15 – 16.45 uur 
21 april   Bijeenkomst Theaterloods  120 personen  9.00 – 18.00 uur 

22 april  Publieksexcursie   28 personen  13.00 – 15.30 uur 
26 april Bijeenkomst Zendgebouw  35 personen  14.00 – 17.00 uur 
28 april Bijeenkomst Zendgebouw  50 personen  17.00 – 21.00 uur 
28 april Bijeenkomst Theaterloods (optie) 40 personen  9.00 – 18.00 uur 

29 april  Publieksexcursie   28 personen  13.00 – 15.30 uur 
30 april   Publieksexcursie   28 personen  13.00 – 15.30 uur 

 
 

Broedseizoen & Radio Kootwijk 
Het broedseizoen in de directe omgeving van het voormalige zendgebouw Radio Kootwijk is 15 maart 

ingegaan.  

 

Wandelroutes dicht en honden aan de lijn 

Honden snuffelen graag bij de grond om geuren op te sporen, dat is hun natuur. Maar dit levert voor 

veel vogels stress op. Ook klein wild heeft baat bij een rustige periode wanneer hun kleintjes net zijn 
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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 
 
 

geboren. Om de vogels rust te bieden en ongestoord te laten broeden zijn komende maanden delen 

van natuurgebieden en wandelroutes afgesloten.  

 

Op de borden in het gebied rondom Radio Kootwijk wordt duidelijk aangegeven wat broedgebied is. 

Wij houden hier rekening mee en zullen niet zomaar werkzaamheden in het veld uitvoeren; die laten 

even op zich wachten. We rekenen ook op jullie begrip en gaan ervan uit dat vogels ongestoord 

kunnen broeden. 

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 
Excursie programma Stichting Wisenten op de Veluwe 

De afgelopen periode is er een nieuwe planning gemaakt voor de excursies naar het wisentengebied.  

Voor de maanden april, mei en juni zullen er gemiddeld 3 excursies per week worden verzorgd door de 

vrijwilligers van de stichting. Het merendeel van de excursie gaat per fiets , een enkele keer zal men 

wandelend naar het gebied toe gaan. Alle excursies starten net als vorig jaar bij de Berkenhorst in 

Kootwijk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website http://wisentopdeveluwe.nl/ 

 

Heidebeheer 

In het kader van heidebeheer heeft Staatsbosbeheer, in samenwerking met de brandweer, de 

afgelopen periode vijf kleine stukjes heide gebrand op de Hoog Buurloseheide. In de bijlage van deze 

nieuwsbrief vindt u een krantenartikel over deze werkzaamheden in het gebied.   

 

Vragen?  

Mocht u over bovenstaande of andere zaken vragen hebben dan kunt u altijd Laurens Jansen 

benaderen. Zijn gegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

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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