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Praktisch 

Personele aangelegenheden 

Met ingang van 1 mei a.s. is de heer Eelco Schurer belast met de functie van Locatieverantwoordelijke 

Radio Kootwijk. Hij is  reeds werkzaam bij Staatsbosbeheer en zal zich in de eerstvolgende nieuwsbrief 

aan u voorstellen.  

 

In zijn nieuwe functie neemt hij als eerste de rol en taken op zich waar Waronne Elbers mee was 

belast. Hij is met ingang van die datum, ook voor het dorp en de dorpsbewoners, het eerste 

aanspreekpunt. Hij zal op een nog nader te bepalen moment (naar verwachting eind 2016/begin 2017) 

ook de rol en taken op zich nemen die op dit moment door Jos Overman worden ingevuld. Dat betreft 

dan met name de onderwerpen projecten en gebiedsontwikkeling. 

 

Bestemmingsplan Radio Kootwijk 

Het beroep dat door de SWMA is ingesteld tegen het door de gemeenteraad Apeldoorn vastgestelde 

bestemmingsplan Radio Kootwijk wordt op 9 juni 2016 behandeld door de Raad van State. 

 

Activiteitenoverzicht 

Naast de reguliere groepsexcursies (doorgaans elke zondag en 2e plus 4e zaterdag van de maand) en 

kleinere vergaderarrangementen, staat het volgende ons te wachten in mei: 

 

12 mei   Hutje op de hei     40 personen  9.00-21.00 uur 

14 mei   Baby borrel (nog in optie)    150 personen  

17 mei   Cultuur in het Groen     30 personen  11.00-13.30 uur 

19 mei   Bedrijfsbijeenkomst    150 personen  9.30-16.00 uur 

26 mei   MTB event      150 personen 9.00-18.00 uur 

27 mei   Bijeenkomst vrijwilligers SBB    80 personen  18.00-22.00 uur 

28 mei   Cultuur in het Groen     30 personen  13.00-15.30 uur 

28 mei   12,5 jarig huwelijksfeest    55 personen  13.30-18.00 uur 

 

Met betrekking tot vervoer voor bovenstaande activiteiten zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

 

 



 

  
 

 
 

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 

Voor vragen over het nieuws vanuit het Provinciaal Team kunt 

u een mail sturen naar:l.jansen@staatsbosbeheer.nl 

 

Vooruitkijken 

Filosoferen in het groen 

We starten met een nieuwe wandeling in het prachtige gebied rondom Radio Kootwijk. Filosofeer en 

wandel mee! Filosoof Diana Blanken en bioloog Jettie van den Houdt stellen vragen om je inzichten te 

verdiepen en zetten de natuur bij Radio Kootwijk op allerlei manieren daarvoor in. Je gaat in gesprek 

met andere wandelaars over filosofische vragen rond een actueel thema. De natuurlijke omgeving 

zorgt voor extra inspiratie. Onderweg staat er koffie en thee met iets erbij voor je klaar. Kijk op 

www.staatsbosbeheer.nl/filosofereninhetgroen voor meer informatie en kosten. Je kunt nu boeken 

voor zondag 8 mei en zondag 12 juni. 

 

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 

Stroom op het raster 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het stroomraster rond het wisentengebied. 

Zoals afgesproken zouden er op een aantal plaatsen nog aanpassingen worden gedaan aan het tracé 

van het raster. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en afgerond. Om te kunnen testen of 

het stroomraster goed functioneert gaat op maandag 9 mei het stroom op het raster.  

De toegangspoorten bij Gerritsfles blijven voorlopig nog open. Op het moment dat de wisenten het 

wengebied verlaten zullen deze poorten afgesloten worden. Het moment waarop de wisenten het hele 

leefgebied in gaan wordt uiteraard weer via deze nieuwsbrief met u gecommuniceerd. 

 

Zie ook in de mail een nieuwe versie van het document Afspraken en actiepunten (bijlage is A3 

formaat). 

 

Opleiding vrijwilligers Wisenten op de Veluwe 

Stichting Wisenten op de Veluwe wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. 

De vrijwilligers gaan aan de slag met de monitoring van de dieren de rastercontrole en het begeleiden 

van de excursies. De komende tijd zijn er verschillende trainingsdagen om de vrijwilligers goed voor te 

bereiden op hun taken. Een deel van de cursusdagen zal plaats vinden in Radio Kootwijk. De 

vrijwilligers zullen tijdens deze dagen ook een aantal keer het veld in gaan en het wisentengebied 

bezoeken. 

 

 

Officiële openingshandeling  

Op maandag 13 juni tussen 11:00 en 14:00 vindt er een officiële opening plaats van het 

wisentengebied. Bij deze opening zijn onder andere burgemeesters, wethouders en sponsoren 

uitgenodigd. De openingshandeling zal worden verricht door prinses Laurentien.  
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