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Mededeling 

Informatie vanuit Provinciaal Team Staatsbosbeheer 

Vanaf deze maand plaatsen wij ook relevante informatie vanuit het Provinciaal Team van 

Staatsbosbeheer in deze maandelijkse nieuwsbrief. Zie verderop aangegeven met een groene balk. 

 

Praktisch 

Activiteitenoverzicht 

In april hebben we een flink aantal vergaderarrangementen en reguliere excursies. Daarnaast vinden 

ook de volgende activiteiten plaats: 

 

7 april  Stichting Monumenten & Materiaal  18 personen 10.30-13.00 uur 

9 april  Stentor Lezersaanbieding   120 personen 9.00-16.00 uur 

        (60p. ochtend – 60p. middag) 

15 april  Bijeenkomst Orde van Octrooigemachtigden 200 personen 9.00-22.00 uur 

  (vervoer met oa bussen) 

23 april  Stentor Lezersaanbieding   120 personen 9.00-16.00 uur 

        (60p. ochtend – 60p. middag) 

29 april  Bedrijfsbijeenkomst    500 personen 16.00-23.30 uur 

  (vervoer met bussen) 

 

Intensivering samenwerking Theaterloods/Plezant en Droomfabriek 

Om duidelijker naar buiten te kunnen brengen dat er mooie activiteiten plaats- 

vinden op het terrein van Radio Kootwijk zijn we momenteel druk bezig met de 

uitwerking van een nauwere samenwerking met de Theaterloods/Plezant en de 

Droomfabriek. Dit geldt zowel voor activiteiten voor de publieksmarkt als voor de 

zakelijke markt. Een eerste aanzet is gegeven in de vorm van de Heidag bij Radio 

Kootwijk. Met een combinatie van kunst, cultuur en natuur is Radio Kootwijk 

veel meer dan een plek voor een ‘gewone’ heidag.  

 

Er zijn verder vier concepten voor een inspirerend programma 

ontwikkeld; Geïnspireerd samenwerken, Geïnspireerd leiderschap, 

Geïnspireerd vergaderen en Geïnspireerd teamfeest. Deze thema’s 

worden door beide partijen actief ingezet bij sales gesprekken. De details 

van de samenwerking worden momenteel verder uitgewerkt. 

 

http://www.destentor.nl/extra/de-stentor-club/extra-dag-23-april-ontdek-de-magie-van-radio-kootwijk-1.5740944
http://www.destentor.nl/extra/de-stentor-club/extra-dag-23-april-ontdek-de-magie-van-radio-kootwijk-1.5740944
http://www.detheaterloods.nl/heidag/
http://www.detheaterloods.nl/heidag/


Ontsluiting van de bunker 

Mede door de toekenning van een subsidie de gemeente Apeldoorn kunnen we aan 

de slag met een veilige toegang tot de bunker. Dit willen we graag voor het einde 

van de zomer gerealiseerd hebben. In nauwe samenwerking met het Nationaal 

Militair Museum en de VU Amsterdam gaan we verder met het uitwerken van een 

goede invulling van het gebruik van de bunker, incl een openstelling voor publiek. 

Uiteraard zal dit ook gebaseerd worden op een stuk historie dat we willen  overbrengen aan onze 

bezoekers.  

 

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 

Aanwezigheid Laurens Jansen bij dorpsraadvergaderingen  

Laurens Jansen, Boswachter VPR Veluwe Midden, sluit aan bij de 

dorpsraadvergaderingen als afgevaardigde van het Provinciaal Team van 

Staatsbosbeheer. Heeft u vragen aan Laurens Jansen dan kunt u deze (laten) stellen 

tijdens de eerstvolgende dorpsraadvergadering. 

 

 

Drinkvennen klaar en op korte termijn stroom op het raster 

Alle werkzaamheden rond de aanleg van de drinkvennen in het wisentengebied zijn afgerond.  De 

werkzaamheden aan de twee kleinere vennen waren al afgerond, maar nu is ook het grote drinkven 

achter Gerritsfles gereed. Terugkijkend was het een grote klus met veel graafwerkzaamheden en 

transport van grote hoeveelheden zand en klei. In totaal gaat het om het afvoeren van 3500m3 zand en 

aanvoer van 2200 m3 klei. De twee kleine vennen zijn inmiddels met water gevuld. Voor de Pasen zijn 

we gestart met het vullen van het grote ven. Het ven loopt nu geleidelijk vol met water uit de 

watertoren van Radio Kootwijk. Nu de aannemer het wisentengebied uit is en de aanleg van de vennen 

is afgerond kunnen we ook aan de slag met het opknappen van de Hoog Buurloseweg. Volgende week 

zal er herstel plaatsvinden aan deze weg en zal hij worden geschaafd.  

 

Zoals afgesproken zal er op een aantal punten nog een aanpassing worden gedaan aan het tracé van 

het raster. Als deze aanpassingen zijn afgerond zal stroom op het raster worden geplaatst. U wordt 

hier vooraf over bericht. Deze en overige werkzaamheden zijn inmiddels verwerkt in document die als 

bijlage bij deze nieuwsbrief is gevoegd (zie bestand Afspraken document wisent. Let op: het betreft 

een A3 formaat bestand, geen A4!).  

 

 

Excursies 

In het weekend van 12 maart hebben we twee uitermate succesvolle lammetjesdagen gehad op Hoog 

Buurlo. In de zomer organiseren we enkele vollemaanwandelingen rondom Radio Kootwijk. Hoog 

Buurlo wordt de start en eind plek van de wandeling. 

 

 



 

 
 

 
 

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 

 

Voeren wilde zwijnen 

In de dorpsraad vergadering van 20 april kwam het voeren van de wilde zwijnen aan de orde. Aan 

Staatsbosbeheer werd de vraag gesteld of we de komende tijd weer flyeracties houden. Op dit moment 

staan geen flyeracties gepland. Wel zullen we de komende tijd actief de vakantieparken in o.a. 

Kootwijk en Hoenderloo gaan benaderen en voorlichten.  

 

De voorlichting zal bestaan uit het informeren van het personeel, ophangen van posters en het 

verspreiden van de flyer. In onze communicatie zullen we mensen actief verwijzen naar 

wildkijkschermen op de Veluwe waar men wild kan spotten. 

 

Natuurlijk houden we de situatie in Radio Kootwijk ook goed in de gaten. Mocht het voeren van de 

wilde zwijnen weer sterk toenemen dan zullen we bekijken hoe we hier het best op kunnen reageren. 

mailto:info@hierradiokootwijk.nl

