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Vooruitblik 

Ook dit jaar is Radio Kootwijk het decor van het NJO Muziekzomer. Het evenement vindt plaats van 2 t/m 18 
augustus. Het is nog niet officieel maar wij gaan ervan uit dat de bewoners van Radio Kootwijk weer worden 
uitgenodigd om een concert bij te wonen. Kijk op www.muziekzomer.nl/ om vast in de sfeer te komen.  

 
 

 

Wij hebben (naast kleinere vergaderingen en bijeenkomsten) de volgende activiteiten  

op het terrein: 

 
     Datum Omschrijving Aantal Organisatie Starttijd Eindtijd 

       1 juli Voorstelling Vuurdoop 100-150 Plezant 09:00 17:00 

       2 juli Voorstelling Vuurdoop 100-150 Plezant 09:00 17:00 

       3 juli Voorstelling Vuurdoop 100-150 Plezant 09:00 17:00 

       3 juli Cultuur in het groen 20-50 Staatsbosbeheer 11:00 14:30 

       4 juli Veluwefiets4-daagse 500-600 Staatsbosbeheer 10:00 13:00 

       4 juli Voorstelling Vuurdoop 100-150 Plezant 11:00 23:00 

       5 juli Voorstelling Vuurdoop 100-150 Plezant 09:00 17:00 

       8 juli Voorstelling Vuurdoop 100-150 Plezant 09:00 17:00 

       9 juli Voorstelling Vuurdoop 100-150 Plezant 09:00 17:00 

    10 juli Personeelsbijeenkomst 200-300 Staatsbosbeheer 12:00 22:00 

    10 juli Voorstelling Vuurdoop 100-150 Plezant 09:00 17:00 

    11 juli Voorstelling Vuurdoop 100-150 Plezant 09:00 17:00 

    11 juli Openstelling Gebouw A -- Staatsbosbeheer 11:00 15:00 

    12 juli Openstelling Gebouw A -- Staatsbosbeheer 11:00 15:00 

    12 juli Receptie 20-50 Staatsbosbeheer 16:00 18:00 

    13 juli Groepsexcursie via Webwinkel 20-50 Staatsbosbeheer 11:00 13:30 

    13 juli Cultuur in het groen 20-50 Staatsbosbeheer 13:00 16:30 

    14 juli Groepsexcursie via Webwinkel 20-50 Staatsbosbeheer 11:00 13:30 

    17 juli Openstelling Gebouw A -- Staatsbosbeheer 11:00 15:00 

    19 juli Openstelling Gebouw A -- Staatsbosbeheer 11:00 15:00 

    20 juli Groepsexcursie via Webwinkel 20-50 Staatsbosbeheer 11:00 13:30 

http://www.muziekzomer.nl/


    20 juli Groepsexcursie via Webwinkel 20-50 Staatsbosbeheer 13:00 15:30 

    21 juli Groepsexcursie via Webwinkel 20-50 Staatsbosbeheer 11:00 13:30 

    21 juli Groepsexcursie via Webwinkel 20-50 Staatsbosbeheer 13:00 15:30 

    24 juli Openstelling Gebouw A -- Staatsbosbeheer 11:00 15:00 

    25 juli Openstelling Gebouw A -- Staatsbosbeheer 11:00 15:00 

    27 juli Groepsexcursie via Webwinkel 20-50 Staatsbosbeheer 11:00 13:30 

    27 juli Groepsexcursie via Webwinkel 20-50 Staatsbosbeheer 13:00 15:30 

    28 juli Groepsexcursie via Webwinkel 20-50 Staatsbosbeheer 11:00 13:30 

    28 juli Groepsexcursie via Webwinkel 20-50 Staatsbosbeheer 13:00 15:30 

    31 juli Openstelling Gebouw A -- Staatsbosbeheer 11:00 15:00 
 
 
 
 
 

 

 

       Nieuws vanuit het Provinciaal Team 
 

Wisentgeboorte op de Veluwe 

De wisentkudde op de Veluwe heeft een nieuwe aanwinst. Opnieuw is een wisentkalf in de Nederlandse 
natuur geboren. Het jonge dier werd onlangs voor het eerst gezien aan de zijde van de zorgzame moeder. 
Het is het derde kalf dat in de Veluwse wisentkudde is geboren. 
In 2016 en 2018 werden eerder al stierkalveren op de Veluwe geboren. Het geslacht van dit kalfje is nog 
niet bekend. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling 
zijn verheugd over de komst van het nieuwe kalf. Er leven nu in totaal vijf wisenten op de Veluwe, maar 
dit jaar wordt nog verdere uitbreiding verwacht, aangezien een andere wisent koe in de kudde 
momenteel drachtig is. 
De kudde doet het volgens Frank Zanderink van ARK Natuurontwikkeling goed: ‘moeder en kalf zien er 
gezond en vitaal uit. De kudde maakt steeds meer gebruik van het gehele gebied. Zo is de groep 
regelmatig op de heide gezien waar ze onder andere van het pijpenstrootje eten. Met de warmte van 
vorig jaar verbleven de wisenten veel in het schaduwrijke bos. Daarnaast doen de wisenten zich volop 
tegoed aan Amerikaanse vogelkers, een exotische struik die in veel Nederlandse natuurgebieden 
bestreden wordt’.  
 

Afwisseling in het landschap 
Samen met andere grazers als edelherten en reeën, zorgen de wisenten op de Veluwe voor geleidelijke 
overgangen van bossen en bosjes naar struiken en struwelen en naar graslanden. Het zijn herkauwers die 
gras, kruiden, knoppen, blaadjes, twijgen en bast eten. Net als paarden kunnen ze goed overweg met 
droog en voedselarm gras. Ze schillen meer bomen en struiken dan alle andere planteneters. Hierdoor 
maken ze meer openheid in een volwassen bos. Als loofhout niet beschikbaar is worden ook jonge loten 
van dennen gegeten, iets waartoe rund en paard nauwelijks in staat zijn. Desondanks zijn het fijnproevers 
die er niet voor terugdeinzen om dwars door een doornstruweel te lopen om bij een smakelijk hapje te 
komen. 

 

https://wisentopdeveluwe.nl/nieuws/detail/wisentgeboorte-op-de-veluwe


 

Veluwse wisenten 
De conditie van de dieren wordt het hele jaar zorgvuldig gemonitord door beheerders, vrijwilligers en ARK 
Natuurontwikkeling. In de drinkpoelen is, ondanks de aanhoudende droogte van vorige zomer, ruim 
voldoende drinkwater beschikbaar. Het wisentproject startte in april 2016 met de komst van drie 
wisenten. Het wisentgebied op de Veluwe is het grootste leefgebied van wisenten in Nederland. Naast 
wisenten, leven er in het gebied ook andere wilde dieren zoals het edelhert en het wilde zwijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


