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Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Een mooie gelegenheid om iets te melden
over de nieuwe werkgroep recreatiezonering.
Als het om samenwerken in ons dorp gaat, zijn we wel wat gewend. Toch was het weer
verrassend om te zien dat er zich op korte termijn tien kandidaten meldden voor de werkgroep.
Dat leverde dus een luxeprobleem op, want we wilden de groep niet te groot laten worden.
Gelukkig zijn we er in goed overleg en tot tevredenheid van allen uitgekomen. Dank daarvoor.
De werkgroep bestaat nu uit: Nicolette Bakhuisen (voorzitter), Geertje van den Brink, Aart
Buurma, Frank Ootes en Walter Vesters.
Aan expertise geen gebrek! Daar kunnen we veel vertrouwen in hebben. Inmiddels is de eerste
bijeenkomst alweer achter de rug en staat de tweede op stapel.
Rest ons jullie een heel fijne vakantie in goede gezondheid te wensen!
Namens het bestuur,
Bart Stolwijk

Zwaluwtil Kootwijk Uitnodiging onthulling informatiebord
Graag nodigen wij u uit om de onthulling bij te wonen van het
informatiebord bij de zwaluwtil die afgelopen voorjaar in Kootwijk is
geplaatst .
Datum en tijd: zaterdag 29 augustus om 10:30 uur
Locatie: het weiland van de familie Van Wilgenburg aan de
Kerkendelweg, net buiten de bebouwde kom.
Een officieel moment rond de plaatsing stond eerder gepland op 2e Paasdag. Door de
coronamaatregelen kon dit niet doorgaan. Tijdens de nu geplande feestelijke bijeenkomst wordt
het informatiebord onthuld. Met de mensen die een rol hebben gespeeld in de totstandkoming
van de til blikken we terug op de succesvolle bouw van de til. Ook willen we het recente
broedsucces met u vieren. Wij vinden het fijn als u er bij kan zijn.
Werkgroep Zwaluwtil Kootwijk
Mary Huijsman, Renate van Maanen, Roel van Ee, Aart Buurma, in samenwerking met Kootwijk
Vooruit

Update van de werkgroep Recreatiezonering
Op 9 juli ontving boswachter Laurens Jansen de werkgroep
Recreatiezonering in de werkschuur van Staatsbosbeheer. Ook
waren vertegenwoordigers aanwezig van de provincie Gelderland
en gemeente Barneveld.
Hans van Altena van de provincie trapte af met een presentatie
over project Recreatiezonering Veluwe. Hij werd bestookt met
informatieve en kritische vragen. De avond werd afgesloten met concrete afspraken over de
inbreng van de bewoners van Kootwijk in de plannen. De inhoudelijke informatie in vragen en
antwoorden:
Wat is het project Recreatiezonering Veluwe? En waarom is het er?
Onze prachtige Veluwe is een Natura 2000-gebied, het grootste in Nederland. Veel kwetsbare
soorten gaan achteruit, en landen met Natura 2000-gebieden hebben de opdracht gekregen om
voor herstel te zorgen. Het project moet zorgen dat kwetsbare soorten zich herstellen, terwijl er
ook ruimte blijft voor menselijke activiteiten.
Waar komt die achteruitgang van de natuur door?
De belangrijkste redenen zijn stikstofdepositie en droogte (70%). De overheid treft maatregelen
om dat tegen te gaan. Daarnaast is het drukte (30%) door bezoekers, evenementen en
legeroefeningen. Dit project gaat over verstoring, en speciaal over recreatie.
Hoe werkt de zonering?
De Veluwe wordt opgedeeld in gebieden, zones. Per zone verschilt het hoeveel ruimte de
natuur en mensen krijgen. Onderzoeksbureau Sovon heeft 7 vogelsoorten geïdentificeerd die
een indicatie zijn voor de stand van de natuur. Gebieden waar de fauna meer rust nodig heeft,
worden afgesloten in het broedseizoen of zelfs het hele jaar. Andere gebieden blijven open, met
veel paden, of met minder paden zodat de natuur meer kans krijgt.
Gaat nu de hele Veluwe op slot?
Nee, zeker niet! In het plan wordt gezocht naar een balans tussen fietsers, ruiters, wandelaars,
bezoekers, bewoners, en de natuur. De overheid en Staatsbosbeheer denken nog na over de
manier van afsluiten. Zij willen de mogelijkheden aantrekkelijk en mooi maken, zodat mensen
verleid worden mee te werken op een natuurlijke manier.
Hebben de bewoners van Kootwijk echt iets in te brengen?
Er zijn heel veel partijen die meepraten in het platform Veluwe op 1. Officieel worden bewoners
alleen geïnformeerd, en kunnen ze pas wat inbrengen in een bezwaarprocedure, aan het eind
van het project. Dat is natuurlijk veel te laat. Daarom heeft Kootwijk Vooruit erop aangedrongen
eerder bij het project betrokken te worden. Met als resultaat dat Kootwijk het eerste dorp is waar
de bewoners meedenken over de zoneringskaart!
Hoe gaat het nu verder?
De werkgroep Recreatiezonering van Kootwijk Vooruit werkt aan een kaart die ruimte biedt aan
de natuur en aan fietsers, wandelaars, hardlopers, ruiters en mountainbikers.
De wensen die bewoners in het Dorpsontwikkelplan hebben aangegeven, zijn deel van de
inbreng. We gaan op veldbezoek en we praten met andere bewoners. Half augustus
presenteert de werkgroep de bewonerskaart aan Staatsbosbeheer. In september maakt de
provincie de conceptkaart openbaar. Dan is er tot voorjaar 2021 tijd om de maatregelen te
bedenken. Ergens volgend jaar wordt de recreatiezonering definitief.
Bij wie kan ik mijn ideeën inbrengen?
In de werkgroep zijn wandelaars, vogelaars, ruiters, fietsers, mountainbikers, oude en nieuwe
bewoners vertegenwoordigd. Heeft u een idee over welk plekje beschermd moet worden, of
welk pad juist open moet blijven? Spreek één van de werkgroepleden aan:
Aart Buurma, Frank Ootes, Walter Vesters, Geertje van den Brink, Nicolette Bakhuisen.
Op naar een prachtige soortrijke Veluwe waar wij allemaal van kunnen genieten.

Wandelen met je hond bij Staatsbosbeheer
Lees meer hierover in het blog van Laurens Jansen.

Update van de werkgroep Verkeer
Het afgelopen jaar is de werkgroep Verkeer en Parkeren verder
gegaan met de plannen en ideeën uit het Dorps Ontwikkelplan.
Om deze plannen verder uit te kunnen werken, en om een goede
basis te hebben om als dorp beslissingen te kunnen nemen over
het verkeer en bijbehorende maatregelen in Kootwijk, is het
belangrijk om opnieuw vast te stellen wat de verkeersstromen in ons dorp zijn. Hiervoor is met
de gemeente afgesproken dat er twee verkeerstellingen zullen worden uitgevoerd. De eerste
telling zal zich richten op het in kaart brengen van het toeristisch verkeer, en zal komende
weken tijdens de zomervakantie worden uitgevoerd. De tweede telling zal zich richten op het
reguliere woon/werkverkeer en sluipverkeer vanaf de A1. Deze tweede telling zal pas worden
uitgevoerd wanneer de situatie na Corona weer op een normaal niveau is, dit zal dus op z’n
vroegst pas over enkele maanden zijn.
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Zaterdag 19 december Kerstmarkt
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