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        Radio Kootwijk, 10 september 2021 
 
Beste bewoners, 
 
Langzaam worden de dagen weer korter, maar de zomerse temperaturen zijn er nog wel. Ook de 
corona maatregelen versoepelen geleidelijk aan, hoewel voorzichtigheid nog wel gewenst is. Steeds 
vaker kan de dorpsraad weer fysiek vergaderen, en dat is prettig. Ook kan een malabar avond weer, en 
hebben we 10 juli de dorpsvlag kunnen uitreiken. We gaan ook weer de koffieochtenden inplannen, 
kortom langzaam kunnen we het sociale leven weer oppakken. In onderstaande nieuwsbrief praten wij 
u bij over wat er in de afgelopen tijd is gebeurd. 
 
Agenda (conform dan geldende corona regels!) 

• 16 oktober: Malabar met band! 
• ?? oktober: Koffieochtend (datum zal nog gecommuniceerd worden) 
• 3 November: ALV 

 
ALV & Dorpsraad samenstelling 
De komende ALV staat gepland op woensdagavond 3 oktober in het Dorpshuis, kortom zet het alvast in 
de agenda! De dan geldende corona regels zullen in acht worden genomen. Aanvang 19:30. In de 
dorpsraad ontbreekt nog een echte secretaris. Momenteel worden de taken onderling verdeeld, maar 
optimaal is dat niet. Tevens heeft voorzitter Hugh Jansman aangegeven dat hij zich na zijn 3-jarige 
termijn (~komend voorjaar 2022) niet meer verkiesbaar zal stellen, en terugtreed uit de dorpsraad. Hij 
geeft aan de werkzaamheden niet naar wens te kunnen combineren met zijn andere activiteiten. 
Kortom voor komend voorjaar is ook de functie van voorzitter vacant. Op de ALV zal hiervoor een 
oproep worden gedaan, maar geïnteresseerden kunnen al contact opnemen met de dorpsraad. 
 
Recreatiezonering ( 2 bijlagen) 
Afgelopen jaar heeft er herhaaldelijk overleg 
plaatsgevonden tussen de 
provincie/gemeente/staatsbosbeheer met de 
dorpsraad over de noodzaak, de procedure en 
de planning. De dorpsraad heeft vervolgens 
enkele betrokken bewoners betrokken bij deze 
overleggen om de vertegenwoordiging zo 
gedegen mogelijk te doen. Bert Westland en 
Frank Harbers hebben de dorpsraad in eerste 
instantie bij dit traject begeleid. Aanvullend 
zijn ook Peter de Bruin en Jessica van Burik 
betrokken om ook Gerritflesweg respectievelijk 
de Radioweg goed vertegenwoordigt te 
krijgen. Dit heeft geresulteerd in een advies vanuit de dorpsraad met betrokken bewoners aan de 
provincie, gemeente en Staatsbosbeheer. Daarop is een reactie gekomen die is bijgevoegd voor de 
geïnteresseerden. Tevens is bijgevoegd de presentatie van 31 augustus jl van de betrokken overheden 
en Staatsbosbeheer. Daarin wordt ook aangegeven wat de planning is voor de komend half jaar. 
Globaal worden er enkele recreatiepaden afgesloten om meer rust te krijgen voor natuur, wordt 
voorgesteld de burelhul tussen Gerritsfles en Turfbergweg 2 (’s nachts) af te sluiten voor gemotoriseerd 
niet-bestemmings verkeer, en zijn er nog wat andere maatregelen in de natuur in onze omgeving.  Zie 
ook de bijlage. Als dorpsraad blijven we betrokken om de bewonersbelangen te bewaken. Wij willen 
Bert, Frank, Jessica en Peter hartelijk danken voor hun ondersteuning en betrokkenheid! 
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Afsluiting viaduct over de A1, Hoog Buurlose weg 
Afgelopen 16 juni heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de dorpsraad, Rijkswaterstaat (RWS) en 
de gemeente Apeldoorn over de geplande vervanging van het viaduct (zie hieronder voor het 
persbericht van RWS). Door betonrot moet dit spoedig gebeuren. Echter door de stikstofproblematiek 
kan het niet anders dan op een manier die wel de nodige overlast zal geven voor ons bewoners. Alle 
opties zijn verkent en blijken niet mogelijk. Dus eerst een nieuw viaduct plaatsen en dan de andere 
verwijderen kan niet, of eerst de ene weghelft vernieuwen, en dan pas de andere helft: allemaal niet 
mogelijk. Consequentie is dat die route niet begaanbaar is vanaf de 2e week januari 2022 voor ongeveer 
een half jaar. Voor fietsers wordt geadviseerd om vlak voor De Wending het verharde fietspad richting 
Cantharel/het Leesten te nemen. Auto’s zullen via Hoog Soeren moeten (of Kootwijk voor de A1). We 
hebben er op aangedrongen de veiligheid gewaarborgd te zien, met name de aanrijtijden voor 
hulpdiensten. Hierover zijn we nog in overleg met de gemeente. 
 
Persbericht Rijkswaterstaat [21.024] 2 juni 2021 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .   
  
Vervanging viaduct A1 Hoog Burel gegund aan Dura Vermeer  
  
Rijkswaterstaat heeft de vervanging van het viaduct Hoog Burel definitief gegund aan Dura Vermeer Divisie Infra BV. Het 
huidige viaduct wordt vervangen door een nieuw viaduct op dezelfde locatie. De werkzaamheden starten in januari en duren 
naar verwachting tot oktober 2022. Zo werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generaties, zodat we ook in 
de toekomst vlot en veilig van A naar B kunnen reizen.    
  
Gunning Dura Vermeer  
Rijkswaterstaat heeft Dura Vermeer Divisie Infra BV geselecteerd, omdat deze opdrachtnemer het beste scoorde op de 
selectiecriteria planningsmanagement en risicobeheersing. 
  
Werkzaamheden 
Het oude viaduct wordt gesloopt en vervangen door een nieuw viaduct op dezelfde locatie. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd tussen januari en oktober 2022. Het nieuwe viaduct houdt dezelfde wegindeling als het huidige viaduct. 
  
Hinder voor het verkeer 
Sinds eind 2017 is viaduct Hoog Burel afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. Tijdens de werkzaamheden in 2022 zal er hinder 
zijn voor het lokale verkeer en het wegverkeer op de A1. Op korte termijn wordt bekend wat de aard en de duur van de hinder 
wordt. Rijkswaterstaat geeft hierover meer informatie zodra de planning van de aannemer bekend is.  
  
Overig nieuws 
 
Vaststellen Natuurbeheerplan 2022 Provincie Gelderland.  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-
7907.html?utm_campaign=20210908&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_apeld
oorn&utm_content=over_uw_buurt. 
Via bovenstaande link kunt u het plan inzien.  
 
Enquête 
Door omstandigheden heeft dit enige vertraging opgelopen. Per oktober zal het worden opgepakt. 
 
Nieuwe gebiedsmanager dorpen en Buitengebied 
Steven Gerritsen is met pensioen en wordt opgevolgd door Harriet Althof-Journee. Ze komt binnenkort 
kennismaken met de dorpsraden, waaronder in ons dorp. 
 
Schuurtjes (voor de betreffende bewoners van Turfbergweg 4-50) 
Voor het maken van een afspraak om de kavels ter plekke uit te zetten door het plaatsen van 
piketpaaltjes kunt u op 22 september tijdens kantooruren bellen met Bertil Nieuwenhuis (06-
53125170). Op deze dag wordt er dan een afspraak gemaakt voor dinsdag 28, woensdag 29 of op 
donderdag 30 september tussen 08.00 en 16:00 uur. 
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Dorpsvlag 
Mocht u de dorpsvlag nog niet hebben ontvangen bij de uitreiking op 10 juli jl (zie foto), dan kunt u die 
op afspraak (via de mail van de dorpsraad) afhalen bij Laura van der Klink, Radioweg 13. Uiteraard staat 
het u vrij de vlag uit te doen als u daar zin in heeft, bijvoorbeeld bij de monumentendagen, in 2023 bij 
ons 100 jarig bestaan, of gewoon, zoals ook vele bewoners in buurtdorpen de dorpsvlag ook uithangen. 
 
Faunabeheer & wilde zwijnen 
De Faunabeheereenheid Gelderland heeft haar werkplannen Grote hoefdieren gepresenteerd. Globaal 
is men voornemens om het aantal herten en zwijn fors terug te dringen middels afschot. Meer hierover 
op https://www.faunabeheereenheid.nl/gelderland/NIEUWS/ArticleID/22763/FAUNABEHEEREENHEID-
GELDERLAND-PUBLICEERT-WERKPLANNEN-GROTE-HOEFDIEREN-SEIZOEN-2021-2022 .  

 
Overigens lijkt de mast, het aantal eikels en 
beukennoten aan de bomen, dit jaar erg 
gering te zijn. Aangezien dit belangrijk 
stapelvoedsel is voor de hoefdieren om 
vetreserves op te bouwen zal dit naar 
verwachting betekenen dat er meer 
hoefdieren door voedselgebrek zullen 
sterven deze winter, helemaal als het een 
strenge winter wordt. Overigens hebben de 
wilde zwijnen het nu al zwaar; ze zijn mager 
en vallen ze bij bosjes om. 
 
 

 
Fijne nazomer en hopelijk tot ziens in ons dorp, bij een malabar, een koffieochtend en uiteraard de ALV! 
 
 
De Dorpsraad Radio Kootwijk 
Johan, Laura, Robert, Gert, Frank & Hugh 
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