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NIEUWSBRIEF EDITIE December 2018 
 

 

Beste bewoners van Radio Kootwijk, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de dorpsraad Radio Kootwijk. U heeft 

er even op moeten wachten, maar u zult lezen dat de dorpsraad niet stil 
heeft gezeten. De dorpsraad informeert u over de belangrijkste 

ontwikkelingen rondom het bestemmingsplan, het convenant, 
wetenswaardigheden uit onze omgeving en sociale activiteiten.  

 

 

Verkeersbeheer 

Werkgroep Verkeer 

Een delegatie vanuit de dorpsraad 
zit om tafel met de gemeente 

Apeldoorn en Staatsbosbeheer 
(SBB) om invulling te geven aan de 

behoefte van SBB en (toekomstige) 
gebruikers van de gebouwen C, D 

en E aan parkeergelegenheid in de 
nabijheid van de gebouwen. Tot dusverre zijn de geschikt te maken locaties 

daarvoor onderzocht en getoetst aan het bestemmingsplan en Natura2000. De 

besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. U zult ook vooraf met een 
speciale thema avond worden geïnformeerd. 

 

Parkeren in het dorp 

Regelmatig komen bij de politie signalen binnen dat er buiten de aangewezen 

parkeerplaatsen in het dorp auto’s geparkeerd worden. De politie doet zelf 
regelmatig ons dorp aan voor controle. Maatregelen die de gemeente/politie 

inzet zijn flyers om bezoekers te attenderen op de aanwezen parkeerplaatsen 
en het vergunningsgebied maar ook wordt regelmatig bekeurd. Voor bewoners 

geldt dat zij melding kunnen maken van dit wild parkeren door te bellen met 
0900-8844.  
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Veiligheid 
Op de algemene ledenvergadering in mei is het onderwerp veiligheid 

toegelicht. Naar aanleiding hiervan heeft een delegatie van de dorpsraad een 
aantal gesprekken gevoerd met de gemeente Apeldoorn, brandweer en SBB 

met het doel tot een overzicht van middelen en maatregelen te komen 
waarmee bewoners en bezoekers gealarmeerd worden bij brand en in 

veiligheid kunnen worden gebracht. Het thema is uitgebreid met tips om de 
zelfredzaamheid van bewoners te bevorderen zoals het plaatsen van een AED 

en EHBO kennis/vaardigheden. Het verkennen van het mogelijk plaatsen van 
een AED in ons dorp is onlangs in een expliciete mail met u kortgesloten. 

Nieuwe ontwikkelingen koppelen we aan u terug. 

 
Over brandveiligheid is op 7 november een thema avond gehouden met 

experts van de gemeente en de brandweer. Er zijn scenario’s toegelicht als 
waar met welke windrichting een natuurbrand uitbreekt hoe die brand dan zal 

verlopen en dus ook welke vluchtroutes aan ons dorpsbewoners zal worden 
gecommuniceerd. Brandweerman Constantijn Kok raadde iedereen aan een 

moderne telefoon met sms alarmfunctie (NL alert [https://crisis.nl/nl-alert]) te 
nemen omdat dat tot snelle communicatie en dus vluchtreactie kan leiden. Er 

gelden alternatieven voor het geval mensen niet beschikken over een 
smartphone.  

 
Als bewoners hebben we eveneens 

een eigen verantwoordelijkheid zoals 
elkaar informeren. In het geval van 

calamiteiten en brand geeft de 

brandweer aan dat de prioriteit ligt 
bij mens en dier en niet huis of auto. 

Vlucht bij voorkeur met de fiets om 
versperring van vluchtroutes te 

voorkomen.  
 

Voor de brandveiligheid van onze huizen hebben we een eigen 
verantwoordelijkheid en zijn er preventieve maatregelen die u zelf kunt 

nemen. Denk daarbij aan het verwijderen van bladeren uit de goot, geen 
haardhout opslaan bij de woning, geen beplanting en aankleding van het erf 

met brandbare zaken. Bij de gemeente is informatie te verkrijgen hoe u uw 
woning kunt voorzien van preventieve middelen in het kader van het keurmerk 

Veilig Wonen. De gemeente heeft samen met de brandweer een brochure 
ontwikkeld die kan worden verstrekt aan bewoners. De dorpsraad ontvangt die 

zo spoedig mogelijk. Slim nadenken en preventieve maatregelen samen met 

buren uitvoeren is dan ook aan te raden. Dit noemen ze Fire Wise. In het 
Nederlands is onderstaande website daarvoor interessant: 

https://www.brandveilig.com/nieuws/fire-wise-brandveilig-wonen-en-werken-
in-natuurgebieden-55392 

 
Brandweerman Constantijn Kok licht het principe van Fire Wise toe: “We 

leggen de verantwoording daar waar deze hoort: bij de gebruiker. Hiervoor 

https://www.brandveilig.com/nieuws/fire-wise-brandveilig-wonen-en-werken-in-natuurgebieden-55392
https://www.brandveilig.com/nieuws/fire-wise-brandveilig-wonen-en-werken-in-natuurgebieden-55392
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biedt Fire Wise handelingsperspectieven. De kerngedachte is dat rond 
bouwwerken in gebieden met een hoog natuurbrandrisico maatregelen worden 

getroffen die de kans op het overslaan van een brand van de vegetatie naar 
het gebouw verminderen. Het risico kan sterk worden verminderd door 

brandbare begroeiing in de directe nabijheid van gebouwen te verwijderen en 
eventueel te vervangen door een minder brandbare vegetatie. Loofhoudende 

bomen en struiken leveren veel minder risico op dan naaldhoudende harsrijke 
gewassen. Onze uitdaging is om gemeenten, natuur- en gebouwbeheerders en 

verzekeraars bewust te maken van de risico’s die hun voorzieningen lopen bij 
een natuurbrand en hoe ze via terreininrichting en vegetatiebeheer kunnen 

sturen in het beheersen van die risico’s. Gebouweigenaren in natuurgebieden 

moeten zich realiseren dat ze bij het bepalen van hun brandbeveiligingsniveau 
niet alleen moeten kijken naar brandrisico’s bínnen het gebouw, maar ook naar 

de gevolgen van een brand van buiten af.” 

Communicatie en overleg 

Elke maand heeft de dorpsraad overleg met de vertegenwoordiger van de 
gemeente, Staatsbosbeheer en de wijkagent. Incidenteel is er op uitnodiging 

een gast. Regelmatig wordt een koffiemorgen belegd waarop bewoners zich 
kunnen laten informeren over actuele onderwerpen of punten in kunnen 

brengen.  
 

De dorpsraad bestaat momenteel uit vier leden en een kandidaat voorzitter. In 
het voorjaar 2019 zal op de algemene ledenvergadering (ALV) een nieuwe 

voorzitter worden gekozen. Andere kandidaten voor het voorzitterschap 
kunnen zich tot 1 maart melden bij het secretariaat van de dorpsraad waarna 

zij op de ALV zullen worden voorgedragen en zal worden gestemd. De overige 

4 leden zijn op de ALV van 2018 herkozen voor de termijn van 3 jaar, dus tot 
2020. Zij vormen op dit moment gezamenlijk het aanspreekpunt voor de 

partijen in de samenwerking en de daaruit voortvloeiende overleggen.  

Erfoverleg 

Er was dit keer niemand van ons bij het erfoverleg aanwezig. 
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Overige zaken 

Dorpshuis 

Twee jaar geleden zijn we in december 

verhuisd van gebouw H naar gebouw J 
waar we een nieuw dorpshuis in gebruik 

hebben genomen. Dit jaar is een nieuwe 
bar op maat gemaakt en geplaatst en op 

een iets later moment zijn ook nieuwe 

barkrukken aangeschaft. Daarnaast zijn 
ook nieuwe tafels gekocht. De volgende 

investeringen zijn: vaatwasser, nieuwe 
stoelen voor bij de tafels.  

 

Natuur 

Wolf 

Er lijkt sinds juli dit jaar wat structurelere activiteit van wolf te zijn in onze 

regio (Noord- en Midden-Veluwe). Op basis van DNA uit keutels van eind juli is 
vastgesteld dat het om een wolvin gaat. Komende maand wordt bekend of 

recent verzamelde wolvenkeutels van hetzelfde dier afkomstig zijn. Ook zijn er 
op wildcamera's opnamen van een 

wolf gemaakt. Onduidelijk is nog of 
het 1 of meerdere dieren zijn. 

Voor ons dorp verandert er weinig. 
Risico's van de wolf voor mensen zijn 

erg klein. Als vanuit onderzoek wordt 

vastgesteld dat een wolf een half jaar 
aanwezig is spreken de overheden 

van vestiging. Dan zal in de regio 
verkend worden of er landbouwhuisdieren anders beschermt moeten worden. 

De Hoog Buurlose schaapskudde staat ‘s nachts al op stal. Risico's voor honden 
is zeer gering tenzij het dier zonder toezicht door bossen struint en daarbij een 

wolf kan opjagen. Mogelijk dat wel de zichtbaarheid en schuwheid van 
hoefdieren zal veranderen als reactie op de aanwezigheid van een wolf. Mocht 

u vragen hebben dan kunt u Hugh Jansman benaderen. In de komende 
maanden zal een avond geprikt worden waarop hij een presentatie over de 

wolf, in het dorpshuis zal verzorgen. Voor meer informatie over de wolf: 
 Algemeen: https://www.wolveninnederland.nl/ 

 WUR onderzoek: https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Wolven-1.htm 
 BIJ12 preventie: 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-informatie-

per-diersoort/wolf/ 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wolveninnederland.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Cb39845f5cc564f87538608d65147e06a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636785766567144539&sdata=xXz9IjV%2B0pKOZGU5G2g%2F2F8Hv%2FLS%2BUIGkxBN5vGIrxo%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fnl%2FDossiers%2Fdossier%2FWolven-1.htm&data=02%7C01%7C%7Cb39845f5cc564f87538608d65147e06a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636785766567144539&sdata=OIxk0eoeTLU%2FiZwUi%2FOzu8RjBfzRKeHdnBETL2VyAvM%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bij12.nl%2Fonderwerpen%2Ffaunazaken%2Ffaunaschade-informatie-per-diersoort%2Fwolf%2F&data=02%7C01%7C%7Cb39845f5cc564f87538608d65147e06a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636785766567144539&sdata=aM11WqgKNVWo4C8dRU76kbZaGkC7RzNMbJ4tHiabXes%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bij12.nl%2Fonderwerpen%2Ffaunazaken%2Ffaunaschade-informatie-per-diersoort%2Fwolf%2F&data=02%7C01%7C%7Cb39845f5cc564f87538608d65147e06a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636785766567144539&sdata=aM11WqgKNVWo4C8dRU76kbZaGkC7RzNMbJ4tHiabXes%3D&reserved=0
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Edelhert 

Het plaatshert, dat de afgelopen jaren domineerde op de wildweide 

Alverschotenseweg/Hoog Buurloseweg, is in oktober door een uitdager gedood. 
Dit is gefilmd door een toekijker en in de Vroege Vogels uitzending over Radio 

Kootwijk toegelicht. Voor wie dit heeft gemist:  

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/bronsttijd-met-dodelijke-

afloop?fbclid=IwAR1pUiVhj-
GoVCpeI5vfTNk9Ayzzzd0u0KN65HzHBkH3hIf3ag4iqZG9z_k 

 

 

Wild zwijn 

De zwijnen hebben een zwaar jaar achter de 

rug. Eerst een ongunstige winter (weinig 

voedsel, vochtig en koud) waardoor er vele 
dieren zijn omgekomen. Daarna een zeer droge 

en hete zomer (KNMI: toekomstig koele zomer!). 
Vorig jaar zijn er al zo'n 6000 geschoten. De 

voedselstress in de winter en hete zomer maakte 
dat onze tuinen op de proef zijn gesteld. Voor 

velen in het dorp een dilemma: Met lede ogen 
het wegkwijnen van dieren te zien en dan te dubben tussen helpen of de 

natuur z'n gang laten gaan. Reeën en zwijnen hebben een beperkte 
actieradius, dus vinden minder makkelijk water dan edelherten die 

probleemloos kilometers wegtrekken. Ook voor het bijvoeren door 
bermtoeristen had dat consequenties. Goedbedoeld kwamen enkelen naar de 

Veluwe om bij te voeren. Zie ook het Vroege Vogels TV item daarover (zie link, 
laatste item van de uitzending). 

https://vroegevogels.bnnvara.nl/media/419731 

 
Roofvogels 

De dorpshavik en dorpsbuizerd hebben succesvol gebroed. Jan en Coen 

hebben van het ringen van de buizerd door dorpsgenoot Symen Deuzeman een 
VLOG gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=IiRIRbG3oOo 

 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvroegevogels.bnnvara.nl%2Fnieuws%2Fbronsttijd-met-dodelijke-afloop%3Ffbclid%3DIwAR1pUiVhj-GoVCpeI5vfTNk9Ayzzzd0u0KN65HzHBkH3hIf3ag4iqZG9z_k&data=02%7C01%7C%7Cb39845f5cc564f87538608d65147e06a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636785766567144539&sdata=NS6f3CPdP75gbTO1CrqO%2BpVqOsXF%2FpqVTAu7abqgYQE%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvroegevogels.bnnvara.nl%2Fnieuws%2Fbronsttijd-met-dodelijke-afloop%3Ffbclid%3DIwAR1pUiVhj-GoVCpeI5vfTNk9Ayzzzd0u0KN65HzHBkH3hIf3ag4iqZG9z_k&data=02%7C01%7C%7Cb39845f5cc564f87538608d65147e06a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636785766567144539&sdata=NS6f3CPdP75gbTO1CrqO%2BpVqOsXF%2FpqVTAu7abqgYQE%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvroegevogels.bnnvara.nl%2Fnieuws%2Fbronsttijd-met-dodelijke-afloop%3Ffbclid%3DIwAR1pUiVhj-GoVCpeI5vfTNk9Ayzzzd0u0KN65HzHBkH3hIf3ag4iqZG9z_k&data=02%7C01%7C%7Cb39845f5cc564f87538608d65147e06a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636785766567144539&sdata=NS6f3CPdP75gbTO1CrqO%2BpVqOsXF%2FpqVTAu7abqgYQE%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvroegevogels.bnnvara.nl%2Fmedia%2F419731&data=02%7C01%7C%7Cb39845f5cc564f87538608d65147e06a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636785766567144539&sdata=KtUGH93cAcLTzxbmgm%2BUCEWWoAvX0MA9SyZZPawL9wc%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIiRIRbG3oOo&data=02%7C01%7C%7Cb39845f5cc564f87538608d65147e06a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636785766567144539&sdata=TZmxjYx0gnke2kJzN03d8eO%2Fd0gr0iF442EdLqB0W3I%3D&reserved=0
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Activiteiten 
Gedurende het jaar organiseert de dorpsraad 

samen met bewoners een aantal activiteiten 
in het kader van informeren en ontmoeten. 

De komende maanden zijn de volgende 
activiteiten gepland. 

 

2018 

2 december: Vanaf 16:00 uur Kerstboom opzetten met afsluitend een 
hapje en een drankje op de driehoek 

30 december: Oudejaarsborrel in het dorpshuis 
 

2019 

18 januari:  Koffiemorgen (start om 10:00 uur) 
11 januari: Malabar met live muziek (start om 19:30 uur) 

22 februari: Koffiemorgen (start om 10:00 uur) 
20 maart: Algemene Leden Vergadering 

29 maart: Koffiemorgen (start om 10:00 uur) 
 


