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RENOVATIE EN SCHOONMAAK GEBOUW A     

  

Voormalig Hoofdzendergebouw A te Radio Kootwijk nu Spic en Span. (oktober 2014) 

RADIO KOOTWIJK OPENT DEUREN NA RESTAURATIE 

van de redactie: De Puttenaer  11-10-2014 06:01 

De paarse doeken en het stof zijn opgetrokken. Het volledig gerestaureerde Gebouw A komt 

tevoorschijn. Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober opent Staatsbosbeheer speciaal voor deze 

gelegenheid de deuren van het voormalige zendstation in Radio Kootwijk. Bezoekers zijn 

welkom van 13u tot 17u. Toegang is gratis. De afronding van de restauratie valt samen met de 

publicatie van een nieuw boek Radio Kootwijk. Biografie van een zendstation en een dorp in 

het hart van de Veluwe. De auteur Cees van der Pluijm, zelf in 1954 geboren in Radio 

Kootwijk, is aanwezig en signeert tijdens dit weekend. 

De restauratie van Gebouw A is gefinancierd met subsidies die afkomstig zijn van de 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Gemeente Apeldoorn, een eigen bijdrage van 

Staatsbosbeheer en met name een subsidie van de provincie Gelderland. In 2012 is de 

monumentale vloer hersteld en het dak vernieuwd. Nu waren de buitengevels van Gebouw A 

aan de beurt. Door een flinke schoonmaakbeurt en zorgvuldig reparaties zijn details in de 

betonnen buitenmuren, zoals die in de sprekende figuren boven de entree, weer goed te zien. 

De muren van de karakteristieke zenderzaal, die ooit in een bijzondere kleur groen zijn 
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gespoten voor de film 'Mindhunters', zijn teruggebracht in de oorspronkelijke lichte kleur. Tot 

in de toren toe zijn vakkundige schilders bezig geweest. Ook de ramen in het dak zijn 

vernieuwd waardoor de zon zoals in het verleden ook weer via de dakramen kan schijnen in 

de zenderzaal. Op de begane grond van Gebouw A is een start gemaakt met expositie-nissen 

waar de bezoeker wordt meegenomen in het verhaal van toen tot nieuw. 

 

Excursies 

Meer excursies staan gepland voor  2, 9 en 23 november. Gidsen laten de geschiedenis van 

het gebouw herleven, waarbij ze vertellen over het voormalig zendstation, de restauratie en de 

omringende natuur. Ze vertellen ook over architectuur, geschiedenis, techniek, natuur en het 

leven in het dorp Radio Kootwijk. De excursies beginnen om 13.00 uur en duren 2,5 tot 3 uur. 

De kosten zijn 14,75 euro voor volwassenen en 7,75 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Aanmelden is noodzakelijk op www.hierradiokootwijk.nl. 

Staatsbosbeheer werkt sinds 2009 aan het behoud en herbestemming van Radio Kootwijk in 

het hart van de Veluwe. Staatsbosbeheer geeft hierin vorm aan de herbestemming van Radio 

Kootwijk als een plek waar natuur, cultuur en cultuurhistorie elkaar versterken. 

Radio Kootwijk. Biografie van een zendstation en een dorp in het hart van de Veluwe. Cees 

van der Pluijm. Uitgegeven door BDUmedia. Isbn: 9789087882167. 224 pagina's, gebonden. 

Bewerkt 14-10-2014 (JWU) 

  

Bekijk ook: de uitzending van NOS 23-10-2014. Klik op onderstaande URL 

http://radiokootwijk.nu/actualiteiten-rkwk/actualiteit-

rkwk/?preview=true&preview_id=3132&preview_nonce=23426fcfd7 
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