Unieke natuur
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veel in deze omgeving voorkomt. Het
maken van de open plekken is goed
voor het leefgebied, voor vogelsoorten
als de boomleeuwerik, de tapuit, de
geelgors en de nachtzwaluw. Met het
kappen ontstaan tevens'zichtlijnen'
met de Kathedraal als uitgangspunt.

ln de 29 meter hoge toren kunt u het
hoofd herkennen en aan de achterkant
van het gebouw ziel u de ingetrokken
achterpoten.

Een hele belevenis ...
Het zendgebouw is een imposant gebouw. Aan de gehele uitstraling kunt u

Van lange golf naar

satelliet
Als u door de deu r naar buiten bent gestapt, heeft u een prachtig uitzicht op
de omgeving. Heide en open terreinen
met korstmosvegetaties. Richting het
oosten ligt de Hoog Buurlose Heide,
iets meer naar links ziet u de prachtige
watertoren boven de bomen uitsteken.
ln westelijke richting ziet u - kijkend
over het dak van het gebouw - in de
verte het Kootwijkerzand liggen.

Er zijn nog diverse afrasteringen, die
vooral waren bedoeld om - vanwege de
hoogspanning - het publiek weg te
houden van het antennepark. Dit beleid
is nu gewijzigd, de afrasteringen verdwijnen en zo ontstaat er een 'eindeloze'Veluwe zonder barrieres. De kans
dat u dan een roedel edelherten voorbij
ziel lopen wordt daardoor groter.
De wegen en paden op het terrein zijn
volledig opengesteld voor het publiek.
U kunt er prachtig wandelen en fietsen
door een mooi, rustig natuurgebied.
Beneden ziet u de koelvijver die nodig
was voor het koelen van de zenders.
!n deze vijver ztln nu een aantal fonteinen geïnstalleerd.

Bos verdwiint
ln de penode 1920-1 930 legde
Staatsbosbeheer rondom Radio
Kootwijk veel bos aan. Door verspreiding van boomzaadjes is daarna ook
het open terrein voor een flink deel
dichtgegroeid. In dat spontaan gegroeide bos gaat Staatsbosbeheer nu weer
open plekken maken om de verschillende heideterreinen in deze omgeving
(Hoog Buurlose Heide,
Kootwijkerzand) met elkaar te verbinden. Het bos dat daarvoor wordt gekapt bestaat vooral uit de grove den.
Het is een vrij arm bostype dat heel

Op het terrein van Radio Kootwijk stonden zes masten van ruim 200 meter
hoog. De draden daartussen vormden
de langegolfzender. Later kwam de
kortegolf en daarna kwamen de satellieten die het gebruik van Radio
Kootwijk als zendstation overbodig
maakten. Het zendstation heeft nog geruime tijd gefunctioneerd voor verbindingen van Radio Scheveningen.

zien dat de handelsnatie Nederland
trots was op de totstandkoming van
een eigen onafhankelijke radioverbinding met haar koloniën.
ln 1928 vond de spectaculaire komst
van de radiotelefonie plaats. Koningin
Wilhelmina gaf hiervoor het startsein
met de historische woorden "Hallo
Bandoeng".VanaÍ dat moment kon ook
het Nederlandse publiek rechtstreeks
gesprekken voeren met familie in
Nederlands-lndië. De mensen
moesten daarvoor naar een teleg raaÍkantoor bij een van de grotere postkantoren. Op zalerdagochtend gold
een voordelig tarief van 28 gulden voor
drie minuten bellen. Dat was een vermogen in die tijd!

Het ontwerp
Het ontwerp van dit zendgebouw,
de kathedraal, is van Julius Maria
Luthmann (1890-1973). Het gebouw is
een sprekend voorbeeld van betonarchitectuur in art-deco-stijl. Die stijl was
erg in zwang in de twintiger jaren van
de vorige eeuw. Het ontwerp draagt de
kenmerken van de Amsterdamse
School. Bij het ontwerp had Luthmann
de Sfinx in Egypte in gedachten. U
heeft er misschien een beetje fantasie
voor nodig maar als u goed kijkt, herkent u in de twee gebouwtjes in de
hoeken van het voorterrein de voorpoten van de Sfinx.

Een zendstation'in the
middle oÍ nowhere'
Begin vorige eeuw zocht de overheid
een locatie voor het bouwen van een
zendstation. Dat moest de radiotelegrafische verbindingen tot stand brengen met Nederlands-lndië. Het oog viel
op de zandverstuiving in Kootwijk, omdat dat een relatief storingsvnje omgeving was. En het terrein was al eigendom van de overheid (Staatsbosbeheer) zodat er geen - vaak Iastige onteigeningsprocedures nodig waren
om het te kunnen aankopen.

ln '1 918 begon de bouw van een
aantal barakken en in 1920 de bouw
van het zendstation. Voordat met de
bouw kon worden begonnen werden
150 Amsterdamse werklozen ingezet
om het terrein te egaliseren.
Dat was in die dagen vooral handwerk.
Het gebouw was in 1923 klaar.
Het stond toen 'in the middle oÍ
nowhere', de dichtstbijzijnde woning
lag een aantal kilometers verderop in
de kern Hoog Buurlo. Alles moest worden aangelegd, zoals de eerste wegen
en een spoorlijntje voor de aanvoer
van materialen.

Nieuwsbnief
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ln de jaren daarna groeide het zendstation uit tot een kleine nederzetting
door de bcuw van huizen voor de mensen die op Radio Kootwijk werkten. En
een 'logement voor vrijgezelle
ambtenaren', dat later een hotel werd
voor medewerkers die niet in een van
de huizen op het terrein woonden.
Ook dit hotel is ontworpen door
Luthmann, net als de watertoren.
Als u vanaf het voormalige zendstation
de oprijlaan afloopt vindt u het hotel en
de watertoren aan uw linkerhand.
Radio Kootwijk was het eerste eigen
Nederlandse zendstation.
Voordat het werd gebouwd kwamen
verbindingen tot stand via een kabelverbinding in Engeland.
De neutraliteit van Nederland in de
Eerste Wereldoorlog waarin Engeland
was verwikkeld, leidde tot problemen
met het gebruik van die kabelverbinding. Dat was voor de Nederlandse
regering reden om te besluiten een
eigen zendstation te bouwen.
ln de Tweede Wereldoorlog zijn de gebouwen van Radio Kootwijk gebruikt
door de Duitse bezetter. Langegolfzenders lenen zich uitstekend voor
radioverbindingen met onderzeeërs.
Toen de Duitsers vertrokken bliezen ze
de zendmasten op. Een mast viel op
het gebouw, maar dat liep nagenoeg
geen schrammetje op.
Het was het eerste gebouw in
Nederland dat volledig uit gewapend
beton bestond, dus oersterk.

Op 31 december 1998 werd Radio
Kootwijk definitief buitengebruik
gesteld en in de loop van 2000 werd
alle apparatuur verwijderd uit het
gebouw.

KOCTWIJK
Golofon
Deze n.ieuwsbrief is een uitgave van de
Stuurgroep Radio Kootwiik waarin vertegenwoordigd zijn:
Ministenie van Landbouw, Natuuten Voedselkwaliteit
Ministenie van Volkshuisvesting,
Huimtelijke Ordenrng en
Milieubeheer'
lVlinisterie van Onderwijs, Cultuur

Nieuwe bestemming

,en

Met het vervallen van de zendfunctie
kwamen de gebouwen leeg te staan.
Vandaar dat KPN Telecom de gebouwen en de omliggende 400 ha
natuur in december 2003 verkocht
aan de Staat der Nederlanden.
Een stuurgroep zoekt nu naar een
nieuwe bestemming voor het hele
complex.
De nieuwe bestemming moet passen
bij het kwetsbare natuurgebied dat
het complex omringt. Evenementen
die de rust en stilte van het gebied
verstoren zijn ongewenst.
De kans is groot dat de nieuwe functie op het vlak van cultuur of natuurbeleving Iigt.
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Voór een gr:atis abonnement op deze
nieuwsbri-ef kunt u contact opnemeh
met het secnetaniaat van de
StuungioepRadioKootWijk.

Dit pr-oject is mede
gefinanciend door
de Europese Unie.
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