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slagboom en over de grindweg (ANWB-

paddenstoel 21413) en loop rechtdoor over de

spoorlijn en het viaduct over de A1.

B) Ga 50 m na het viaduct rechts een ruiterroute

op en bij de T-splitsing links. Bij de kruising met

het ‘Grevenhout’ het tweede pad links, langs een

betonnen paal nr 91/16, richting het

Kootwijkerveen.

C) Loop op de T-splitsing een klein stukje naar

rechts en ga dan meteen naar links over een smal

paadje op de helling boven het veen. Neem

vervolgens de eerste afslag rechts. Loop rechtdoor

tot aan de kruising. Ga bij de kruising linksaf en

blijf rechtdoor lopen tot de Y-kruising, hier wordt

de oranje route gekruist, en sla hier rechtsaf. Volg

het slingerende karrenpad en steek de drukke

weg over. Loop langs de parkeerplaats en volg de

rolstoelroute tot een kruising met een smal

geasfalteerd fietspad.

D) Sla op het fietspad rechtsaf en bij de bosrand,

betonnen paal 29, linksaf het zandpad op. Ga bij

de splitsing rechts, bij de kruising met een

fietspad links en volg het fietspad onder de A1

door en over de

spoorlijn.

E) Ga bij ANWB-paddenstoel 21925 rechtdoor en

volg Kootwijk. Loop via de Brink door Kootwijk en

ga buiten de bebouwing de eerste weg rechts,

Houtzagersweg.

F) Steek de Duinweg over en sla na het klaphek

meteen linksaf, een pad evenwijdig aan het hek.

Volg na 1 km de oranje route (oranje vierkant met

een wit pijltje). Ga na het informatiepaneel

linksaf, bij de T-kruising rechtsaf en met de bocht

mee naar links. Bij de volgende kruising verlaat u

Sahara van de Lange Landen

Toen de regering besloot een nieuw

zendstation te bouwen voor radioverkeer

met Nederlands-Indië, koos zij voor een

dunbevolkt gebied op de Veluwe. Er

moest namelijk een ongestoorde

‘zendcirkel’ zijn. Het oog viel op 450 ha.

heidegebied rond Kootwijk. Dit deel van

de Veluwe was in 1917 nog geheel

ongeëxploiteerd en dus de ideale plek.

Omdat het gebied tot 2005 gesloten was

voor publiek, is er een bijzonder natuur-

gebied ontstaan.

Over de route

Lengte: 20 km, ca. 5 uur

Startpunt: Zendgebouw Radio Kootwijk,

Radioweg 1, 7348 BH Radio Kootwijk.

Parkeren: Dorp Radio Kootwijk uitrijden, voor de

slagboom rechtsaf, borden P-volgen.

Openbaar vervoer: Er is geen openbaar vervoer

naar Radio Kootwijk.

Honden: aangelijnd welkom.

Routebeschrijving

Loop vanaf de parkeerplaats terug naar de weg en

ga richting het zendgebouw van Radio Kootwijk.

Passeer het gebouw aan de linkerkant via een

asfaltweggetje en volg bij ANWB-paddenstoel

71555 het fietspad richting Kootwijk.

A) Sla na ruim 2 km, paaltje nordic-walkin-

knooppunt 51, rechtsaf het bos in. Ga bij de T-

splitsing rechtsaf een breed zandpad in langs de

hei. Volg het oranje-witte pijltje linksaf over de

hei. Houd bij de kruising links aan, voorbij de



de oranje route en gaat u rechtdoor, volg het

karrespoor over het stuifzand. Na de bocht naar

links slingert het pad de bosrand in. Bij asfaltweg-

getje gaat u rechtsaf.

G) Ga bij het bord Radio Kootwijk het eerste pad

links. Volg dit pad tot de Radioweg.

Onderweg

1. Radio Kootwijk

De ‘Kathedraal van de Veluwe’, is het voormalig

hoofdzendergebouw van Radio Kootwijk. Met de

toren en de hoge hal met veel ramen, naar

ontwerp van architect Julius Luthmann, en de

opmerkelijke sculpturen aan de voor- en

achtergevel van beeldhouwer Hendrik van den

Eijnde, lijkt het zendergebouw op een kerk óf op
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een liggende sfinx. In 1923 werd het gebouw in

dienst genomen en het heeft tot 1999 als zender

gewerkt.

2. Harm van de Veen – Ecoduct

Vanaf het viaduct over de A1 ziet u aan de

linkerkant het Harm van de Veen-ecoduct, een

met bomen en struiken overgroeid viaduct. Het is

vernoemd naar de voorvechter van een natuur-

lijker beheer van de Veluwe, waar in het wild

levende grote zoogdieren zich over flinke

Lengteen moeten kunnen verplaatsen,

ongehinderd door hekken en verkeerswegen.

Door dit ecoduct hebben de populaties van

edelherten en wilde zwijnen een ruimer areaal tot

hun beschikking. Maar ook heel veel andere dier-

soorten maken er volop gebruik van.

3. Kootwijkerveen

Verderop bereikt u het Kootwijkerveen, een

langgerekt hoogveen op een plateau dat

ongeveer 40 m boven NAP ligt. Het veenpakket is

plaatselijk 2 m dik, het moet er al minstens

tweeduizend jaar liggen, wanneer je uitgaat van

een diktegroei van hoogveen van 1 mm per jaar.

Er zijn in de loop der eeuwen honderden putten

in gegraven en een deel is ooit in gebruik

geweest als weidegrond. Het Kootwijkerveen is nu

vooral een eldorado voor reptielen en amfibieën.

4. Natuurbrand

Hier heeft in 1995 een grote natuurbrand gewoed

waarna Staatsbosbeheer er bewust niets opge -

ruimd of aangeplant heeft. We zien hier nu het

resultaat van natuurlijk herstel. Spontaan

opgeschoten dennen in verschillende maten

tussen de gebleekte stronken van hun

voorgangers.

5. Eikenstrubben

Het schilderachtige landschap bestaat uit steile

zandbulten met eikenhakhout, de zogeheten

eikenstrubben. Dit soort bosjes staan hier al

eeuwen en houden het zand vast.

6. Kootwijk

Het lage hekwerk aan de rand van het dorp

beschermt Kootwijk tegen de natuur, in dit geval

het gewroet van de talrijke zwijnen. Edelherten

springen er met gemak overheen.

7. Kootwijkerzand

Het Kootwijkerzand is de grootste zandverstuiving

van West-Europa. Het is een rij aaneengesloten,

door de wind gevormde zandduinen. Iedere dag

ontstaan er nieuwe ribbels en door de jaren heen

zijn er prachtige vliegdennen gaan groeien, met

de karakteristieke opengewaaide wortels.

Ondanks het schrale karakter van deze ‘Sahara

van de Lage Landen’ komen er unieke planten

voor als haarmossen, heidespurrie en zandzegge.

Ook zijn hier reeën, edelherten, wilde zwijnen en

zelfs dassen goed vertegenwoordigd.
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