Wat u onderweg tegenkomt ...
Knooppunt 81 Kootwijk
De naam Kootwijk zou volgens Nairac, burgemeester van Barneveld van
1841 tot 1883, te danken zijn aan de 'wandelende hutten' van het
herdersvolk dat toen deze streken bewoonde. Het Engelse 'Cote'
betekende schaapskooi en 'wick' zou er volgens de oud-burgemeester
wel aan toegevoegd zijn toen het er meer werden.
Kootwijk komen we vanaf 1336 tegen in schriftelijke bronnen. In de kerk
op de Brink is een muuranker met het jaartal 1010 gevonden door een
timmerman die in 1838 werkte aan de toren van dit prachtige kerkje.

Vanuit de molen gaat u rechtsaf en volgt u de knooppunten:

81 – 71 – 19 – 40 – 41 – 24 – 38 – 62 – 60 – 59 – 13 – 58
En vanaf knooppunt 58 volgt u weer knooppunt 81 als u terug wilt naar
TIP Garderen.

Knooppunt 40 Radio Kootwijk
Wie Radio Kootwijk bezoekt, ervaart
eerst de uitgestrekte natuur en staat
dan opeens oog in oog met het
monumentale voormalige zendstation
voor radiotelegrafie. Zandverstuivingen
en heidevelden typeren het
natuurgebied rondom het zendstation
in het hart van de Veluwe. Juist die
leegte maakte deze plaats geschikt voor een zendstation dat destijds
een ongeëvenaarde technologische prestatie moest leveren: een directe
verbinding leggen met Indonesië. Dat was toen nog het 'andere'
Nederland, aan de andere kant van de aardbol. De architect,
geïnspireerd door de grootsheid van het project, gaf het gebouw een
vorm die tegelijk doet denken aan een tempel en een sfinx. Dat leidde
tot een fascinerend contrast met de woeste, weidse omgeving. Naast
cultuurhistorische betekenis heeft Radio Kootwijk ook grote
landschappelijke waarde. Het is een uniek, maar ook kwetsbaar geheel.
Het complex van 450 hectare maakt deel uit van een aaneengesloten
stuifzand- en heidegebied van 1800 hectare. Topper in het gebied is het
Kootwijkerzand: met een oppervlakte van 700 hectare de grootste
actieve zandverstuiving van West-Europa.
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Knooppunt 41 Hoog Buurlo
Hoog Buurlo is wel erg klein: twee voormalige boerderijtjes, twee
schaapskooien, drie bewoners en ruim honderd schapen. Eeuwenlang
werd hier dezelfde vorm van landbouw
bedreven, die gezien wordt als een
voorbeeld van de potstalcultuur.
Akkerbouw, het houden van schapen
en het hakken van eikenhout (looizuur
uit eikenschors werd gebruikt in de
leerlooierij) zorgden voor de nodige
inkomsten. De akkers en schapendriften komen nog steeds voor. Ook
heeft dit gebied nog dezelfde vorm als drie eeuwen geleden: ruwweg een
cirkelvorm, omzoomd door beukenlanen.
Knooppunt 38 Asselse Heide
Op de Asselse Heide ziet u diverse vennetjes. Deze vennetjes danken hun
ontstaan aan de aanwezigheid van een ondoorlatende bodemlaag, die
door graven echter gemakkelijk lek geprikt kunnen worden. Veel
vennetjes op de Veluwe zijn dan ook verdwenen, maar hier zijn ze nog
prachtig aanwezig.
Knooppunt 58 Nederlands Hervormde Kerk
De oude toren van de Nederlands Hervormde kerk in Garderen was
vroeger een baken voor de schepen op de Zuiderzee. Garderen ligt nl. 46
meter boven de zeespiegel en in die tijd
waren er geen bomen die het uitzicht vanaf
het water belemmerden. De huidige toren
is gebouwd in de 14de eeuw, de
klokkentoren in de 15de eeuw en de spits
in de 18de eeuw.
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