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De Stichting Natuur– en MilieuPlatform (NMP) Ermelo 
bestaat dit jaar 20 jaar. Vanuit een kleine groep mensen 

is het uitgegroeid tot een organisatie die in Ermelo, maar 
ook daarbuiten, bekend is. Bij de gemeente Ermelo heeft 
de stichting aangegeven dat een Natuur– en 
MilieuEducatief (NME) Centrum in een gemeente als 
Ermelo niet mag ontbreken. De gemeente heeft het NMP 
in 1998 de kans geboden om de waarde van een dergelijk 
centrum te bewijzen. Dat is gelukt, natuur en milieu staan 

in Ermelo op de kaart.  
 

Diverse projecten en vijftien wandel- en fietsrouteboekjes 
met als doel de mens bewust te maken van zijn eigen 
leefomgeving slaan aan. Ook activiteiten op milieugebied 
krijgen een goede ontvangst. Warme truiendag, Met 
belgerinkel naar de winkel, Repareren is vaker mogelijk 
dan u denkt zijn mooie initiatieven. Er ligt echter nog een 
schone taak voor het NMP. Het beheer van landschappen 

en duurzaamheid, het klimaat, het afval zijn een paar 
onderwerpen waar het NMP zich de komende jaren mee 
bezig gaat houden.  
 

Natuur- en MilieuEducatie blijft noodzakelijk, vooral ook in 
deze tijd waarin mensen als beleidsbepalers naar voren 
komen die er zelf nauwelijks mee groot geworden zijn. 

Hoe we het allemaal vorm en inhoud gaan geven is nog 
onduidelijk. Bij het 19-jarig bestaan dachten we nog  dat 
vanuit Het Pakhuis te gaan doen. Het NME-centrum zou 
door professionele ondersteuning nog meer vorm en 
inhoud gaan krijgen. Zoals in de vorige nieuwsbrief al 
aangegeven is het helaas anders gelopen. Het NMP heeft 

regelmatig gesprekken met de gemeente. Er is nog 
steeds geen antwoord op de vraag ’Door wie, wanneer en 
waar is bepaald dat het NMP niet in Het Pakhuis zal gaan 
functioneren?’  Maar misschien is de vraag naar de reden 
nog belangrijker.  

 

Het NMP kijkt met de gemeente ook vooruit. We 
constateren dat Het Pakhuis zich steeds meer en meer als 

museum gaat opstellen. Het NMP heeft bijna al haar 
materiaal tijdelijk opgeslagen. We gaan kijken, samen 
met de gemeente, hoe NME-educatie in Ermelo 
voortgezet kan worden.  
  

Entente Florale 
 

 

In 2011 gaat Ermelo er voor. Ermelo is genomineerd voor de 

‘Groenste gemeente van Nederland’. Een jury heeft op vrijdag 

20 mei j.l. de gemeente Ermelo bezocht. Hierbij is gelet op de 

kwaliteit, de visie, het beleid en de uitvoering van het groen 

binnen de gemeente. Door oneigenlijke zaken, zoals even 

tijdelijk iets beplanten of opknappen, prikt de deskundige jury 

makkelijk heen, aldus voorzitter Jaap Spros van Entente 

Nederland. Dat Ermelo dat laatste niet nodig heeft kunt u nu 

ook zelf gaan ervaren. De gemeente heeft de jury van Entente 

Florale ontvangen in kasteel Groot Horloo, om ze daarna het 

groen in de gemeente per bus en fiets te laten ervaren. De 

gemeente wil u ook deze route aanbieden. U kunt dan zelf 

ervaren waar de jury van genoten heeft. De route is 

grotendeels de route die op 20 mei is afgelegd, met dien 

verstande dat men weer terugkeert op het punt waar men 

gestart is. Het deel in het oostelijk buitengebied, Ermelosche 

Heide, Leuvenum en Staverden is als extra lus in het boekje 

opgenomen. De Stichting NMP heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd bij de samenstelling van het boekje. Over veertig 

locaties kunt u in het boekje achtergrondinformatie vinden. 

Elke locatie heeft één pagina in het boekje gekregen. Mocht u 

meer informatie over dat punt willen hebben dan kunt u met 

uw telefoon de informatie opvragen. Tenminste als u een 

telefoon heeft met QR-reader. Heeft u dat niet dan kunt u via 

www.nmpermelo.nl/ef/(..nr. pagina..)/htm  rechtstreeks op de 

pagina komen waar de informatie met beeldmateriaal staat.   

Vanaf 26 juli is het boekje gratis verkrijgbaar bij de receptie in 

het gemeentehuis. Daar is tot 19 augustus a.s. ook een 

tentoonstelling t.g.v. de deelname van Ermelo aan de Entente 

Florale te zien. Groei&Bloei afdeling Ermelo - Putten heeft de 

bloemstukken verzorgd bij de tentoonstelling. 
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word donateur van de Stichting  NMP     minimaal € 7,50 per jaar 

      
 
 
 

Even voorstellen ….......... 
 

Ik wil me graag even bij u voorstellen als nieuw lid van het 
bestuur van NMP Ermelo. 
 
Mijn naam is Bert Stoter; ik ben bijna 63 jaar en sinds kort in 
de VUT. Ik woon met veel plezier zo'n 19 jaar in Ermelo en 
zocht een nuttige invulling van mijn nu verkregen vrije tijd. 
En dan kijk je eens in de vrijwilligers vacaturebank; daar las ik 
een oproep van het NMP voor vrijwilliger(s) bij het NMP. 
 
Na gesprekken met o.a. Janneke Schuurman, bleek dat er bij 
het NMP met name ondersteuning nodig te zijn, ten aanzien 
van beoordeling van en adviezen rond gemeentelijke plannen 
en procedures op het het gebied van ruimtelijke ordening en 
milieu. 
 
Met mijn beroepsachtergrond op het gebied van 
planontwikkeling voor gezondheidszorginstellingen, paste mijn 
ervaring met bestemmingsplannen etc. en opleiding als 
(steden-)bouwkundige goed in dit plaatje. 
Door vertrek van enkele bestuursleden was er ook versterking 
gewenst van het bestuur van het NMP. Dus werd ik gevraagd 
ook in het bestuur deel te nemen. Dat leek me een boeiende 
uitdaging met een zo diverse en betrokken achterban. 
  
Dus draai ik sinds kort mee in het bestuur van het NMP en van 
daar uit hoop ik ook mijn steentje aan verbetering van 
bewustwording en aandacht voor natuur en milieu binnen 
Ermelo bij te mogen dragen. 

                    Buurt in Beeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De maand maart j.l. stond voor  
de Bernhardschool in het  
teken van het project Buurt in Beeld. 28 februari was de 
officiële aftrap door wethouder Laurens Klappe. Een gedeelte 
van Ermelo-West is uitgebreid op al haar facetten doorgelicht. 
Muziekjuf Alie had een klussenlied en een buurtlied gemaakt 
dat de kinderen luidkeels ten gehore konden brengen. Op de 
website van het NMP staan de mooie teksten van de liederen 
weergegeven. Ook zijn daar de activiteiten per groep vermeld 
en foto’s van het project te zien. Veel mensen hebben 
belangeloos meegewerkt aan dit project. Het is een succesvol 
project geweest dat door wethouder Esther Verhagen werd 
afgesloten. 
In september a.s. zijn er gesprekken met basisschool De 
Klokbeker over de volgende versie van Buurt in Beeld. 
 “Denktank” milieu 

 
De gemeenteraad van Ermelo heeft in 2009 besloten met 
kracht te streven naar Ermelo Energieneutraal in 2030 en 
Klimaatneutraal in 2035. Al diverse keren heeft de 
gemeenteraad over het uitvoeringsprogramma gesproken, 
vervolgens ook de Commissie Ruimte, maar er is nog maar 
weinig kennis van Duurzaamheid. Daarom heeft de werkgroep 
Milieu van het NMP de wethouder Milieu voorgesteld om een 
denktank in te stellen die concrete plannen maakt en aan de 
gemeenteraad voorstelt. De wethouder heeft dit idee dankbaar 
overgenomen en de Commissie Ruimte staat daar niet 
afwijzend tegenover.  
Voor de samenstelling van de denktank wordt gedacht aan 
deskundigen, zowel vanuit maatschappelijke organisaties, 
waaronder zeker UWOON, particulieren en ondernemers.  
Heeft u concrete ideeën of heeft u belangstelling voor deze 
“denktank” dan kunt u contact opnemen met : 
  
Otto Volgenant, voorzitter werkgroep Milieu 
Kostersland 35, 3851 HA Ermelo 
e-mail: otto.volgenant@hetnet.nl 
telefoon: 0341 – 557424 
 
De enige eis aan de ideeën is dat realisatie bijdraagt aan de 
Ermelose doelstellingen: Energieneutraal in 2030 en 
Klimaatneutraal in 2035. 
De uitvoerbaarheid, de kosten en de effectiviteit spelen voor de 
ideeën in eerste instantie geen rol. Daarmee hoopt men te 
bereiken dat er ook fantasievolle, prikkelende en uitdagende 
ideeën beschikbaar komen die anderen op nieuwe ideeën 
brengen. Het kiezen van de beste ideeën komt later wel. 
 
               Energieneutraal 
       
               Klimaatneutraal 

 
 
Het basisschoolproject Ermelo is Zó! is klaar. Dit 
landschappenproject dat in samenwerking met de gemeente 
is gemaakt  is aan de scholen aangeboden. Naast theorie- 
lessen over het Ermelose landschap is het de bedoeling dat 
de kinderen het landschap zo veel mogelijk buiten ervaren. Bij 
het project hoort ook een DVD waarop Ermelo, vanuit de lucht 
zichtbaar, steeds weer gekoppeld wordt aan het landschap er 
onder.  

 

Ermelo is Zó! 



Landschappen in Ermelo 

Bekijk de website                              www.nmpermelo.nl 
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Horst    

Telgt 

Ermelosche Heide  

Oud Groevenbeek         Drie            Staverden 

Als je aan een willekeurige voorbijganger vraagt hoe Ermelo eruit ziet 
krijg je bijna altijd te horen: een dorp met veel heide en bossen. Ook veel 
inwoners van Ermelo omschrijven hun leefomgeving zo. Veel natuur is 
ook een veel gemaakte opmerking. De laatste tijd is de discussie over 
natuur in Nederland weer flink opgelaaid. Is er wel natuur? Is niet alles 
cultuur-natuur? Er zijn, ook in Ermelo, maar weinig plekjes in Nederland 
te vinden waar de mens de grond niet heeft beroerd. Maar het landschap 
in Ermelo ziet er nog fraai uit. Een Groninger zou zeggen “t kon minder”. 
Een ecoloog zal misschien zeggen “t kan mooier”. Het is te veel 
versnipperd. Het buitengebied Ermelo-West ziet er mooi uit met zijn lange 
slagen bij Horst en zijn kampenlandschap bij Telgt. Maar het gebied staat 
onder druk. Schaalvergroting, houtwallen verdwijnen, weilanden en 
akkers zien er monotoon uit. Vanuit agrarisch oogpunt gezien kan het niet 
anders wil de agrariër voortbestaan. Vanuit toeristisch oogpunt minder 
fraai. In Zeeland en in de Achterhoek zijn landbouwgebieden met fraaie 
akkervegetatie aan de zomen van de akkers te zien. In Zwitserland en in 
Denemarken moeten de agrariërs een klein percentage (ongeveer 7%) 
van hun land als natuur inrichten (houtwallen, bermen, sloten). Hier 
tegenover staat dan weer een vergoeding. Agrariërs kunnen zo, als 
medelandschapsbeheerder, op deze manier hun inkomstenbron 
verbreden.  
 
Een heel andere problematiek zijn de bossen en heidevelden. Een 
heideveld is een typisch cultuurlandschap. Zal er geen onderhoud zijn 
dan zal de heide spoedig overwoekerd worden door boomopslag en na 
tientallen jaren veranderd zijn in bos. Het beheer is er op gericht om de 
grote heidevelden in stand te houden. Grote grazers op het Houtdorper– 
en Speulderveld en schapen op de Ermelosche Heide houden samen met 
vrijwilligers van Landschapsbeheer en imkerverenigingen de terreinen 
open. 
De eeuwenoude malebossen (cultuurbossen) bij Speuld en Drie storten in 
een rap tempo in. De nu nog zeer fraaie bossen met hun befaamde 
“dansende bomen” zullen zich omvormen tot natuurlijke bossen. 
Onduidelijk is hoe dit landschapselement behouden zou kunnen worden. 
De grootschalige productiebossen, welke begin vorige eeuw ingeplant 
zijn, worden omgevormd tot meer natuurlijke bossen. Het naaldhout wordt 
gekapt in perceelstukken van ongeveer 1½-2 keer de boomlengte. Vaak 
worden er een aantal loofbomen op de kapvlakte geplant en wordt 
natuurlijke verjonging nagestreefd.  
Op de landgoederen zoals Staverden, Leuvenum, Oud en Nieuw 
Groevenbeek probeert men het landgoedkarakter zoveel mogelijk te 
behouden en te versterken. Ermelo heeft een grote variëteit van 
landschappen binnen haar gemeentegrenzen. Wil men deze diversiteit in 
landschappen en bijbehorende flora en fauna behouden cq versterken 
dan is er, naast een goed beleid en geld, ook werk voor vrijwilligers. Actief 
in het landschap en/of werken aan bewustwording van de eigen 
leefomgeving door middel van voorlichting en educatie. 
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Contactgegevens: 

Gert Schuurman 

Zwaluwstraat 47 

3853 CB Ermelo 

Tel.: 0341  55 41 26 

Website: www.nmpermelo.nl 

E-mail: info@nmpermelo.nl 

Bankrek.: 39 77 56 402 

 
 
Voor liefhebbers van het reewild is de zomer bij uitstek het seizoen om veel buiten te zijn.  De bronst-, paar- of 
voortplantingstijd van reeën valt midden in de zomer. Tussen midden juli en half augustus worden de geiten 
gedekt (beslagen). De bronst wordt ingeleid door het bronstig worden van de geiten, aan het begin met name de 
jongere geiten. De geiten zijn per jaar slechts 3 - 4 dagen bronstig. 
Bronstige geiten scheiden geurstoffen af en maken geluid (fiepen) waardoor de bokken worden aangetrokken. 
Nadat de bok een bronstige geit heeft gevonden begint de bok de geit te drijven. De geit rent dan weg waarbij de 
bok direct volgt met laaggedragen kop. Af en toe stopt de geit, kijkt achterom en nodigt de bok als het ware uit 
om te volgen. Dan vlucht zij opnieuw, gevolgd door de bok. Er wordt tijdens die achtervolging steeds in cirkels of 
achtvorm gelopen. Vaak over hetzelfde spoor, waardoor kringen in de vegetatie of op een weiland ontstaan. Dit 
gaat door totdat de geit de bok niet meer kan weerstaan en laat paren. Dit paren noemen we beslaan. Het 
beslaan - de eigenlijke paring - duurt maar heel kort, maar kan wel meerdere malen herhaald worden. Daarna 
verlaat de bok de geit en gaat op zoek naar een andere bronstige geit. De geit voegt zich dan weer bij haar 
kalveren. 
De bronst intensiteit wordt bevorderd door warm,  
zwoel zomerweer. Het normale dagritme van  
de reeën wordt in de bronst zodanig verstoord  
dat met name de bokken in die periode  
behoorlijk wat lichaamsgewicht verliezen en  
medio augustus doodop kunnen zijn. 
Wilt u getuige zijn van de bronst, dan raad ik u  
aan om bij voorkeur ’s morgens vroeg of in de  
avondschemering rustig tegen de wind en met  
gedekte kleuren (kleding) te gaan zitten aan de  
rand van een weiland in een gebied waar reewild  
voorkomt. Dit kunt u zelf al ontdekken door te  
letten op prenten (hoefafdrukken), veeg- en  
krabplaatsen en wissels, vaste paden dat het  
reewild neemt van voedsel naar rustgebied. 
 
Zie ook: www.zoogdieratlas.nl 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw huisdrukker met een groen hart! 
Lees alles over onze MVO inspanningen op: www.graficenter.nl/mvo 

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 120g Biotop FSC papier 

reebok 6 ender Foto Gerard 

Gehoord op de  
discussieavond  
Structuurvisie Ermelo 2025 
Maar nog veel meer! 
 
Zie www.ermelo.nl Structuurvisie  
           visie op hoofdlijnen 


