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Open dag in de woning van de toekomst

NMP Ermelo
helpt uerder
Als het gaat om Ermeloërs voor te lichten over
duurzaamheid, staat het Natuur- en MilieuPlatform
Ermelo (NMP) vooraan. Al decennialang. Ook met de
open dag in de nieuwe modelwoning op Groevenbeek
Noord, de Nul op de meter woning waar de gemeente
Ermelo furore mee maakt.

door 6rietje-Akke de Hoos

ERMEIO - "Het heet niet
voor niets Het huis van de
toekomst", refereren Han
Kattenwinkel en Adrie
Blankenstijn van de NMP-
werkgroep Milieu naar de
woning aan de Nelson Man-
delahof 53. "Een dubbele
laag isolatiemateriaal", som-
men de mannen op, "drie-
dubbel glas, warmte tot zon-
nepanelen." Maar hoe nu
verder, zal menig Ermeloër
zich afvragen. Niet iedereen
is immers in de gelegenheid
een dergelijke woning 'uit
de grond te stampen' of te
kopen. De heren borduren
daar graag op voort tijdens

de open dag, samen met
werkgroeplid Bert Stoter.
"Duurzame elementen van
de modelwoning kunnen
voor nieuwbouw natuurlijk
1 op 1 worden gekopieerd.
In het geval van een be-
staande woning wordt het
echter een ander verhàal."
Graag zetten de NMP-ers het
voor iedereen op een rijtje.
De verschillende isolatie-
materialen bijvoorbeeld zo-
als glaswol, raamfolie, scha-
penwol, vlas tot hennep. Of
de hyper moderne versie
van ouderwetse badkamer
straalkachel. "Dit stralings-
paneel is de oplossing voor
ruimtes die niet de hele hoe-
ven te worden verwarmd."
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Voor de gemeente Ermelo het woord duurzaamheid uberhaupt
in de mond nam, ging het Natuur- en MilieuPlatform Ermelo al
de barricades op om Ermeloërs bewust te maken van het feit dat
de fossiele grondstoffen opraken. Met het Klimaat Uitvoerings
Programma is de gemeente aan een inhaalrace bezig. Ook de
nieuwbouwwijk op Groevenbeek Noord, het Nelson Mandelahoí
wordt als één van de huzarenstukken beschouwd om het milieu
te sparen. Adrie Blankenstijn en Han Kattenwinkel van de NMP-
werkgroep Milieu zijn blij met elk initiatief dat werkt aan een

betere wereld. Ook aan het streven van de gemeente Ermelo om
meer aandacht te geven aan voorlichting werkt het NMP graag
mee. Tijdens de open dag van de modelwoning op Groevenbeek-
Noord op 7 november is het NMP van de partij met een stand.
Daarnaast informeert het NMP belangstellenden graag iedere
laatste zaterdag van de maand in De Witte Heide aan de Kerklaan
over energiebesparende mogelijkheden. Zie ook nmpermelo.nl.
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