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Vrijwilligers, werkzaam in de natuurtuin De Zandkamp
zien in de periode van de coronaviruscrisis dat mensen
behoefte hebben aan een wandelingetje. De natuur
werkt heilzaam. Nu velen de tijd hebben en pretparken,
bioscopen, cafés, parkeerplaatsen bij stranden, heide en
bossen gesloten zijn en ver reizen afgeraden wordt is
natuur dichtbij belangrijk geworden. Had een politicus
een paar jaar geleden het er nog over dat Nederland te
klein was voor natuur en dat men voor natuur maar naar
het buitenland moest gaan, is de situatie ineens anders
geworden. Een natuurlijk rustpunt op loopafstand blijkt
noodzakelijk te zijn. In de natuurtuin zie je dan ook, naast
bezoekers die al regelmatig langskomen, nu ook mensen
uit Ermelo-West die er nog nooit geweest zijn.
De coronaviruscrisis heeft ook veel NMP-activiteiten
stilgelegd. Zo zijn geplande presentaties en de Opendeur
bijeenkomsten uitgesteld tot nader te bepalen data.

Door de coronaviruscrisis gaan alle openbare
activiteiten van het NMP voorlopig niet door.

De wandelingen in het kader van Ermelo Remembers
worden een jaar uitgesteld en zullen in 2021 onder
Ermelo Remembers 75 jaar + 1 gaan plaatsvinden. Op
pagina 3 meer informatie over ontwikkelingen van het
Geschiedenisproject Ermelo 1940-1945, gebeurtenissen
en geheimen.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe het met ons
verzoek betreffende een herdenkingsboom is afgelopen.

Belangstelling? Bel 0341 554126 of info@nmpermelo.nl

We zijn aan de slag gegaan met digitale presentaties. Dit
op verzoek van de wijkvereniging Ermelo-West. Via een
laptop of computer kon men de NMP-presentatie
bijwonen.
De leden van de werkgroep Duurzaamheid hebben de
bijscholingscursus ‘Duurzaam Bouwen’, gegeven door
René de Brouwer, gevolgd. Op pagina 2 kunt u meer
lezen over de mogelijke toepassing daarvan.
De sterrencursus is zowel voor de jeugd als voor de
volwassenen goed verlopen. Gezien het enthousiasme
van de cursisten een reden om het volgend jaar weer te
gaan aanbieden. Blijkbaar voldoet het aan een bepaalde
nieuwsgierigheid van de mens.

In september hopen we weer te kunnen starten met
de Opendeur themapresentaties. In het volgende
nummer meer hierover en over onze andere
activiteiten.
 19 sept.

The Biggest Little Farm De Witte Heide
film

10.30 uur

Themapresentatie tijdens de Opendeur om 10.30 uur
Vanaf februari werken in de natuurtuin De Zandkamp
maandags
13.30 - 16.00 uur
vrijdags
9.30 - 12.00 uur

Herinneringsboom
Het plantsoen bij het Oorlogsmonument aan de
Horsterweg is een mooie Tulpenboom rijker. De Stichting
Natuur- en MilieuPlatform Ermelo heeft deze boom
aangeboden aan de gemeente om 75 jaar vrijheid in
Ermelo te onderstrepen.
De Tulpenboom heeft een plaatsje gekregen in dit
plantsoen vanwege de jaarlijkse dodenherdenking bij het
monument en ook omdat daar eerder bomen zijn geplant
ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis. Deze
boom ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid in Ermelo past
daar prima bij. Op een later moment zal er een plaquette
bij de boom worden gezet, als we weer samen in vrijheid
kunnen vieren.
Tulpenboom Liriodendron tulipifera

We wensen u sterkte toe in deze lastige tijd, maar toch
ook creativiteit om de lente op een andere manier te
kunnen ervaren. In de natuur kunnen zijn geeft lucht en
een frisse blik. Houd u zich aan de richtlijnen en zoek het
mooie in het nabije en bekende.
Meidoorn

www.nmpermelo.nl
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Contacten met de gemeente
We gaan met de gemeenteraad in gesprek over subsidies.

Eind september 2019 hebben wij als NMP, in het kader van de bestaande subsidieregeling, subsidies aangevraagd
voor éénmalige projecten en voor (5-jarige) meerjarenprojecten. Het gaat dan onder meer, om projecten voor
basisscholen en diverse duurzaamheidsprojecten. Dit alles passend in de z.g. speerpunten van beleid van het
gemeentebestuur.
Na diverse keren gevraagd te hebben naar de ambtelijke beoordelingsstatus van die aanvragen, werd ons (veel te
laat, volgens de afgesproken procedure!) medegedeeld: “dat er voor projecten van het NMP geen subsidie zou
worden verstrekt”!
Dat werd later bevestigd in een brief van 16 januari jl. van het gemeentebestuur. We kregen slechts de toezegging
van subsidiegelden voor onze basisadvisering aan het gemeentebestuur. Het gemeentestuur meldde, dat er geen
geld was voor de projecten. Dat vonden wij een merkwaardige constatering, gezien het feit dat andere aanvragers
tientallen duizenden euro’s toegezegd kregen!
Op donderdag 23 febr. jl. hebben wij een gesprek gehad met wethouder Van der Velden en beleidsambtenaar
Braamskamp, omdat ons uit de pers bleek, dat aan journalisten gemeld was "dat andere partijen die onderhavige
projecten al uitvoerden(?)". Wethouder V.d. Velden ontkende dat dit een gemeentelijke uitspraak was. Wel bleek
ons, dat er geen helderheid bestond over de hoogte van het budget voor deze subsidieregeling, en dat er geen
zicht was op "wie nu wel en wie niet uit de subsidieruif hadden geput". Ook werd ons medegedeeld, dat “er binnen
het gemeentehuis is afgesproken, dat er geen subsidie voor projecten aan het NMP Ermelo ter beschikking zal
worden gesteld”.
Dit alles aanhorende, komen wij tot de conclusie, dat er van een echte afweging van onze aanvraag op basis van
de subsidieregeling geen sprake is geweest. Tevens dat volstrekt onhelder is, wat er aan budget beschikbaar is en
hoe dat wordt besteed.
De uitkomst van dit gesprek heeft erin geresulteerd dat wij, op advies van de wethouder de mogelijkheid hebben
aangegrepen voor het houden van een z.g. Tafelgesprek met raadsleden (een soort raadscommissie) met als
onderwerp: Verstrekken subsidies door het gemeentebestuur.
Er is onzes inziens veel mis met een zuivere beoordeling van de respectievelijke aanvragen en als NMP hebben wij
voorstellen om dat veel transparanter te organiseren.
We hebben inmiddels de toezegging, dat dit Raadstafelgesprek gaat plaatsvinden!
Door de coronaviruscrisis is het afwachten wanneer.

Cursus aan ambtenaren
De werkgroep Duurzaamheid heeft een cursus ‘Duurzaam Bouwen’ van René de Brouwer gevolgd. De opgedane
kennis kan nu ingezet worden in de plannen van Veluwe Duurzaam en de gemeente Ermelo betreffende duurzame
wijken. Zo heeft de gemeente Ermelo het NMP gevraagd om energiecoaches te leveren. Deze coaches hebben een
meer sociale functie waarbij ze mensen op weg helpen bij zaken zoals verduurzaming van de woning. Dit in nauwe
samenwerking met René de Brouwer.
Han Kattenwinkel heeft cursussen gegeven aan gemeenteambtenaren in Nunspeet en Barneveld. Centraal staat
daarin de warmtebeeldcamera; werking en interpretatie van de beelden. We zijn ons aan het voorbereiden op een
activiteit met kerken over de autoloze zondag in september. In de volgende nieuwsbrief meer over de activiteiten na
de zomer. Door de coronaviruscrisis is het project Warmetruiendag nog niet geheel afgerond. Wel zijn de prijzen
door de burgemeester aan de winnende scholen uitgedeeld, maar de gastlessen over duurzaamheid moeten nog
gegeven worden.

Bekijk de website

www.nmpermelo.nl

Geschiedenisproject Ermelo 1940-1945, gebeurtenissen en geheimen
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Dit jaar zouden basisscholen met hun groepen (7) 8 weer meedoen aan
dit lesproject, dat de kinderen bepaalt bij Ermelose gebeurtenissen en
monumenten uit de Tweede Wereldoorlog. Maar zoals zoveel
activiteiten gaat ook dit project niet door vanwege het corona-virus.
Omdat het aansluit bij het 75 jaar herdenken van de bevrijding en we nu in
deze tijd van het jaar zitten, tóch een impressie van ons project:
Wanneer leerkrachten hun groep aanmelden ontvangen zij de leskoffer op
school. Deze is gevuld met:
de lesmap met lessuggesties, de dvd 'Ondergrondse geheimen rond Drie',
het boekje Oorlog in Ermelo, het fotoboek ‘Alles sal reg kom’ van Anne
Born, en aanvullende materialen.
Hiermee wordt in de klas gewerkt. De leerlingen worden aangemoedigd om
informatie te vergaren over allerlei aspecten m.b.t. de oorlog en dit samen
te brengen in een klassen-tentoonstelling. Tevens gaan zij op zoek naar
verhalen van nog levende ‘ooggetuigen’.
De lesmap in de leskoffer hebben we nu geactualiseerd.
Met dank aan
• Poppy-regeling van ‘Veluwe Remembers’ in het kader van 75 jaar
Vrijheid en
• Accent CommunicatieMakers, Harderwijk
Naast de lessen in de klas volgen de leerlingen een les op locatie in de
bossen rond Drie. Dat kan als excursie op de fiets, onder leiding van onze
gidsen Hans Born en Evert van de Beek.
De andere mogelijkheid is de beleefles, waarbij de kinderen een sprong
terug in de tijd maken en als ‘onderduikers’ een plek gaan vinden in het
onderduikhol. Zij worden vanuit de schuur op Drie in kleine groepjes door
zgn. contactpersonen lopend door de bossen geleid.
Weer terug in de huidige tijd horen ze van Hans Born het verhaal over de
gebeurtenissen op 13 december 1944 bij waar nu het Monumentje van
Jannes staat.
Tevens ontvangen de leerlingen een les in de schuur over gebruik van
codes en morse ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Het onderduikhol uit 1943 is in juli 1944 verraden en overvallen door de
Duitsers. In 2008 is de plek weer zichtbaar gemaakt door middel van
gekleurde palen. Het NMP is toen begonnen met bovenstaand lesproject
voor basisscholen.
KLEUREN ROOD, BLAUW EN GROEN BIJ VISUALISERING
ONDERDUIKHOL
Bij de visualisering van het Onderduikhol in 2008, heeft architect Pim
Hageman gebruik gemaakt van de kleuren groen, blauw en rood voor de
palen, die de verschillende gedeelten van het hol aanduiden. In het licht van
het RGB-kleursysteem, zoals bij televisie, is het zó, dat bij het mengen van
deze drie kleuren het licht wit wordt: op tv onzichtbaar.
Hagemans intentie was dus om door het gebruik van deze drie kleuren die
tezamen onzichtbaarheid opleveren, het heimelijke van het Onderduikhol
aan te geven: het mocht niet zichtbaar zijn voor de wereld.

word donateur van de Stichting NMP

minimaal € 15,00 per jaar

Voorjaar in de Natuurtuin De Zandkamp
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Na de winterrust (nou ja winter) komt de tuin weer tot ‘leven’. Overal zie je de bodem weer groen worden tussen de
wortelrozetten van de tweejarigen en overblijvende planten. Gezien de diversiteit belooft het weer een mooi
bloemrijk jaar te worden. Op de wat rijkere grond staat echter heel wat grasachtigen zoals het beruchte kweek.
Vrijwilligers proberen het zoveel mogelijk handmatig te verwijderen. Nadeel is echter dat, met name kweek, zich
goed uitbreidt op verstoorde grond. De zaak is dus - naast het verwijderen - de bodem zoveel mogelijk rust te
geven. Op de arme gronden speelt dit veel minder. Plan van aanpak is gericht op het verschralen. Grotere stukken
grassen vaak maaien en het maaisel afvoeren.
In de noordwal zijn op verschillende plaatsen stenen bouwwerkjes gemaakt. Dit met als doel een schuilplaats en
opwarmplek voor met name insecten. Op een mooie dag zie je nu al vlinders op de stenen zitten. Tussen de stenen
zitten allerlei organismen zoals pissebedden, oorwormen, wantsen en andere keversoorten. Nu het stil is (weinig tot
geen vliegtuiglawaai) hoor je de vogels des te beter. Mezensoorten, vinken, tjiftjaf, lijsterachtigen. Ook twee
steenuiltjes laten zich horen. Ze zien is lastiger.
Helaas moesten de snoei- en onderhoudsactiviteiten die de mensen van Landschapsbeheer KNNV voor ons zouden
uitvoeren afgeblazen worden door de coronacrisis. Zo ook de actie NL-Doet waar acht vrijwilligers van o.a. Chr. Coll.
Groevenbeek ons zouden helpen bij het graven van een poel en natte plek voor amfibieën en vochtminnende
planten. Dit moet dan maar op een latere datum.
Wat wij erg fijn vinden is dat er weer water in de vijver staat, de vijver is weer op haar oude niveau. Hopelijk komt er
niet meer zo’n droge zomer als in 2018 en 2019.
Over water gesproken, wij zijn enorm blij met nu echt schoon water voor het begieten van zeldzame planten of net
geplant groen bij droogte, maar ook om b.v. gereedschap schoon te maken of handen te kunnen wassen. Er is een
bron geslagen op het terrein van de imkers, bij de bijenstal. Daar staat een handpomp alsook de mogelijkheid voor
het aansluiten van een motorpomp om de hierboven beschreven poel te kunnen vullen. Hier hadden wij ernstig
behoefte aan omdat de grote vijver droog kan staan. Wij hebben dit kunnen realiseren dankzij een behoorlijke
subsidie van St. Landschapsbeheer Gelderland, maar ook door de fa. Pul Techniek die de bron geslagen heeft en
de fa. Wellplast b.v. voor technische onderdelen en slangen. Beide bedrijven hebben ons voor zeer vriendelijke
prijzen geleverd. Het wordt vast een hele mooie zomer in velerlei opzicht.
Foto’s Hans Pieters website NMP natuurtuin

Gewone ossentong

Huiszebraspin

Torenvalk

Phacelia

Daslook

Winterkoning

Bont zandoogje

Gewone rookwants en Vuurwants

Heeft u een Biocom die buiten gebruik is
of wilt u graag een Biocom hebben?
Voor nadere informatie en contact:
info@nmpermelo.nl of
telefoon (0341) 560682 of 557424

Contactgegevens:
Gert Schuurman
Zwaluwstraat 47
3853 CB Ermelo
Tel.: 0341 55 41 26
Website:
www.nmpermelo.nl
E-mail: info@nmpermelo.nl
Twitter: @nmpermelo
IBAN: NL 76 RABO

Werkgroep Thuiscomposteren
troubleshooters voor composteren
en makelaars cv (compostvaten)
De werkgroep zoekt versterking.
Advies energiebesparing of zonnepanelen.
Geheel vrijblijvend en niet gebonden:
Piet de Zwarte
Lid van de werkgroep Duurzaamheid
pdezwart@xs4all.nl
telefoon 06 30 08 82 05

0397756402

Koop lokaal
Beter voor het milieu
Beter voor ons allemaal

OPROEP
De Stichting zoekt vrijwilligers die willen meehelpen in de buitenlessen van onze projecten.
Belangstelling ? info@nmpermelo.nl of tel. (0341) 554126
Uw huisdrukker met een groen hart!
Lees alles over onze MVO inspanningen op: www.copy.nl/mvo
Deze nieuwsbrief is gedrukt op 120g Biotoppapier

