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Van het bestuur 

 

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

is er nu een ‘winterrust’ tot half februari 2022 
 
Belangstelling om in de lente mee aan de slag te gaan?  
Bel 0341 554126 of mail naar info@nmpermelo.nl 

Het jaar 2021 is voor het NMP een bijzonder jaar 
geworden. Hadden we in het begin nog de hoop dat we 
na de zomer weer van alles zouden kunnen onder-
nemen, alras bleek dat we voorzichtig moesten blijven. 
Zo hadden we besloten op de OpenDeur pas na de 
zomer weer te hervatten. Gezien onze leeftijden en die 
van de meeste bezoekers durfden we dat toch niet aan. 
Achteraf gezien terecht, nu aan het eind van het jaar zijn 
er weer strengere maatregelen van kracht. We maken 
voor 2022 wel plannen, maar de OpenDeur zal meer een 
ad hoc karakter hebben. Is het mogelijk, dan doen we 
het. Via de website en pers geven we dat dan aan.  
 
Toch hebben we niet stil gezeten. Het werk in de 
natuurtuin is gewoon doorgegaan. Buitenlucht en 
voldoende afstand. Drie keer was het mogelijk om er 
groepen te ontvangen. De start van het kabouterpad 
door de natuurtuin met de jongste kinderen van de 
Arendshorst. Een avond met de LETS over eetbare 
planten. En in het kader van het landschappenproject 
Ermelo is Zo! een buitenles met de Goede Herderschool. 
In De Veluwse Courant van 24 november 2021 werd er 
een hele pagina aan besteed. 
Een succes was Fête de la Nature in de natuurtuin. Op 
onze website kunt u er foto’s onder het kopje activiteiten 
vinden.  
 
De werkgroep Duurzaamheid heeft wel goed kunnen 
functioneren. Veel voorlichting hebben de energie-
coaches aan huis gegeven, in samenwerking met 
Veluwe Duurzaam. In de week van de Duurzaamheid 
werd de kraam met de energiecoaches goed bezocht en 
later in oktober kon de Duurzame Huizen Route 
doorgaan. Ermelo Schoon ging op Keep It Clean Day 
met zeven bassischolen en de brugklassen van 
Groevenbeek College aan het werk. De activiteiten 
werden in de pers mooi omschreven.  
 
Bijzonder was voor ons de poging van Progressief 
Ermelo en ChristenUnie om het subsidiebeleid ter 
discussie te stellen. Opmerkingen van het college dat het 
NMP alleen gevraagd en ongevraagd advies aan de 
gemeente mag geven en niet iets nieuws met subsidie 
mag gaan beginnen waren verbazingwekkend. Het lijkt 
erop dat men niet op de hoogte is wat er allemaal 
gebeurt in Ermelo. Zie de artikelen in de kranten en op 
onze website en je leest dat het NMP veel meer doet.  
 
Gelukkig ervaren veel mensen dat anders. De 
sponsoractie van de PLUS supermarkt, waar het NMP 
aan meedeed, samen met de KNNV en de imkers van de 
bijenstal Onder de pannen, heeft een boven verwachting 
groot bedrag van € 581,00 opgeleverd. Allen hartelijk 
dank!  
We besteden  
dat aan aanschaf  
van zaden, wilde  
planten en  
gereedschappen  
voor de Natuurtuin  
De Zandkamp.  

We blijven ons ook in 2022 inzetten voor een mooi, 
natuurlijk en duurzaam Ermelo. We hopen door onze 
acties zoveel mogelijk mensen te inspireren om hun huis 
te verduurzamen, hun tuin zo biodiversiteitsmogelijk in te 
richten en hen bewust te maken dat er wel stappen gezet 
moeten gaan worden om onze leefomgeving leefbaar te 
houden. Dank voor uw steun om dit mogelijk te maken. 
 
We wensen u een goede jaarwisseling en een gezond, 
groen, leefbaar en ijzig goed 2022. 
 
.  
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Bekijk de website www.nmpermelo.nl 

De Stichting NMP is ontstaan doordat twee buren vonden dat de Ermelose 

scholier in de mooiste omgeving woont, maar vanuit school niet of nauwelijks 

buiten kwam. Anderzijds vonden ze dat de toerist die Ermelo bezocht wel 

toeristenbelasting moet betalen, maar daar er vrij weinig voor terug kreeg. Een 

derde speerpunt was het milieu. Als snel kregen ze bijval en ook de toenmalige 

wethouder Leijdekker reageerde positief. De naam platform werd bedacht omdat 

men ook voor ogen had om alle groene en grijze organisaties in Ermelo bijeen te 

brengen om gezamenlijk natuur en milieu in Ermelo beter op de kaart te zetten. 

Dit met behoud van hun eigen identiteit. Het platformidee is echter niet goed van 

de grond gekomen. De verschillen tussen Milieudefensie en de KNNV bijvoorbeeld 

bleken te groot. Het gevolg is dat het NMP een ’nieuwe’ organisatie werd. Er was 

geen geld, maar ideeën genoeg. Eén van de eerste acties was het planten van een 

schoolboom. De gemeente werd benaderd en deze reageerde enthousiast. Niet 

één boom bij één school, maar bij alle scholen een boom. Boomfeestdag was 
weer (her)boren. Vijftien jaar heeft het NMP samen met de gemeente jaarlijks de 

boomfeestdag verzorgd.  

 

Een eigen NME-centrum 

Er kwam veel op de vrijwillige inzet van het NMP af, daarom groeide de wens voor 

een eigen Natuur- en MilieuEducatief Centrum. Het liefst met een beroepskracht. 

In 1997 kreeg het NMP het verzoek van de gemeente om mee te denken over een 

NME-centrum in de voormalige Prof. Kohnstammschool aan de Burgemeester van 

Oordtstraat. Een beroepskracht zat er nog niet in, maar het NMP kon vorm en 

inhoud aan dit centrum gaan geven. In het najaar van 1998 was het zover. 

Wethouder De Vries Reilingh kon het NME-centrum openen. Het was gelijk een 

succes. In de ene zaal werden tentoonstellingen georganiseerd terwijl in de 
andere zaal bijeenkomsten gehouden werd. Een grote tentoonstelling was  ‘Kijk op 

….het landschap van Ermelo’. Deze werd geopend door de Freules van Sandberg, 

uit Leuvenum. Deze tentoonstelling sloot aan bij landschapsontwikkelingsplan van 

de gemeente Ermelo. Voor basisscholen was er een leskistenprogramma in 

samenwerking met het milieucentrum De Hortus in Harderwijk. Voor Ermelose 

scholen was er door het NMP aanvullingen gemaakt die speciaal op de Ermelose 

situatie was gericht. Projecten zoals Het Romeins Marskamp op de Ermelosche 

Heide, het Geschiedenisproject ‘Ermelo 1940-1945: gebeurtenissen en geheimen 

bij Drie, het landschappenproject ‘Ermelo is Zo!’ , Boomfeestdagen. Daarnaast 

waren er onder meer een cursus Sterrenkunde in samenwerking met Astra Alteria, 

een bomencursus in samenwerking met KNNV, presentaties over diverse 

onderwerpen zoals in 2008 over ‘klimaatverandering’ gekoppeld aan een 

expositie. Nestkasten timmeren voor de jeugd. Op de website kunt u onder het 

kopje archief ‘de oude NME-site’ alle activiteiten en tentoonstellingen tussen 

1998 en 2010 terughalen.  

 

Samen met Het Pakhuis? 

De wens voor een beroepskracht en een volwaardig NME-centrum bleef. In 2008 

werd het plan, om in het gebouw naast de molen een NME-centrum te vestigen, 

geboren. Zowel de molen als het bijgebouw zouden hersteld worden. Enthousiast 

stapte het NMP hierin. Door het hele land werd gekeken naar mogelijkheden. Uren 

overleg met een projectbegeleider, architect, gemeente en andere organisaties 

zijn er in gaan zitten. Een prachtige mogelijkheid die het NMP voor ogen had 

diende zich aan: educatie voor (basis)scholen die deels op school, deels in het 

educatief centrum en deels buiten uitgevoerd kunnen worden. En in 2010 was het 

zover. Een ruimte voor  natuur– en milieueducatie met beroepskracht kon worden 

geopend. Het gebouw werd Het Pakhuis en had een museumstatus gekregen en 

droeg als ondertitel Centrum voor Erfgoed, Natuur en Milieu.  

Een grote domper voor het NMP was dat het NMP kort voor de opening te horen 

kreeg dat het niet de bedoeling is dat het NMP ook in Het Pakhuis zou gaan 

functioneren. Dat zou uitsluitend door vrijwilligers van Het Pakhuis worden 

gedaan. Wilde het NMP gebruik gaan maken van ruimtes in Het Pakhuis dan 

moest er huur betaald gaan worden. 
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Word donateur van de Stichting NMP voor minimaal € 15,00 per jaar 

De Witte Heide 

Maar gesteund door veel vrijwilligers, die meewerkten met de uitvoering van de 

projecten, en aangaven om wel met ons door te willen gaan zijn wij ook doorgegaan. 

Er kwam een ruimte beschikbaar aan de Kerklaan. Na een verbouwing werd dat de 

thuisbasis van het NMP: De Witte Heide. We konden weer verder dankzij de 

vrijwilligers en de donateurs en de eigenaar van het pand. Het project bij Drie werd 

weer hervat, het landschappenproject werd weer gedaan en verder uitgewerkt.  

Het idee om in De Witte Heide de laatste zaterdag van de maand een soort ‘Open 

Deur’ te houden was een succes. Thema’s zoals Edelherten, Paddenstoelen, Weer en 

Klimaat, Landschappen, Grafheuvels, IJzer op de Veluwe kwamen aan bod. Maar ook 

aandacht voor onderwerpen zoals Energietransitie, Van het gas af, Kringloop-

landbouw, Ermelo energieneutraal. 

Onze website ziet er verzorgd uit en is up tot date. We krijgen veel mail over diverse 

onderwerpen. Zoals over de zorg over de verloedering van de Groevenbeekse Heide, 

de bomenkap op het Houtdorperveld, biodiversiteit. We geven graag advies bij 

hulpvragen over verduurzaming en composteren.  

 

Duurzaamheid 

Ook de werkgroep Milieu, nu Duurzaamheid geheten, kreeg steeds meer inhoud. 

Deze laatste werkgroep werkt nauw samen met de gemeente en Veluwe Duurzaam. 

Naast activiteiten en voorlichting zijn leden daarvan ook energiecoach geworden. 

Voorlichting over isolatie en verduurzaming van woningen is in hun handen. De 

werkgroep composteren krijgt veel verzoeken om te adviseren. Via onze website 

komen er vragen uit het hele land. 

In samenwerking met Veluwe Energie hebben we een les over zonnepanelen, de CO2-

uitstoot en het planten van bomen gegeven. Daarna hebben scholieren op het 

Leuvenumse Veld ook boompjes geplant (een houtwal).  

 

Natuurtuin 

In 2017 heeft het NMP het initiatief genomen om een natuurtuin in Ermelo te 

realiseren. In samenwerking met de KNNV en de imkers van de bijenstal ’Onder de 

pannen’ is er een natuurtuin gekomen tussen de Zandkampweg en de Konijnenwal. 

Het is een deel van de gemeentewerf dat door één van de imkers van de gemeente 

gepacht wordt. Officieel heeft het een gedoogstatus en heeft het NMP gemeentelijke 

toestemming om het beheer van het terreindeel op zich te nemen. In de 

samenwerking is het NMP (voorlopig) de rechtspersoon. De landschaps-

beheerwerkgroep van de KNNV komt jaarlijks groot onderhoud plegen. Nagenoeg het 

hele jaar door zijn vrijwilligers op vrijdagmorgen in de natuurtuin bezig. We zien de 

tuin als inspiratiebron voor biodiversiteit en burgerparticipatie. Op de website en in de 

nieuwsbrieven kunt u meer over de ontwikkelingen in de Natuurtuin vinden. 
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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 

Twitter: @nmpermelo 

IBAN: NL 76 RABO 

0397756402 

Het jaar 2021 was voor de Natuurtuin een goed jaar. Geen langdurige periode van droogte. Bijtijds voldoende neerslag. En 

de tuin stond nagenoeg de hele zomer en een deel van de herfst mooi in bloei. Nu is alles uitgebloeid.  

Zaterdag 23 oktober werd er door de werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV, met zo’n 30 personen, de tuin 

aangepakt. Op de noord- en de oostwal werden veel bramen, brandnetels en kweek verwijderd. Deze wallen zijn relatief 

vruchtbaar, omdat ze gevormd zijn door de destijds in de tuin afgegraven zwarte aardlaag. Door steeds het maaisel af te 

voeren hopen we de wallen zo te verschralen, dat er meer biodiversiteit ontstaat. Een kwestie van lange adem. Ook in het 

bosschage achter de vijver is onderhoud gepleegd. In de winter zullen veel vogels gaan profiteren van de zaden die op de 

grond liggen en nog aan de stengels van veel planten zitten. De uitgeboeide planten laten we daarom staan. Ook dienen 

deze als schuilplaats voor overwinterende insecten.  

De kleine vijver voldoet volgens verwachting. De waterplanten doen het goed. Ook de oeverplanten zoals de dotterbloem 

kwamen in bloei. Het oogt als een mooie natuurlijke waterpartij. De koningsvaren op de rand ontwikkelt zich mooi.  Alleen 

de grote vijver langs het klompenpad baart ons zorgen. Deze ligt er verwaarloosd bij. We merken ook uit reacties van 

passanten dat dit niet erg gewaardeerd wordt. Dat deze verwaarlozing door de gemeente gebeurt, verbaast ons ook.  

Door de coronaperikelen en tekort aan mankracht is de (gemeentelijke?) gebiedsvisie, waar de natuurtuin ook onder valt, 

nog niet gerealiseerd. We wachten af. Voorlopig gaan we door met het creëren van een stukje fraai Ermelo waar de 

Ermeloërs en hun bezoekers kunnen genieten. Tevens hopen we zo een bijdrage te leveren, zij het op beperkte schaal, 

aan het herstel van biodiversiteit. Dat de natuurtuin een inspiratiebron moge zijn.  

 

Op onze website kunt u nog steeds de foto’s uit de natuurtuin bewonderen. Via het kopje ‘Natuurtuin de Zandkamp’ komt 

u verder. Tevens kunt u met de link ‘waarnemingen’ zien welke organismen er in de natuurtuin zijn waargenomen. 

Indrukwekkende lijsten met ook een groot aantal bijzondere en zeldzame planten en dieren. 

 

De tuin is in ‘winterrust’ gegaan en de vrijwilligers zijn dat ook gaan doen. Wel wordt gekeken naar noodzakelijke 

handelingen zoals het schoonmaken en herstellen van nestkasten en het vrij houden van paden. Afhankelijk van het weer 

zijn we half februari terug. Zien we u dan ook weer terug in de Natuurtuin? Tot ziens! 

 
 

 

 

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

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 120g Biotoppapier 

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 
 
Werkgroep Thuiscomposteren 
troubleshooters voor composteren 
en makelaars cv (compostvaten). 
 

 
Advies energiebesparing of zonnepanelen. 
Geheel vrijblijvend en niet gebonden: 

Gecertificeerd Energie Coach 
Han Kattenwinkel 

Ruud de Jong 
Piet de Zwarte 

Aart Hoogendoorn 

info@nmpermelo.nl 

OPROEP 
De Stichting zoekt vrijwilligers die willen meehelpen in de buitenlessen van onze projecten. 

Belangstelling ?     info@nmpermelo.nl    of    tel. (0341) 554126  

Koop lokaal 
Beter voor het milieu 

Beter voor ons allemaal 

 


