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Het Coronavirus heeft ons land al meer dan een jaar
beziggehouden. Voor velen een zware periode. In
Ermelo zijn er veel mogelijkheden om er even op uit te
gaan. Een ommetje door de wijk, over de heide, door het
bos kan vrij eenvoudig. In de Natuurtuin De Zandkamp
merken wij dat ook. Veel ‘thuiswerkers’ die even een
luchtje komen scheppen. Natuur in de directe omgeving
wordt opeens weer meer gewaardeerd en als belangrijk
ervaren. Hoe zwaar hebben de stedelingen het in hun
flatgebouwen met nauwelijks groen in de omgeving.
Terug naar normaal?
We horen vaak mensen verzuchten dat ze hopen dat
alles weer zo snel mogelijk ‘normaal’ wordt. Maar
anderzijds is dit wel een moment om hier eens bij stil te
staan. Kijken we naar de mondiale voetafdruk: is het
normaal dat de ene mens wel met zes voeten over de
aarde loopt terwijl een medebewoner nauwelijks zijn
grote teen op de aarde kan plaatsen? Denk aan het
vetmesten van geïmporteerd jongvee dat grotendeels
gevoerd wordt met soja uit het Amazonegebied. Om
vervolgens als vlees weer te exporteren, met achterlating
van afval en mest.
Nederland is één van de toplanden op landbouwgebied.
Waarom deze hoogwaardige kennis niet exporteren en
als regionale, duurzame kringlooplandbouw inzetten in
andere landen? Als je leest dat in Nederland de
biodiversiteit onder de 15% MSA (Mean Species
Abundance) gekomen is moet dat toch op zijn minst te
denken geven. Dat betekent dat van de oorspronkelijke
biodiversiteit nog minder dan 15% over is. Maar ja, wat
moet je antwoorden op de vraag; Mis jij de mammoet?
Of: denk je dat je kleinkinderen de muggensteken gaan
missen?
Volgens sommige virologen past de huidige viruscrisis in
de lijn van de virussen die we hebben gehad en nog
zullen krijgen. Wil je het risico verkleinen zullen we toch
naar een ander ‘normaal’ moeten gaan. Het NMP is
pleiter voor eerlijke producten, eerlijke prijzen (waarin de
milieueffecten eerlijk in zijn doorberekend) en het kopen
van regionale producten uit het seizoen. Op onze
website staat de nieuwe folder.
Positief bezig
We blijven werken aan een goed leefmilieu en aan een
aarde waarop onze kleinkinderen kunnen leven. Met dat
doel voor ogen zijn leden van de werkgroep Duurzaam
ook positief bezig. Ze gaan als energiecoach bij mensen
langs met de warmtebeeldcamera en de CO 2-meter. Een
foto is snel gemaakt, maar de verwerking, interpretatie
en het daaropvolgend adviesgesprek is wel tijdrovend.
Op bladzijde 3 kunt u lezen dat het heel wat oplevert.
Zowel voor de bewoners van Ermelo als voor de coach
zelf. Daarnaast verzorgen ze cursussen voor
gemeenteambtenaren in Barneveld en Nunspeet. Ook
zijn ze direct betrokken bij de RES (Regionale Energie
Strategie). Ondanks de corona-crisis zitten zij dus niet
stil.
Het NMP is in samenwerking met de OVE
(Oudheidkundige Vereniging Ermeloo) en Het Pakhuis
bezig om de canon van Ermelo te herzien en aan te
vullen. In een volgend nummer leest u meer.

Door de coronaviruscrisis gaan alle activiteiten van
het NMP voorlopig niet door.
Wel het werken in de natuurtuin De Zandkamp
maandags
13.30 - 16.00 uur
vrijdags
9.30 - 12.00 uur
Belangstelling? Bel 0341 554126 of info@nmpermelo.nl
Mooi dat de werkgroep Composteren op de
gemeentepagina staat voor belangstellenden die willen
composteren en daar vragen over hebben.
Verder in deze nieuwsbrief
We zijn nieuwsgierig hoe in Ermelo de recreatiezones
eruit komen te zien. Er zijn volop plannen om het
landschap te herinrichten in zones met een hoge
recreatiedruk en verboden toegang-terreinen. Op
bladzijde 2 kunt u hier meer over lezen. En op pag. 4
leest u over de natuurtuin in lentetooi.
We staan in de krant!
In het Ermelo’s Weekblad staat nu iedere week een
stukje ‘Uit de natuurtuin’. Adriaan de Haas schrijft wat er
in die week in de natuurtuin te zien is. Zijn eerste
bijdrage, speenkruid, staat in de krant van 28 april. Op de
website kunt u zijn bijdragen teruglezen.
We missen het contact met onze achterban. OpenDeuren
die niet door kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor excursies
en scholenprojecten. Na de zomer hopen we dat we weer
enkele activiteiten kunnen oppakken. Tot dan en geniet
van deze mooie lente!

Veel donateurs willen de nieuwsbrief digitaal ontvangen.
Als bestuur kunnen we ons daar goed in vinden. Mocht u
dit ook willen, stuur dan een berichtje naar
info@nmpermelo.nl. Reageert u niet dan krijgt u de
nieuwsbrief gewoon op papier door de bus.

Gelezen

Sander Turnhout adviseur natuurwetgeving

We waarderen natuur niet om wat ze oplevert. Je kunt
het gratis verwaarlozen. En dan kost herstel ineens geld.

www.nmpermelo.nl

Subsidie gemeente Ermelo.
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Met brieven van september 2020 hebben wij voor diverse activiteiten drie subsidies aangevraagd bij het
gemeentebestuur. Dit alles op basis van de geldende Subsidieverordening met bijhorend
beoordelingstraject. Wij meldden u reeds, dat het college van B & W, twee van de drie aangevraagde
subsidies had afgewezen.
Vervolgens hebben wij daartegen bezwaar gemaakt met een brief van 5 januari jl. Als gevolg daarvan,
wordt zo’n bezwaar doorgeschoven naar de gemeentelijke commissie voor bezwaarschriften. In haar
vergadering van 11 maart jl., heeft deze ons bezwaar behandeld. De uitkomst viel ons tegen, omdat er
wel degelijk begrip was voor onduidelijkheden in de beoordelingsprocedure. Maar de commissie
oordeelde toch, dat het college van B & W het recht heeft zich te houden aan het maximale
subsidieplafond dat de raad heeft vastgesteld, ongeacht de beoordeling.
Vervolgens hebben wij ingesproken tijdens een gemeentelijke ‘commissietafel’ op 14 april jl., waar het
onderwerp Subsidiebeleid werd behandeld. Er was bij enkele raadsleden wel begrip voor het veel te
kleine subsidiebudget, wat het college van B & W aan het NMP Ermelo ter beschikking stelt. Zij spraken
uit, er wat aan te willen doen! We stellen nu onze hoop op de betreffende raadsleden, om een meer
bevredigender financiële oplossing te vinden en het plafond hoger vast te stellen.

Recreatiezones
De Veluwse natuur staat onder druk. Mensen willen er op verschillende manieren recreëren. Variërend
van motorcrossen, mountainbiken, paardrijden, fietsen, wandelen en in stilte van de natuur genieten. De
planten en dieren maken de Veluwe tot een uniek natuurgebied. Om iedereen tegemoet te komen
probeert men nu de Veluwe in te delen in zones waarin bepaalde dingen mogelijk zijn. Dat gaat ook in
Ermelo gebeuren. Er komen vier zones:
Zone A: intensief recreatief gebruik. O.m. hoog aanbod parkeerplaatsen, picknickplekken,
bezoekerscentra.
Zone B: matig intensief recreatief medegebruik. O.m. wandel– en fietsroutes vanuit zone A.
Zone C: rustig gebied met extensief recreatief medegebruik. Natuur staat centraal. Weinig tot geen
routes en bankjes.
Zone D: (tijdelijk) afgesloten gebied vanwege kwetsbare flora en fauna. ‘Ongerepte natuur’ dat deels
gesloten kan zijn tijdens het broedseizoen. Geen voorzieningen.
Op de site https://magazine.gelderland.nl > zonering-veluwe kunt u hier meer over vinden.
Het bijgaande concept-kaartje geeft de situatie in Ermelo weer.
Het Ruige Veld en zuidelijk van de Drieërweg wordt een Zone A
gebied. Het terrein om en nabij de schaapskooi is nog een
bespreeklocatie, maar zal gezien de indeling wel een zone A
gebied worden. De gesprekken hierover gaan dit jaar verder.

Bekijk de website

www.nmpermelo.nl

Ervaringen als energiecoach
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Dag lezers, ik ben één van de energiecoaches in Ermelo. Als zodanig kom ik
op drie manieren in contact met mensen:
Als energiecoach: mensen willen meer weten over hoe zij concreet hun huis
kunnen verbeteren op gebied van duurzaamheid. Waar liggen problemen
en kansen in (het gebruik van) hun woning?
Met de CO2-meter: hiermee krijgen mensen inzicht in de ventilatiesituatie van
hun woning. Isoleren betekent ook het tochtvrij maken. Met een mindere
ventilatie van het binnenklimaat als gevolg. Met de CO2-meter krijg je een
goed idee of je woning goed ventileert, en onder welke omstandigheden en
in welke situaties ventilatie eigenlijk onvoldoende is. CO2 is dan de
indicator, maar in feite niet het grootste probleem. Dat is doorgaans dat wat
je niet makkelijk kunt meten: fijnstof. Maar ook een vochtige - of juist droge
- lucht kan voor problemen zorgen.
Met de warmtebeeld-camera: deze camera maakt visueel zichtbaar waar
warmtelekken zijn. Hier zitten wel wat mitsen en maren aan: het
temperatuurverschil tussen buiten en binnen moet vrij groot zijn, het moet
niet regenen en de zon moet niet op het huis schijnen. Die laatste twee
omstandigheden laten het beeld namelijk ‘vervloeien’.
Puzzeltocht
Elke keer levert dat weer boeiende, leuke, interessante ontmoetingen op. En
het maakt eigenlijk niet uit op welke manier je met de mensen in contact komt.
Het is ook iedere keer weer een puzzeltocht naar ‘welke vragen hebben de
mensen nou eigenlijk precies’, en naar de antwoorden daarop.
Zo kreeg ik een vraag binnen van een echtpaar: waarom hun stroomverbruik zo
hoog is terwijl ze in een gloednieuw huis wonen. Jaarverbruik was bijna 6000
kWh, voor 2 personen in een vrijstaand niet erg groot huis van 4 jaar oud. Bij
hen thuis op een rijtje gezet welke apparaten ze allemaal in huis hadden.
Daarbij viel de 2 jaar geleden aangeschafte airco denk ik het meest op wat
betreft potentiële energieslurper. Er was ook een warmteterugwin-ventilatie om
warmte uit de lucht te halen die naar buiten wordt geblazen. Van dit apparaat
had ik geen gegevens over het energieverbruik. Daarom hebben we daar een
dag - is inderdaad kort maar geeft in ieder geval een grove indruk - een
energiemeter tussen gezet. Het meeste gebruik was van LED-verlichting, naast
nog een paar halogeenlampjes. Ook werd er gekookt met inductie.
Vervolgens ben ik aan het rekenen en optellen geslagen. Maar zelfs bij een
groter gebruik van de airco dan ze in het echt deden, kwam ik op geen stukken
na aan hun jaarverbruik. Bij verdere navraag naar de jaarafrekening bleek dat
ze elke maand een ‘geschat jaarverbruik’ kregen van hun energiemaatschappij.
Deze bleek heel ver af te wijken van het echte verbruik, zo’n 3600 kWh/jaar en
dat maakt het verhaal toch wel heel anders. Dus de vraag van de bewoners is
beantwoord; niet door een oplossing aan te bieden, maar door naar de juiste
informatie te kijken. Na afloop kreeg ik van deze mensen een mooie bos
bloemen!! Dat vonden ze de gewoonste zaak van de wereld, maar dit was toch
echt de eerste keer.
Bij een ander gesprek, naar aanleiding van het gebruik van een CO2-meter,
vertelde ik bij het verlaten van de woning dat we nog wel een keer naar de
watertemperatuur van de CV konden kijken. Kreeg ik ’s avonds een appje
binnen met foto van een display van een CV-ketel, die 50 °C aangaf. Had ze met behulp van de site van Veluwe Duurzaam - dit zelf al bijgesteld. ‘Ik had
toch vanavond even tijd’ stond er als commentaar bij. Dit zijn ook van die
momenten dat waar ik heel opgetogen van word. Als je ziet dat mensen
daadwerkelijk aan de slag gaan met een tip die je ze geeft.

warmtebeeldcamera

CO2-meter

We werken vanuit het NMP samen met Veluwe Duurzaam. Wilt u ook eens een
gesprek over uw mogelijkheden voor verduurzamen, een CO2 -meter lenen of
warmtebeeldfoto’s van uw woning, meldt u zich dan aan bij
www.veluweduurzaam.nl onder de kop Advies/ woningeigenaren. Door
subsidie vanuit de overheid en de gemeenten is dit gratis!
Ruud de Jong

word donateur van de Stichting NMP

minimaal € 15,00 per jaar

Voorjaar in Natuurtuin De Zandkamp

Pagina 4

De laatste week van april 2021. Het coronavirus weet nog van geen wijken, dus wordt de natuurtuin nog steeds goed
bezocht. En terecht. Er staat al heel wat in de knop en her en der staan al planten hun pracht te showen. Een beetje zon
en de vlinders fladderen over het gebied. Zoals oranjetipjes, er vliegen momenteel meerdere rond. Over een paar weken is
dat weer over. Hun toptijd ligt in mei. De vlinders gebruiken met name de pinksterbloem en look zonder look als
nectarbron. Vooral de laatste staat volop in dit gebied, vooral bij het bosschage. Ook andere kruisbloemigen worden
gezien als waardplant. Er zijn ook al verschillende witjes en dagpauwogen gezien. Een hele mooie waarneming is de
geringde roofwants. Het dier heeft overwinterd als nimf en is normaal gesproken van mei tot juli als imago te vinden. Dit
exemplaar was er dus vroeg bij.
Planten
Ook de eerste gele morgenster is alweer gespot. Nog een paar vroegbloeiende soorten: middelste duivenkervel,
hoenderbeet, hondsdraf, paarse en witte dovenetel, winterpostelein. De wortelrozetten van tweejarigen geven al aan waar
van de zomer een bloeiende plant te zien zal zijn.
De vrijwilligers zijn volop bezig met het verwijderen van ongewenste flora, in dit geval is dat kweek. Gelukkig dringen we op
steeds meer plekjes kweek terug en daar vestigen zich andere planten. Opvallend dit jaar is dat wede nu ook op de
oostwal staat. Een paar regenbuien en wat hogere temperaturen en de gele bloemen zijn er.
Dit jaar is het voorjaar weer vrij droog (niet zo erg als vorig jaar, maar toch). Om het leven in de vijver te redden hebben we
toch al wat water toegevoegd.
Vogels
In het bosschage zijn de zwartkop, de roodborst, tjiftjaf en het winterkoninkje volop aan het zingen. De koolmezen en
pimpelmezen hebben de eerste nestkasten bezet.
Op onze website staan de meest recente foto’s van Hans Pieters. Ook thuis kunt u dus (na)genieten van de natuurtuin.
Oranjetipje

Paarse dovenetel

Gestreepte dovenetel

Kraamwebspin

Winterpostelein

Geringde roofwants

Middelste duivenkervel

Dagpauwoog

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
0397756402

Werkgroep Thuiscomposteren
troubleshooters voor composteren
en makelaars cv (compostvaten)
De werkgroep zoekt versterking.
Advies energiebesparing of zonnepanelen.
Geheel vrijblijvend en niet gebonden:
Gecertificeerd Energie Coach
Han Kattenwinkel
Ruud de Jong
Piet de Zwarte
info@nmpermelo.nl

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

