NIEUWSBRIEF
Van het bestuur
De periode na de zomervakantie is doorgaans de (her)
start van veel activiteiten. Dat was ook de verwachting
van het NMP-bestuur. Maar de onzekerheid over de
ontwikkelingen rond het covidvirus is dusdanig groot dat
we gemeend hebben om voorlopig toch bijeenkomsten
en activiteiten te cancelen. Anderzijds zijn we wel actief.
De energie-coaches adviseren mensen, kleinschalige
educatie activiteiten e.d. gaan wel gewoon door. Ook de
werkzaamheden in de natuurtuin zijn na een korte
zomerpauze weer hervat. De column van Adriaan de
Haas is te lezen in Ermelo’s Weekblad. Gemist? Op
onze website kunt u teruglezen.
In dagblad Trouw gaf ecoloog Franke van der Laan zijn
bezigheidsfilosofie weer in een mooi zingevingsmodel.
Het ‘1+1=5 zingevingsmodel’: leuk voor jou, leuk voor
ons, goed voor de omgeving en voor de biodiversiteit, en
zinnig voor de samenleving.
In feite is dat ook de inzet van de vrijwilligers binnen het
NMP. Leuk dat mensen het advies van de energiecoach
opvolgen, maar ook leuk voor de coach dat het gebeurt.

Als bestuur krijgen we vragen over de plaatsing van
windmolens. Ons uitgangspunt:
Het NMP is voorstander van opwekking van duurzame
energie. Zowel zon als wind. Biogascentrale alleen
kleinschalig (mest) en met dien verstande dat daar geen
bossen e.d voor gekapt moeten worden. Wel moet er
goed gelet worden op gezondheid, milieu en natuur. De
toetsingen moeten door onafhankelijke instanties worden
uitgevoerd. Wij nemen het advies, nadat ook andere
gespecialiseerde groeperingen zoals Gelderse Natuur en
Milieu Federatie positief zijn bevonden, dan over.
Ook moet er goed gekeken worden naar verantwoorde
duurzame energie-opwekking in samenwerking met
andere regio’s (en zelfs internationaal). Prioriteit is
echter: het energiegebruik terugbrengen: isoleren,
regionaal produceren en afnemen. Wij zijn voor bouw
van energie neutrale woningen en bedrijven.
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Door de covidmaatregelen gaan alle activiteiten van
het NMP voorlopig niet door.
vrijdags

9.30 - 12.00 uur

Belangstelling? Bel 0341 554126 of info@nmpermelo.nl

Onlangs is de concept-omgevingsvisie door het college van
B & W gepresenteerd. Allerlei maatschappelijke organisaties en
(recreatie-)bedrijven hebben hun ideeën over de gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen, via diverse zoom-meetingen
(georganiseerd door de gemeente) kunnen verwoorden.
Veel van wat er door het NMP is ingebracht, is in deze conceptvisie terug te vinden. Met deze aantekening, dat het eigenlijk
allemaal globale wensen betreft. Die wensen zullen door het
gemeentebestuur nog nader worden gewogen en wel of niet
ingebed worden in de definitieve Omgevingsvisie. En dan volgt
nog een langdurige fase naar de realisering van de
verschillende uitwerkingsplannen.
Gezien de ervaringen met de voortgang t.a.v. de uitwerking van
de Groenvisie (vastgesteld in 2017), hebben wij echt twijfels
over een effectief vervolgtraject.
Die twijfels worden mede gevoed door de vermelde
prioriteitenkeuze van het college van B & W. Daar staat ‘
‘bouwen, bouwen en bouwen’ voorop en niet ‘meer biodiversiteit en vergroening’. We blijven het volgen!

.

Kom naar de Nacht van de Nacht

In samenwerking met het KNNV, de imkers van bijenstal
Onder de pannen en medewerkers aan het klompenpad
hebben we invulling gegeven aan de landelijke IVN-actie
Fête de la nature op vrijdagavond 3 en zaterdag 4
september. Het weer zat goed mee en mede daardoor is
het zeer succesvol verlopen. Elders in deze brief is er
meer over te lezen.
Het NMP doet ook mee met de sponsoractie van de
PLUS supermarkt, samen met de KNNV en de imkers
van de bijenstal Onder de pannen. Het gaat erom zoveel
mogelijk punten te krijgen, dat staat voor een bedrag aan
geld. We willen dat besteden aan aanschaf van zaden,
wilde planten en gereedschappen voor de Natuurtuin De
Zandkamp. Vandaar een aangepast NMP-logo. U kunt
nog tot 13 november ons steunen. Zie onze website!

30 oktober 2021
Schaapskooi Ermelo
Aanmelden via www.schapedrift.nl

Het NMP heeft met vreugde kennisgenomen van de unaniem
door de gemeenteraad aangenomen motie Beperking
bomenkap parkeerterrein nieuw Sportcentrum, bij het
vaststellen van het bestemmingsplan Sportcentrum op 22
september 2021. Hiermee wordt gekozen om bij de inrichting
van het parkeerterrein uit te gaan van het principe ‘parkeren in
het groen’ en de voorgenomen bomenkap, door een andere
wijze van inrichten, nog verder te beperken tot een aantal van
maximaal 35 stuks.
Wij maken ons zorgen over de kap van bomen in de omgeving
van De Hooge Riet en gemeentehuis. Eerder hebben wij het
college en de raad gevraagd bestaand waardevol groen te
sparen. Helaas werden eerder dit jaar o.a. monumentale eiken
gekapt op de Markt en is er een kapvergunning afgegeven voor
De Hooge Riet. Hier worden in totaal 186 bomen gekapt. Nu
hopen wij dat bij de verdere uitwerking van plannen rond het
gemeentehuis en de Markt de raad ook kiest voor parkeren in
het bestaande groen. Uiteraard in een klimaatbestendige en
groene inrichting plus ruime en goede fietsvoorzieningen.
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Voor de negende keer heeft de werkgroep ‘Ermelo Schoon’ de zwerfvuil opruimactie met de Ermelose scholen
georganiseerd. Bijna 300 schoolkinderen deden hieraan mee op vrijdag 17 september.
Nog altijd is het noodzakelijk dat vrijwilligers helpen om zwerfafval op te ruimen. Sinds 1 juli 2021 wordt nu ook op
kleine plastic flesjes statiegeld geheven, allemaal om het achteloos of bewust weggooien van lege flesjes op straat
of in de natuur tegen te gaan. Hopelijk zal dit helpen de zwerfafvalberg te verkleinen en een kleine kentering is
inderdaad al zichtbaar! Zie ook het verhaal van Merijn Tinga de Plastic Soup Surfer.
https://www.plasticsoupsurfer.org/nl/statiegeld-plastic-flesjes-blikjes/
Hoe moeizaam het gaat in het terugdringen van zwerfafval laat zich ook zien in het feit dat pas per 1 januari 2023
statiegeld wordt geheven op blikjes. Landelijk is er ook een actie gaande om plastic snoepverpakking te vervangen
door afbreekbare producten zoals papier. De bekende Mars fabriek, die zeer veel snoepwaren zoals Mars,
Snickers, Bounty, M&M, Twix, Milky Way, Balisto, Maltesers en Celebration produceert, wil nog niet mee werken
aan plasticloze verpakkingen. Daarom sluit Ermelo Schoon zich aan bij deze actie:
https://www.plasticsoupsurfer.org/nl/mission-mars-campagne
Door ook de jonge mensen zelf zwerfafval te laten rapen is de bewustwording veel effectiever dan een advertentie in de krant. Neem dus geen
in plastic verpakte snoepjes mee in de natuur of voor onderweg naar school!
Ook per ongeluk kun je een wikkel verliezen.

Groen Kruispunt

Zoals u in de laatste nieuwsbrief hebt gelezen, heeft het NMP zich teruggetrokken uit de ontwikkeling van het natuurgebied Groene Kruispunt;
deel van het plangebied Strand-Horst.
Onlangs heeft u bij de presentatie door wethouder de Haan in de pers
vernomen dat hij met trots wist te melden dat de gezamenlijke natuurorganisaties dit gemeentelijke plan van harte zouden ondersteunen.
Maar niets is minder waar!
Naast het NMP heeft ook Natuur- en Milieubescherming Putten het
huidige projectplan afgewezen.
De Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe en de KNNV Noord-West
Veluwe hebben hun formele verzet tegen de recreatieplannen bij Horst
opgegeven. Hiermee werd door hun de weg vrij gegeven om met het
uitgeklede project te starten (als ook andere groeperingen hun bezwaren
laten vallen). We vinden het wel jammer dat de Vogelbeschermingswacht
en de KNNV ons bezwaar tegen het weglaten van de geluidswal en de
onderdoorgang onder de A28, zoals het was weergegeven in het
oorspronkelijke plan, niet steunden.
Wij, als NMP, blijven bij ons standpunt dat de wijze waarop dit natuurgebied
nu wordt aangepakt, niet zal leiden tot een echt gunstig habitat voor met
name vogels (geluidsniveau A28), maar ook voor de amfibieën en de
reptielen.

Het bestuur verwelkomt met vreugde twee nieuwe leden bij de Werkgroep Thuiscomposteren. Hieronder stellen zij
zich voor. Heeft u vragen over of ervaart u problemen met composteren, neem dan contact op via
info@nmpermelo.nl
Mijn naam is Sjoerd Venema, wonende aan de Zwaluwstraat in Ermelo, en ik ben onlangs als nieuw NMP lid
begonnen bij de Werkgroep Thuiscomposteren. Getrouwd (Rachel), en kat (Bono; niet op de foto). Werkzaam als
architect en ontwikkelaar in de IT (ZZP). Door interesse in natuur, biologie en in duurzaam gebruik van onze aarde,
ruim een jaar geleden begonnen met composteren. Naast composteren houd ik er een tal van hobby's op na,
welke overigens met regelmaat ook weer verdwijnen en aangevuld worden.
Momenteel houd ik me graag bezig met bier brouwen, iNaturalist
(app ter determinatie van plant & dier, met gebruikmaking van
kunstmatige intelligentie -- aanrader!), elektronica en
programmeren.
Mijn naam is Lydia Salomon. Geboren in Ermelo en nu woon ik daar
samen met Diego (12) en Yilano (9). Sinds begin 2021 zit ik bij de
werkgroep. Ik wist nog niet zo heel veel van composteren, maar heb
al veel geleerd van Otto en Ep. Erg fijn om bij te dragen aan het
welzijn van de aarde (ik sta op de rechterfoto).

Bekijk de website

www.nmpermelo.nl
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In november 2017 zijn er tijdens een natuurwerkdag in het Leuvenumse Veld langs
de Flevoweg door zo’n dertig mensen zo’n duizend, voornamelijk eikenboompjes
geplant. Dit ter compensatie van de uitbreiding van camping De Haeghehorst. Deze
camping had toestemming om een uitbreiding in het Natura2000 te realiseren en dat
moest gecompenseerd worden. De gemeente had grondbezit in het Leuvenumse
Veld dat verpacht werd aan agrariërs. Omdat het kortetermijnpachtcontracten waren
kon de gemeente de gronden vrij snel omvormen tot ’natuur’. Dit deel ligt tussen de
heidevelden Speulderveld en Ermelosche Heide en was vroeger ook een heideveld.
Er is besloten om het gebied niet te gaan inplanten met bos om zo het open karakter
te behouden. Een houtwal aan de noordzijde gaat als een afscheiding met de
landbouwgronden fungeren. Er zijn meerdere scenario's onderzocht en men is tot de
conclusie gekomen dat de ontwikkeling tot een bloemrijk grasland het beste is. Het
gebied is inmiddels ingezaaid en heeft zich tot een mooi terrein ontwikkeld. Goed
voor de bijen, zweefvliegen en andere dieren. Door verdere verschraling gaat het
steeds meer aansluiten met de nabij gelegen heidevelden.
In 2018 is de houtwal verlengd en zijn 675 eikenboompjes geplant door leerlingen
van basisscholen. Dit onder leiding van boswachter Henk Jan Zwart en geassisteerd
door vrijwilligers van het NMP. De boompjes werden gesponsord door Veluweenergie ter compensatie voor de aanschaf van zonnepanelen op de VPCO scholen.
Productie en transport van zonnepanelen geeft ook een CO2 uitstoot. Veluweenergie wilde dat gecompenseerd hebben.
Inmiddels is de aanplant nog verder uitgebreid. Na een moeilijke start door de droge
zomers is er toch een mooi stuk natuur gerealiseerd.
Dat de gemeente Ermelo bomenkap niet altijd met bomenplanten wil compenseren
is te zien bij de totstandkoming van een 5,5 ha groot bloemrijk weidegebied in
Putten. Als compensatie van het verlies aan bomen bij de Leemkuul is besloten op
Puttens grondgebied bloemrijke graslanden te realiseren. Volgens wethouder
Laurens Klappe: ‘De natuur is zoveel meer dan alleen bomen. Het is mooi dat
voorheen agrarisch gebied zo wordt ingericht dat het helemaal past bij het karakter
van het omliggende landschap.’ Op zich heeft hij gelijk wat de inrichting betreft,
maar of dat helemaal de bedoeling is van boscompensatie is de vraag.
In 1994 was er een landelijk Bosbeleidsplan dat doelde op 75 duizend hectare
nieuwe bosaanplant in 2020. Helaas kwam daar weinig van terecht, nu is er een
nieuwe Bossenstrategie die stelt 100 miljoen bomen in 2030 aangeplant te hebben
in Nederland. Een hele opgave! Het rapport vermeldt niet waar.
Bossen hebben we niet alleen nodig voor recreatie maar vertegenwoordigen ook
Leuvenumse Veld
waarde in de vorm van houtoogst, biodiversiteit, CO2 opslag dus gunstig voor het
klimaat. Ook in stad en dorp zijn bomen van belang, zij vangen regenwater op en
zorgen voor schaduw en verkoeling in de zomer.
De Bossenstrategie legt de lat hoog, het zal een hele uitdaging zijn, ook voor Ermelo
om het te realiseren.
Ons dorp is wel zeer rijkelijk voorzien van beschermde natuur, maar de open
stukken grond zijn beperkt en worden ‘bevochten’ door landbouw, woningbouw,
zonneweiden en plek voor windmolens. Kortom een Gordiaanse knoop, een
Leuvenumse Veld
uitdaging dus!

Groot Dasselaar

Leuvenumse Veld

Groot Dasselaar

Leuvenumse Veld

Word donateur van de Stichting NMP voor minimaal € 15,00 per
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Fête de la Nature
Het IVN organiseert al een aantal jaren Fête de la Nature. Dit is, zoals ze zelf omschrijven, het grootste grassroots
natuurfestival van Nederland. Het wordt gevierd in de natuur, in wilde natuurgebieden en in stadsparken.
Het belangrijkste kenmerk van een grassroots natuurfestival is dat alles van onderaf (vanuit de graswortels) wordt
georganiseerd. We zetten samen de kaders neer, en daarbinnen kan iedereen meevieren. Geen georganiseer van
bovenaf dus, maar laten groeien wat wil groeien.
Samen met de KNNV, de imkers van de bijenstal Onder de pannen en Landschapsbeheer Gelderland
(klompenpaden) heeft het NMP dit opgepakt. Uitgegaan werd van een kleinschalig project waarbij de natuur centraal
staat en aangevuld kan worden met (akoestische) muziek. Uiteraard werd er ook voor koffie, thee, frisdrank en cake
gezorgd. Vrijdagavond 3 september was er doedelzakmuziek van Jan van Doornum te horen. Daarna werd in twee
groepen naar nachtvlinders gekeken. De KNNV had ‘professionals’ bereid gevonden dit te doen. Een groot succes.
Zeer veel soorten, zeker boven de 50, nachtvlinders werden er gespot. Zaterdag 4 september speelden Estia en
Marlinde de Wolf ’s morgens op viool en saxofoon en zong en speelde Jos Jongeling gitaar. Tussendoor kon men
wandelen door de natuurtuin (vrij of met een gids), elfjes maken, naar water- en kleine diertjes in bakken kijken, van
een imker uitleg in de bijenstal krijgen en voor de kleintjes was er een kabouterspeurtocht door de tuin uitgezet. Men
kon een fietstocht door het westelijk buitengebied, naar o.m. het nieuwe voedselbos gaan maken. Ook kon men met
vragen terecht over klompenpaden. Opvallend was dat voor veel mensen klompenpaden toch nog iets nieuws was.
Aandacht was er voor biodiversiteit, actie Steenbreek en groen in Ermelo.

Kabouterpad

Sinds mei is de Natuurtuin een Lente/Zomer-Kabouterpad rijk. Het pad is een rondgang voor kleuters door de tuin, langs de
vijver en door het bos. Beschilderde dakpannen op de grond wijzen de weg, en in een brievenbus bij de keet liggen
opdrachtenboekjes, plattegronden en loepjes klaar voor gratis gebruik (en naderhand weer terugleggen). Veel kinderen hebben
met hun (groot-)ouders dit pad al gelopen aan de hand van het kleurrijke boekje, en de enthousiaste reacties waren om blij van
te worden.
De kinderen lieten zich de uitnodiging, om
nét als onze natuurtuinkabouters goed
te kijken, voelen, ruiken en luisteren, niet
twee keer zeggen!
Naast het individueel lopen van het pad,
is het ook voor schoolgroepen mogelijk
gemaakt om - georganiseerd - deel te
nemen aan het kabouterpad. Als eerste
heeft in juni de Arendshorst met de
kleuterklas daar graag gebruik van
gemaakt.
Een Herfst/Winter variant van het Kabouterpad is in de maak.

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).
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

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

