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Van het bestuur 

 

Agenda 
OpenDeur  inloop 10.15 uur presentatie 10.30 uur  
28 januari  geschiedenis landgoed Staverden 
25 februari inpassing windmolens Horst en Telgt  
25 maart uitleg moestuin 
Presentatie duurt ongeveer 45 minuten. 
 
Cursus Sterrenkunde met Astra Alteria 
19 januari, 26 januari, 2 februari en 9 februari 
Kosten: € 15,00 
Aanvang: 19.30 uur 
max: 10 deelnemers (vol = vol) 
info en opgeven: bij Kees Witteveen 
06 559 66 214 of keesw1949@gmail.com  
 
Natuurcursus KNNV in samenwerking met NMP 
20 en 21 januari  tuinvogels 
11 maart   landschappen van Ermelo 
10 en 12 mei  vlinders 
juni   planten 
Op de eerste datum theorie in De Witte Heide, op de  
tweede datum een excursie. 
Op 11 maart: ‘s morgens theorie; ‘s middags fietstocht. 
Informatie en opgave: website noordwestveluwe.knnv.nl 
 

Werken in Natuurtuin De Zandkamp 
We hebben een winterstop. In maart beginnen we weer. 
Belangstelling om aan de slag te gaan?  
Bel 0341 -554126 of mail naar info@nmpermelo.nl 

In de loop van 2022 hebben we weer heel wat dingen 
opgepakt. De corona-uitbraak viel mee en er waren geen 
beperkende maatregelen. Zo zijn de buitenlessen van 
het geschiedenisproject ‘Ermelo 1940-1945: 
gebeurtenissen en geheimen’ voor basisschoolleerlingen 
weer uitgevoerd. Ook in de natuurtuin zijn er weer 
educatieve activiteiten geweest: Fête de la Nature, 
eetbare planten met de LETS-kring, rondleidingen bij de 
open natuurtuinavond, kabouterpadspeurtocht voor 
kleuters van meerdere scholen. We hebben presentaties 
verzorgd voor de bewoners van woonzorgcentrum De 
Amaniet (over beestjes) en in De Vleugel bij de 
Westerkerk voor de bezoekers van de Parasol (over 
landgoederen).  
 
Het NMP was ook vertegenwoordigd bij de open dag in 
en bij het geheel vernieuwde en duurzaam gemaakte 
Huis van Ermelo. Buiten hadden we een informatiekraam 
en binnen twee presentaties.  
De werkgroep Duurzaamheid heeft weer het nodige 
bijgedragen aan een klimaatneutralere samenleving. De 
energiecoaches hebben menig huis bezocht en aan de 
bewoners energiebesparende tips meegegeven. Het 
bezoekersaantal bij de energiemarkt in De Vleugel voor 
bewoners van Ermelo-West was erg groot. En we 
ondersteunden de Duurzame Huizenroute eind oktober 
en begin november. 
De Nacht van de Nacht bij de Schaapskooi werd erg 
goed bezocht, misschien wel te goed. Zo druk was het. 
 
Met onze zusterorganisatie uit Putten, Stichting voor 
Natuur- en Milieubescherming Putten (SNMP) hebben 
we veel contact. Zorgen maken we ons over de 
dramatische daling van het grondwater. De gemeente 
Putten heeft het deel van de sprengenbeek 
Groevenbeek aangepakt. Gaat de gemeente Ermelo 
volgen? Ook hebben we samen de aftrap van de 
werkzaamheden van het Groene Kruispunt, een 
natuurontwikkelingsproject op de grens Ermelo-Putten bij 
het Randmeer bijgewoond. Een project dat er 
veelbelovend uitzag, maar helaas in onze ogen erg 
uitgekleed gerealiseerd gaat worden. Gelukkig wordt het 
wel beter dan de huidige situatie.  
Op de website kunt u, onder activiteiten 2022, meer over 
onze activiteiten teruglezen.  
 
Het NMP is vertegenwoordigd in een klankbordgroep 
betreffende het windmolenpark in Horst en Telgt. Het 
project zit in de conceptfase van de MER (Milieu Effect 
Rapportage). Het is nu nog onduidelijk hoe het er 
allemaal uit gaat zien. De Rosse vleermuis bijvoorbeeld 
is een diertje wat kopzorgen gaat geven.  
 

Het NMP streeft er naar dat de eventuele komst van het 
windmolenpark op een (ecologisch) verantwoorde wijze 
is gedaan. In de volgende nieuwsbrief wordt er meer 
aandacht aan dit project geschonken. 
 
De canon van Ermelo is afgerond. Met de Oudheid-
kundige Vereniging Ermeloo (OVE) willen we in de loop 
van 2023 de canon onder de aandacht van de Ermelose 
burger brengen.  
 
Met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging (KNNV) werken we al jaren samen in de 
natuurtuin. In 2023 willen we ook gezamenlijk een 
natuurcursus gaan aanbieden. In de agenda ziet u ook 
informatie over de cursus sterrenkunde die het NMP en 
Astra Alteria gaan verzorgen.  
 
We starten in januari weer met de Opendeur-
presentaties. Kijk in de agenda voor data en 
onderwerpen. 
 

  
Wij wensen u fijne feestdagen en een groen en gezond 2023!  
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Bekijk de website www.nmpermelo.nl 

Kortgeleden heeft het planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een rapport doen verschijnen waarin 
wordt geconcludeerd dat de overheid haar eigen doelstellingen bij lange na niet haalt. Op het gebied van 
natuur is het doel 80 duizend hectare ‘nieuwe natuur’ tussen 2011 en 2027 te realiseren. Men loopt hier 
enorm in achter. Het PBL concludeert gezien het tempo van de afgelopen 4 jaar dat pas in 2030 gehaald 
wordt. 
De toestand van de Nederlandse natuur en het in stand houden hiervan wordt momenteel nog altijd als 
matig tot slecht gekwalificeerd. Ook het voortbestaan van soorten en ecosystemen. 
Het NMP heeft dus een zware taak, niet alleen in voorlichting en educatie, maar ook praktisch in 
Natuurtuin De Zandkamp waar vrijwilligers o.a. zeldzame inheemse planten in stand proberen te houden. 
Dat natuur niet hoog op het belangstellinglijstje staat van overheden komt ons bekend voor. 
Natuur is toch de basis om te leven? 

.  
 

 

Op 16 september was er weer een Ermelo Schoonactie. 
School Arendshorst ging ’s morgens met 70 kinderen aan de slag. 
Een droge periode. ‘s Middags was het de beurt aan  
de Julianaschool met 25 kinderen en de Klokbeker bovenbouw 
met 50 kinderen en ambassadeur Gert Baatje. Plus CC 
Groevenbeek met een brugklas met 28 leerlingen. 
 
De middagopruimers hebben een enorme stortbui mogen 
ontvangen..... maar daarna scheen de zon weer volop. 
De Goede Herderschool is in de loop van die week al aan de slag 
gegaan met 25 kinderen. 
De PWA school zal later met de hele school (100 kinderen) de 
buurt opschonen. 
De Augustinusschool ging op 23 september met 35 kinderen hun 
omgeving cleanen en school Speulderbrink (25 kinderen) koos 
ook een eigen datum. 
 
Er is beduidend minder zwerfvuil opgeruimd dan 10 jaar geleden 
toen Ermelo Schoon gestart is. 
Toen waren het volle zakken, nu een bodempje. Sigarettenpakjes, 
een paar hele sigaretten zelfs, peuken en blikjes. En nog maar 
een paar plastic flesjes. Statiegeld helpt!  
 
Het dringt een beetje door dat het plastic in de voedselketen 
terecht komt en de mensheid zichzelf aan het vergiftigen is. 
Een opgeruimde dank aan al die vrolijke en gemotiveerde 
kinderen, leerkrachten, hulpouders en andere Schonen! 
 

 

 

Het NMP heeft een eerste gesprek gehad met 
wethouder Ronald van Veen. Er werd van 
gedachten gewisseld over o.m. de locatie 
noodopvang voor asielzoekers op het voormalige 
sportveld van Veldwijk. We hebben gewezen op 
natuurcompensatie en de mogelijkheid van de 
aanwezigheid van dassen. Beter goed voorbereid 
dan later in de problemen komen.  
Tevens hebben we gesproken over stikstof en het 
boerenprotest, Het Groene Kruispunt, het omzetten 
van vakantieparken naar woonwijken en de 
natuurtuin.  
Afgesproken is om in 2023 vaker met elkaar om tafel 

te gaan. 
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Word donateur van de Stichting NMP voor minimaal € 15,00 per jaar 

Stichting NMP heeft in 2017 aan het college van b en w een voorstel 
gedaan om een aantal straten, pleinen en wegen, die in de volksmond al 
een naam hadden maar niet als officiële straatnaam geregistreerd staan, 
als zodanig vast te stellen. Het college heeft advies gevaagd aan de 
commissie NORG (Naamgeving Openbare Ruimte en Gebouwen) en in 
2022 de namen officieel vastgesteld. Wij hadden o.m. de volgende 
voorstellen gedaan:  
 
Grolserfwegje 
Boerderij Grols Erf stond in Horst, op het erf is een nieuw huis met 
opstallen gebouwd, daarna is de oude boerderij afgebroken. Het huidige 
fietspad, wat in de volksmond de naam Grolserfwegje heeft, is 
aangelegd over een oud pad wat over het boerenerf liep. Nu is het een 
mooie verbinding tussen Horsterweg en Buitenbrinkweg. Op oude 
kaarten is de naam van de boerderij terug te vinden. 
 
Kruipad 
Op de kruising van de Drieerweg/Sprielderweg/Dodenweg begint het 
Kruipad, het fietspad komt uit in Garderen. Daar heeft het de officiële 
naam Kruipad. Op veel fietskaarten staat het ook zo aangegeven.  
 
Baron van Heemstralaan (blauw) en Zwartepad (rood) 
Door het Veldwijkerbos, het gebied begrensd door de spoorlijn, 
Horsterweg, Kolbaanweg en Julianalaan lopen (oude) paden, twee 
paden worden veel gebruikt door fietsers en wandelaars. Het college 
heeft deze suggestie niet overgenomen. 
 
De Groene Enk 
In 2005 werd het plantsoen begrensd door Oude Telgterweg en 
Suikerbakker ingericht als kunstparkje en kreeg het de naam De Groene 
Enk. 
 
Andere namen die nu formeel zijn vastgesteld: Pauwenplein en 
Enkplein in het centrum, ‘t Weitje, Stationsplein, De Kruiskamp (oude 
begraafplaats aan de Putterweg), het Herdenkingsplantsoen bij het 
oorlogsmonument aan de Horsterweg en Hooge Riet.  
De naam van de natuurspeelplaats in Ermelo-Oost ( in de volksmond het 
Indianenbos) is door het college op voorstel van de commissie 
veranderd in Speelbos Ruige Veld. Opmerkelijk is dat er vrij recent 
nieuwe borden zijn geplaatst met ‘Indianenbos’ in de tekst. 
 
Daarnaast had het NMP twee namen anders voorgesteld dan uiteindelijk 
is overgenomen. 
Haspelpad is geworden Zwijnenpad (tussen de blauwe stippen) en 
Koesteeg/-weg is geworden Sonnevanckpad (tussen de rode stippen). 
Het pad komt echter niet bij Sonnevanck uit maar kruist een kilometer 
westelijker de Leuvenumseweg. Om bij Sonnevanck te komen moet men 
eerst rechtsaf langs de Leuvenumseweg om dan linksaf de 
Sonnevancklaan in te gaan. Nu doet het volgende zich voor. Beide 
wegen gaan deels over Ermelo’s en deels over Harderwijks 
grondgebied. Harderwijk heeft al straatnamen en -bordjes geplaatst: 
Haspelpad en Koeweg. Ermelo heeft de nieuwe bordjes nog niet 
geplaatst. Het NMP had voorgesteld om de ‘Harderwijkse’ benamingen 
over te nemen. Helaas is dat niet gehonoreerd. Wel wat verwarrend is 
de naam Koeweg. Op oude kaarten staat vaak Koesteeg. In Harderwijk 
is de oude zandweg de Koesteeg en heeft het naastliggende fietspad de 
naam Koeweg gekregen. 
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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 

Staat er in de nieuwsbrief van september geschreven over een te kort aan (hemel)water, vandaag de dag is het 
hemelwater niet het probleem. Regen is er voldoende gevallen. Grondwater is het probleem. Blijkbaar wordt er 
ergens zo veel grondwater aan de bodem onttrokken dat de vijver nagenoeg droog gevallen is en blijft. Er is wel heel 
veel riet en lisdodden verwijderd, maar het blijft een troosteloos gezicht. Veel bezoekers staan er sip bij te kijken en 
vragen ons om de oorzaak. Helaas weten wij dat ook niet. Misschien is het herstel van de vijvers langs de Oude 
Nijkerkerweg het probleem. Daar werd met grote pompen water weggepompt en na het gereedkomen van de 
folievijvers weer water erin gepompt. Dat project is onlangs afgerond. We kunnen alleen maar afwachten. Onze 
wens is dat de gemeente de vijver wat gaat verdiepen. Maar ja, dat is ook weer een geld kwestie. In de kleine 
folievijver was ook een probleem. Daar waren lisdodden in gaan groeien. Deze planten kunnen echter dwars door 
het folie heen gaan wortelen. We hebben ze, hoe fraai dan ook, uit deze vijver verwijderd. Maar omdat ze zo mooi 
zijn hebben we wel weer een klein aantal in een speciale bak in de vijver teruggeplaatst. 
De natuurtuin had veel te lijden van de droogte. Maar er is een opvallend goed herstel nadat er weer regen gevallen 
was. De natuur is bewonderingswaardig veerkrachtig. Ook in het najaar is het genieten in de natuurtuin. Prachtige 
vruchten en zaden. Maar ook paddenstoelen in allerlei vormen en gedaanten. En bij zonnig weer ook nog insecten. 
Vogels zie je (bijna) altijd. 
 

Veel mensen bezoeken de natuurtuin. Meerdere scholen hebben met hun kinderen educatieve opdrachten kunnen 
uitvoeren. Op 26 november was de werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV in de tuin aan het werk. Deze 
werkgroep kan samen met ons in een zaterdagmorgen heel veel werk verzetten.  

De vrijwilligers van de natuurtuin gaan, net als de natuurtuin zelf, in soort van winterrust om in het voorjaar weer los 
te kunnen gaan. 

Op de website staan onder de link Natuurtuin De Zandkamp prachtige foto’s van Hans Pieters. Hij laat zien dat ook 
in de winter de natuurtuin de moeite waard is om te bezichtigen. U bent er van harte welkom. 

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 06 245 16 599 (Sjoerd Venema) 
 
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 

Karla Grevelink             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 


