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Het was druk tijdens de Openhuizenroute op 7 november
2015. De werkgroep Milieu had zijn intrek genomen in de
modelwoning op Groevenbeek-Noord. Velen hebben
inspiratie opgedaan om hun eigen huis duurzamer te
maken. De avond ervoor had Anne Born voor genodigden
een indrukwekkende presentatie in De Witte Heide gegeven
over de betrokkenheid van haar familie in de oorlogsdagen
bij Drie. In maart zal zij het opnieuw presenteren in De Witte
Heide. Daar kunt u bij zijn. Zie de agenda. De Opendeur in
De Witte Heide op de zaterdagen is een wisselend succes.
‘s Morgens is de opkomst nog redelijk tot goed, ‘s middags
valt de opkomst soms tegen. Blijkbaar zitten we niet op de
juiste openingstijden. Vandaar dat we in 2016 het gaan
proberen met een iets andere opzet. De Witte Heide is open
van 10.00 uur tot 12.30 uur. Om 10.30 uur zal er een
presentatie over een bepaald thema zijn. Afhankelijk van
het onderwerp en het weer kan de presentatie in de middag
een vervolg krijgen met een excursie.
Het NMP bestaat in 2016 vijfentwintig jaar. Op pagina 4
staat een korte terugblik. Niet te lang want de actualiteit en
de toekomst zijn belangrijker. In deze nieuwsbrief staan wat
activiteiten die in het teken staan van het jubileumjaar. Alle
exacte data liggen nog niet allemaal vast, maar door middel
van de pers, website, facebook en twitter houden we u op
de hoogte.
Rest het bestuur u nog goede feestdagen toe te wensen en
een duurzaam 2016. Een jaar waarin u daadwerkelijke
stappen gemaakt ziet worden voor een hoopvolle toekomst
voor onze kinderen en kleinkinderen.

Een greep uit de agenda:
 30 jan
 27 feb
 5 maart
 26 maart
 28 mei

Opendeur NMP
Vogels en de winter
Opendeur NMP
Natura 2000 gebieden
Uilen en sterren

De Witte Heide

Opendeur NMP
Drie ‘Alles sal reg kom’
Opendeur NMP
Staverden

De Witte Heide

10.00 - 12.30 uur

De Witte Heide
10.00 - 12.30 uur

Ermelosche Heide
19.00 uur

10.00 - 12.30 uur

De Witte Heide
10.00 - 12.30 uur

Themapresentatie tijdens de Opendeur om 10.30 uur

Zie voor meer informatie en openingstijden
thuisbasis De Witte Heide: www.nmpermelo.nl

Jubileumjaar
In het jubileumjaar zullen een aantal activiteiten
in het teken staan van het 25-jarig bestaan.
- 9 januari. Een boom planten bij de duurzame
woningen van Groevenbeek-Noord.
- 26 mei. Een 25 kilometer lange fietstocht met
maximaal 25 deelnemers.
- 16 juni. Een 25 puntenwandeling op Oud- en
Nieuw Groevenbeek met maximaal
25 deelnemers.
In De Witte Heide zal in het voorjaar een
ontmoetingsdag georganiseerd worden waar
ook een overzicht van de activiteiten van het
NMP in beeld wordt gebracht, wat 25 jaar NMP
voor Ermelo betekent en hoe er samengewerkt
wordt met andere organisaties. In het najaar
komt waarschijnlijk nog een activiteit gericht op
de natuur.
Gelezen in dagblad Trouw
De tegelspreuk van Annechien Meier is ’Onttegel!’.
‘Hitte en regenafvoer probleem
in eigen straat? Onttegel
en beplant voor het klimaat!’
Tegels houden warmte vast
en het regenwater wordt
horizontaal afgevoerd en gaat
te weinig verticaal de grond in.

Onze gemeente en onze zorgen
Het gemeentebestuur van Ermelo verwoordt in
diverse publicaties (denk aan Entente Florale!),
dat conservering en verbetering van de
natuurwaarden in onze gemeente, belangrijke
doelstellingen zijn. De werkelijkheid laat ons
echter iets heel anders zien.
Wij als NMP hebben inmiddels de ervaring, dat
“economische motieven” veel meer van belang
zijn. Zo hebben uitbreidingen van bestaande
bungalowparken een hogere prioriteit dan het
versterken van natuur- en landschapswaarden.
We hadden reeds vergeefs bezwaar gemaakt
tegen de uitbreiding van de Kriemelberg, ten
koste van zo'n 4 ha bos (nota bene: in het Natura
2000 gebied!) en tekenden ook bezwaar aan
tegen de uitbreiding van de Haegehorst,
onderdeel van het voorgenomen
bestemmingsplan Tonselse Veld. Daarbij hebben
wij tijdens de desbetreffende hoorzitting
aangegeven, dat er een goed referentiekader (in
de vorm van een fijnmazige inventarisatie van de
ecologische basisstructuren binnen onze
gemeente) ontbreekt om de consequenties van al
deze ingrepen op de omringende natuur te
kunnen overzien. Dat kader moet er volgens het
NMP dan ook zeer spoedig komen!
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Ondanks onze inspanningen, heeft het
gemeentebestuur wederom uitgesproken, dat
bestaande (veelal zieltogende) bungalowparken
moeten kunnen vernieuwen en uitbreiden, al gaat dat
ten koste van de natuur en natuurwaarden.
Wij maken ons ernstige zorgen. Blijkbaar is het zo,
dat waar Ermelo is gezegend met een grote variatie
van prachtige en bijzondere natuurgebieden, dat
voorrecht onvoldoende door het gemeentebestuur
wordt gewaardeerd! Letterlijk worden die waarden
onvoldoende onderkend.
Wij zullen dus als NMP in de komende tijd uiterst
scherp moeten letten op ongewenste ontwikkelingen.
En waar dit mogelijk is, door middel van
bezwaarschriften en inspreken in raadscommissies,
de negatieve effecten voor flora en fauna ter discussie
stellen.
Ook op het gebied van het milieu maken we als NMP
ons zorgen. De stroperigheid waarmee wordt gewerkt
met de realisatie van het KlimaatsUitvoeringsPlan, de
zichtbaarheid van het Energieplein zijn een paar
voorbeelden. Wethouder Van Eijsden heeft gelukkig
positieve woorden gesproken bij de opening
Duurzame Huizenroute 7 november. We mogen in de
toekomst mooie dingen verwachten, te beginnen in
2016. En hoop doet leven.

WarmeTruiendag
Vrijdag 5 februari is de nationale
Warme Truiendag. De kinderen van
de basisscholen worden opgeroepen
om deze dag in een warme trui naar
school te komen. De temperatuur in
school zal een paar graden lager zijn dan normaal.
Ook de Ermelose burger wordt bij deze dag betrokken.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO
.0233.BPtonselseveld0301/t_NL.IMRO.0233.BPtonselseveld-0301.html

Werkgroep Educatie
De folder, waarin het NMP binnen- en buitenlessen
aanbiedt, is door de Ermelose bassischolen goed
ontvangen. De intekening loopt boven verwachting.

Restanten wol gezocht voor vrolijke actie.
Voor een kleurrijke actie in het kader van de
WarmeTruiendag 2016 is de werkgroep Milieu van het
NMP op zoek naar restanten wol. Mensen die graag breien
en haken kunnen zich voor deze dag ook alvast bij de
werkgroep aanmelden. De werkgroep zal dan in januari
contact opnemen over het verdere verloop.
Hoe de actie eruit gaat zien is nog geheim, wel kunnen we
verklappen dat het volgend jaar 5 februari een vrolijke dag
gaat worden in Ermelo !
Bolletjes en restanten wol, acryl en katoen kunt u brengen
naar Wies van Konijnenburg, Leeuwerikstraat 19 in
Ermelo. De wol kan ook worden opgehaald, daarvoor kunt
u bellen naar 557569.
Alle wol zal na afloop
worden hergebruikt of
aan een goed doel
worden geschonken.
Meer informatie
vindt u op
www.nmpermelo.nl en
www.warmetruiendag.nl.

word donateur van de Stichting NMP

minimaal € 10,00 per jaar
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(Opendag) Duurzaamheid
Op 7 november j.l. organiseerde de werkgroep Milieu een open dag in een “Nul op de
Meter woning” op Groevenbeek-Noord in samenwerking met bouwonderneming Van
Wijnen, de gemeente Ermelo en Duurzame Huizenroute. De woning was al wel open
geweest voor hoogwaardigheidsbekleders, maar wij konden een open dag houden
voor álle Ermeloërs. Maar liefst 100 tot 150 mensen bezochten deze open dag. De
eerste bezoekers waren er al een uur vóór de opening.
De aanwezigen hadden twee mogelijkheden. Beneden en daar door Adrie Blankestijn
geïnformeerd te worden over de vele verschillende isolatiematerialen, zie onder. Ook
het energieverbruik én -opbrengst van de woning was daar te zien op de computer die
van minuut tot minuut te volgen is. Naar boven met Han Kattenwinkel waar het
verwarmings- en ventilatiesysteem aan de wand hing.
De bezoekers waren verbaasd over de grote kast voor de balansventilatie of WTW
(WarmteTerugWinning) en het kleine kastje voor de verwarming (slechts 15 bij 25 cm).
De ventilatielucht wordt in de keuken, toilet en badkamer afgezogen naar de WTW.
Daar wordt de warmte van die ventilatielucht gebruikt om de verse buitenlucht voor te
verwarmen van 10 naar 18 graden of bij vorst van -10 naar +10 graden. Daarna warmt
de gloeispiraal de voorverwarmde lucht nog een klein beetje bij tot de gewenste
temperatuur van zo'n 20 graden en voert die dan in de kamer en slaapkamers in. De
hoeveelheid aangevoerde en afgevoerde lucht is in balans. Die gloeispiraal is slechts 2
kW groot, terwijl een normale CV-ketel 20 kW groot is en bij grote woningen nog veel
groter. Bij een goede isolatie hoort ook een goede ventilatie. Hoewel de ramen open
kunnen, moeten ze eigenlijk dicht blijven om de WTW zijn werk goed te laten doen.
Het is een grote verliespost als je koude lucht moet verwarmen en dan door een open
raam laat ontsnappen. Dat we zelfs op de Veluwe verontreinigende lucht inademen
bleek toen het filter van de WTW getoond werd en daar met name olieachtige aanslag
op zat. De WTW is niet alleen goed voor het energieverbruik, maar ook nog eens voor
je gezondheid.
De meeste toegepaste materialen voor het na-isoleren in bestaande woningen.
Spouwmuurisolatie
(wordt in de spouw geblazen):
 Steenwol
 Glaswol
 Isolatiekorrels
Dubbele beglazing:
 glassoort HR++ glas.
Dakisolatie:
 Steenwoldekens/platen
 Glaswoldekens/platen
 EPS platen (geëxpandeerd polystyreen)
 Pur platen (polyurethaan)

Diverse maatregelen zijn:
 Kierdichting d.m.v. tochtband.
 Buisisolatie van de C.V. leidingen.
 Vervangen van de oude c.v. ketel met
een laag rendement, door een hoog
rendements ketel de z.g. HR ketel.
 Het omlaag brengen van het
elektriciteitsverbruik door het plaatsen
van zonnepanelen (levensduur 30
jaar)

Vloerisolatie:
 Steenwoldekens/platen
 Glaswoldekens/platen

Voor specifieke informatie, kijk op de diverse websites.
B.v. eigenhuis.nl, milieucentraal.nl, isolatie-weetjes.nl.
Er zijn mogelijkheden om subsidie aan te vragen, ook vermeld in de
hiervoor genoemde websites.
Wilt u nadere informatie over de isolatie, neemt u dan contact op met:
Adrie Blankestijn tel. 0341- 557171
of Han Kattenwinkel 0577- 402325
of info@nmpermelo.nl

Bekijk de website

www.nmpermelo.nl

.

.
Hoogtepunten
uit 25 jaar NMP Ermelo
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In 2016 zal de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo haar 25-jarig bestaan mogen gaan vieren.
Dat jaar zal voor de inwoners van Ermelo niet ongemerkt voorbij gaan. Tal van activiteiten, nu nog
ideeën, zullen tot uitvoering worden gebracht. De afgelopen 25 jaar heeft de Ermelose burger
gemerkt dat het NMP er is. De prachtige omgeving van Ermelo is in diverse wandel- en
fietsrouteboekjes in beeld gebracht. Her en der staan in de gemeente bomen die mede door het NMP
zijn geplant; 15 jaar boomfeestdag heeft zijn bomen in Ermelo nagelaten. Een 6-tal informatieborden,
verspreid door de gemeente geeft achtergrondinformatie over het betreffende landschap.
Van 1998 tot medio 2010 heeft het NMP vorm en inhoud gegeven aan het gemeentelijke NMEcentrum aan de Burg. van Oordtstraat. Vijf jaar lang heeft het NMP veel tijd en energie gestoken in de
realisatie van een centrum voor erfgoed, natuur en milieu, het huidige Pakhuis. Betrokken was het
NMP bij het opzetten van de schaapskooi, het bijbehorend bezoekerscentrum Ermelosche Heide en
het lammetjespad daaromheen. Verder waren er vele lezingen en presentaties, eerst in het NMEcentrum aan de Burg. van Oordtstraat, later in De Witte Heide aan de Kerklaan en excursies.
Op het milieugebied heeft een werkgroep van het NMP veel werk verzet met thema’s zoals afval,
duurzaamheid en het KlimaatUitVoeringsplan (KUP). De WarmeTruiendag heeft eens de langste
sjaal opgeleverd. Met ‘Belgerinkel naar de winkel’ en ‘Weinig kilometers op de eettafel’ zijn pogingen
gedaan om de Ermeloër aan te sporen om met de fiets de boodschappen te gaan doen en zo veel
mogelijk streekprodukten te gebruiken.
De werkgroep educatie heeft ‘Erop uitlessen’ ontwikkeld en deze worden door basisscholen
uitgevoerd. Daarnaast zijn er excursies en beleeflessen.
Op onze website is de historie terug te vinden. Onder het kopje archief zit nog de oude website van
het NME-centrum tot het jaar 2010. De ‘nieuwe’ website geeft het verdere verloop van de
hoogtepunten, maar ook enkele zware teleurstellingen van het NMP weer. Ook zijn op de website de
nieuwsbrieven overzichtelijk weergegeven. Daarin kunt u het wel en wee teruglezen.
Zo terugkijkend kan in elk geval zeker gezegd worden dat het NMP niet stil heeft gezeten. En dat gaat
in de toekomst zeker ook niet gebeuren.

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) 495212 of 560682

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:
Piet de Zwarte
Lid van de werkgroep Milieu
pdezwart@xs4all.nl
telefoon 06 30 08 82 05
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 Biotop FSC papier

