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Het is voor het NMP een bewogen jaar geweest. Veel
wel erg mooie momenten en hoogtepunten. Twee
projecten met studenten van Aeres Hogeschool uit
Almere. Dat heeft, naast een leuke samenwerking,
leerzame momenten en ook twee fraaie
onderzoeksrapporten opgeleverd. Mooie uitgangspunten
om tot realisatie over te gaan. Met de natuurtuin is al
begonnen, Strand Horst laat nog even op zich wachten.
De werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV heeft
twee keer veel werk verricht in de natuurtuin. Een
vrijdagmorgenwerkgroep heeft het hele jaar door de tuin
goed bijgehouden en voor fraaie uitbreidingen gezorgd.
Ook is een trap over de wal als verbinding tussen het
klompenpad, de Zuiderzeewandelroute en de nu droge
vijver en de natuurtuin gemaakt. Tevens heeft de
landelijke vrijwilligerswerkdag van NL-Doet de tuin
aangedaan.
In maart kreeg de voorzitter een waardevol-lintje
opgespeld. Een waarderingsactie van de plaatselijke
ChristenUnie voor de inzet van het NMP in de gemeente.
Dit lintje werd gevolgd door een Koninklijke
onderscheiding voor zowel Janneke als Gert Schuurman.
Lintjes die mede mogelijk zijn geworden door
ondersteuning van veel anderen.
Duurzaamheid
Met het verstrijken van de tijd komen de deadlines van
de gemeente: energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal
in 2035, wel snel naderbij. Het NMP draagt haar steentje
zo goed mogelijk bij. In januari 2018 hielden we een
Opendeur over Ermelo Energieneutraal en in januari
2019 behandelen we Van het gas af! Ook bemensen we
het gemeentelijke Duurzaamheidsloket. De werkgroep
Duurzaamheid geeft veel voorlichting aan burgers. De
Duurzame Huizenroute werd, mede door het NMP, een
succes. Ook hebben we sinds kort, via de gemeente, de
beschikking over een warmtescancamera.
Contacten met gemeentebestuur
Met wethouder Klappe is in een tweetal gesprekken ons
project Natuurtuin aan de orde geweest. Van onze kant
deden wij melding van de voortgang en wilden wij wat
knelpunten aan de orde stellen zoals de toekomst van de
gemeentelijke opslag.
Met wethouder Van der Velden hebben we gesproken
over de acties die het college gaat uitzetten, in het kader
van energie-neutrale gemeente. Onderwerp was o.a. het
proefproject Wijk West; Wijk van de Toekomst.
Op onze website staat hier meer informatie over.

Fotoboek
Nog een mooi hoogtepunt was de realisatie van het
fotoboek ‘Mooi Ermelo in Beeld’. Op pagina 3 (en op de
website) kunt u hier meer over lezen.
De Opendeur werd over het algemeen goed bezocht en
daar gaan we volgend jaar mee door. We willen ook
graag gastsprekers introduceren. Voor volgend jaar zijn
er twee ingepland. Zie de overzichtsfolder.
Als waardering voor onze inzet hebben we giften van
Veluwe-Energie, van het jubilerende Progressief Ermelo
en van enkele burgers ontvangen. Dank!
Wat 2019 ons gaat brengen is nog ongewis, maar onze
plannen zijn om veel activiteiten te versterken, uit te
breiden en te zoeken naar samenwerking met andere
organisaties. We wensen u goede feestdagen en een
duurzaam 2019!

Nieuwe boekjes
Dit jaar zijn er twee (her)drukken van onze
wandelrouteboekjes verschenen. Het ‘her’ staat tussen
haakjes, want er is ook veel nieuw materiaal toegevoegd.
Het wandelrouteboekje ‘Wandelen rond Drie langs
ondergrondse geheimen’ is voor de vierde keer gedrukt
en ook daar zijn bladzijden aan toegevoegd.
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Ermelo Schoon
Op 21 september jl. hebben bijna 400 leerlingen van Ermelose scholen meegedaan
aan de Actie ‘Ermelo Schoon’ en zwerfafval opgeruimd. Elk jaar weer wordt dit
georganiseerd door de NMP-werkgroep Ermelo Schoon.
Ondanks het echte herfstweer trokken de stoere kinderen erop uit, gewapend met
grijper en vuilniszak om op het schoolplein, in de straten en plantsoenen alles, wat
daar niet thuishoort, op te ruimen. Vooral de kinderen van de Prins Willem
Alexanderschool, die rond half negen begonnen, kregen nog net een echte regenbui
over zich heen.
De scholen: Arendshorst, Augustinus, Groevenbeek, Irene, Speulderbrink en Prins
Willem Alexander hadden er allemaal een project van gemaakt. De leerlingen waren
al op de hoogte van het nut van deze actie. Het gaat verder dan de rommel
weghalen: je kunt ook dierenlevens redden. Heel belangrijk is de bewustwording bij
de jonge kinderen dat een snoeppapiertje, leeg flesje enz. niet zomaar weg kan
worden gegooid. Het is altijd fijn om te zien dat zij er echt plezier in hebben om het
zwerfvuil op te ruimen. Ze maken er vaak een competitie van wie de meeste rommel
in zijn vuilniszak heeft en dan ook nog liefst de gekste dingen. Op de scholen
Groevenbeek en Arendshorst deden elk met een klas mee aan de actie ‘Steun de
plastic soup surfer met ophalen van statiegeld’. Het gaat om de inmiddels bekende
surfer Merijn Tinga, die met zijn van plastic afval gemaakte surfplank rivieren en
zeeën afsurft in zijn strijd tegen de plastic soup. De twee klassen brachten met hun
statiegeldflessen ruim 83 euro binnen voor deze actie.

Duurzame Huizenroute en …...
De Duurzame Huizenroute werd dit jaar goed bezocht. Op vier adressen kon men terecht. Duurzame
nieuwbouw en verduurzaming van bestaande woningen werden belicht. (Zie onze website). De woning aan
de Kievitstraat van woningcorporatie UWOON diende als open huis voor bewoners van Ermelo die ‘van het
gas af’ gaan en hun woning gaan isoleren. Vrijwilligers van het NMP gaven daar ter plekke tekst en uitleg.
Een leerkracht van de Bernhardschool zag mogelijkheden voor een eventueel bezoek met groep 6 aan
deze woning. Han Kattenwinkel kreeg het verzoek en is met andere vrijwilligers aan de slag gegaan om dit
voor te bereiden. Vrijdag 16 oktober jl. kwam de Bernhardschool op bezoek. In drie groepen kregen de
leerlingen per verdieping informatie te verwerken over zonnepanelen, warmteterugkoppeling,
infraroodverwarming, (dak)isolatie, tripleglas, enz. Gezien de reacties een geslaagd experiment. Andere
scholen kunnen volgen.

Zon en Bomen
De coöperatie Veluwe-Energie heeft ondertussen zonnepanelen op drie basisscholen liggen.
Zonnepanelen zijn ‘klimaatvriendelijk’, maar productie en transport geeft toch een CO 2 uitstoot. Om deze
uitstoot te compenseren heeft men bedacht om door leerlingen van de basisscholen boompjes laten
planten. Het NMP werd gevraagd om aan de vier scholen een les over deze problematiek te verzorgen en
de leerlingen bewust te maken van het nut van zonnepanelen, duurzaamheid, klimaatverandering, CO2neutraliteit en bomen. Na deze les werden de boompjes geplant op het Leuvenumse Veld. De gemeente
had voor 675 bomen gezorgd (evenveel als er zonnepanelen op schooldaken is gelegd). Een geslaagd
project en een mooie samenwerking tussen de gemeente Ermelo, Veluwe-Energie en het NMP.

Bekijk de website

www.nmpermelo.nl
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Op 22 november jl. werd het fotoboek Mooi Ermelo in Beeld
gepresenteerd. NMP-bestuurslid Joke Pieters heeft daar samen met
oud-journaliste Jeanne Dijkstra ruim een jaar aan gewerkt. Joke
Pieters: ‘We hadden een boek voor ogen dat door veel mensen zou
worden gedragen: fotografen, kunstenaars, muzikanten, dichters,
bekende Ermeloërs en boswachters/beheerders van de diverse
landschappen. Met thema’s als Landschap in Beeld, de seizoenen,
Mooiste Plekje van…, Aan Tafel met…., Kunst en landschap konden
we dit realiseren. We waren steeds weer blij verrast door het
enthousiasme waarmee iedereen reageerde, ook als we zeiden dat
het een belangeloze medewerking zou moeten worden. Met heel veel
plezier hebben we hier aan gewerkt en zijn we trots op het mooie
resultaat!’
Het boek is voor € 9,95 verkrijgbaar bij:
VVV Ermelo
Bruna Verbaas Ermelo
Riemer & Walinga Boekverkoopers Ermelo
Kijk voor meer informatie op onze website www.nmpermelo.nl

word donateur van de Stichting NMP

minimaal € 15,00 per jaar

Natuurtuin De Zandkamp
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De natuurtuin heeft veel mensen een mooi jaar geboden. We krijgen veel positieve reacties. Mensen die er voor hun
rust komen en even op de bankjes van hun meegebrachte koffie en thee genieten. Veel mensen hebben de tuin
bezocht om mooie foto’s te maken van de bloeiende planten en hun bezoekers zoals bijen, vlinders en andere
insecten. Door het zachte en zonnige weer was dat tot ver in november mogelijk. Elke vrijdagmorgen is een groep
vrijwilligers in de tuin aan het werk. Begin november heeft de werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV samen
met vrijwilligers van de natuurtuin weer veel werk verzet. Zo zijn onder meer de wallen vrijgemaakt, en op zaterdag
8 december hebben we samen met bewoners zo’n 400 struikjes geplant. We hebben besloten om de uitgebloeide
planten te laten staan. Dit om vogels de kans te geven om in de winter te profiteren van de zaadjes. Ook gebruiken
veel insecten de uitgebloeide planten als overwinteringsplekje. In het voorjaar gaan we dan met een zeis selectief
maaien en het maaisel afvoeren. We streven ernaar het gebied zo schraal mogelijk te houden.
Plannen
Volgend jaar werken we verder met het ontwikkelen van de tuin. Gepland staan onder meer het plaatsen van een
insectenhotel, de toegang bij de Konijnenwal zichtbaarder maken, natte plekken creëren, een fietsenstalling maken.
Wat de droogstaande vijver betreft kunnen we melden dat de gemeente deze uitsluitend als overstort gaat
gebruiken. De overstort functioneert waarschijnlijk enkel bij uitzonderlijke regenval. We gaan komend jaar ervaring
opdoen. Daarna gaan we samen met de gemeente bekijken hoe dat terreindeel ingericht kan gaan worden. Een
vochtig gebied, gevoed door uitsluitend rechtstreeks hemelwater. Door middel van onze website blijven we u op de
hoogte houden. Ook kunt u (na)genieten van de vele foto’s die in de loop van dit jaar in de natuurtuin zijn gemaakt.
Wilt u meer informatie, meedenken of meewerken dan kunt u contact met ons opnemen via onze website of mail
naar natuurtuinermelo@gmail.com

8 december

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

Werkgroep Thuiscomposteren
troubleshooters voor composteren
en makelaars cv (compostvaten)
De werkgroep zoekt versterking.
Advies energiebesparing of zonnepanelen.
Geheel vrijblijvend en niet gebonden:
Piet de Zwarte
Lid van de werkgroep Duurzaamheid
pdezwart@xs4all.nl
telefoon 06 30 08 82 05

0397756402

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

