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Dit zal de laatste nieuwsbrief van de Stichting NMP zijn met het 
huidige colofon op de achterkant. Zoals wij eerder in onze 
nieuwsbrief schreven en u uit de media heeft kunnen vernemen 
wordt het Natuur- en MilieuEducatief (NME)Centrum Ermelo 
opgenomen in Het Pakhuis, centrum voor erfgoed, natuur en 
milieu. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de stichting in 
vervulling. Vanaf 1998 hebben wij met een groep enthousiaste 
vrijwilligers vorm en inhoud gegeven aan het NME-Centrum. Het 
stichtingsbestuur heeft regelmatig bij het gemeentebestuur gepleit 
voor een toegankelijker locatie en professionele ondersteuning. Eind 
juni zal de verhuizing plaatsvinden naar de nieuwe locatie op het 
Molenaarsplein, naast molen De Koe. Het NME-Centrum aan de 
Burgemeester van Oordtstraat zal dan na ruim 10 jaar haar deuren 
sluiten. In Het Pakhuis zal een groepsruimte worden ingericht als 
een multifunctioneel lokaal. Hier kunnen (school)groepen aan het 
werk met educatief materiaal. Ook biedt de ruimte de mogelijkheid 
om lezingen te verzorgen, en in stillere tijden, de zomermaanden, te 
dienen als slecht weer accommodatie voor toeristen. Ook tijdelijke 
tentoonstellingen zullen deels in deze ruimte kunnen staan. De 
werkplek heeft als naam: Het Practicum. De Stichting NMP heeft 
grote verwachtingen betreffende de invulling van natuur- en 
milieuactiviteiten in Het Pakhuis. Doordat er professionele 
beroepskrachten zullen komen kan er veel meer gerealiseerd worden 
dat tot op heden het geval was. De Stichting NMP gaat zijn 
huidige activiteiten gewoon voortzetten met dien verstande dat veel 
activiteiten afgestemd gaan worden op de activiteiten vanuit Het 
Pakhuis. We zullen als NMP-vrijwilligers samen gaan werken 
met andere organisaties en beroepskrachten in Het Pakhuis. Onze 
activiteiten zullen onder meer inhouden dat wij meedenken met het 
opzetten van educatieve projecten en meehelpen met de uitvoering 
daarvan. De reeds bestaande NMP-projecten worden opgenomen in 
het lesaanbod naar de scholen vanuit Het Pakhuis. Het huidige 
logo van het NME-Centrum zal helaas verdwijnen. Het vertrouwde 
logo van de Stichting NMP zal blijven bestaan en wij zullen 
activiteiten zoals het maken van wandel- en fietsrouteboekjes, met 
‘belgerinkel naar de winkel’ en Boomfeestdag voortzetten. 

Vrijdag 12 februari j.l. was het koud. De werkgroep 
Milieu van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform 
Ermelo had die dag de Ermelose Warme Truiendag 
georganiseerd. De landelijke Warme Truiendag vind 
elk jaar plaats op of rond 16 februari, ter gelegenheid 
van het Kyoto-protocol. Wethouder Tom Nederveen 
gaf de pauw op het Pauwenplein een warme trui en 
deed het beeld de das om. Het gebaar kreeg veel 
publiciteit. Alle plaatselijke kranten besteedden 
aandacht aan deze actie. De Stentor plaatste een 
grote foto op de voorpagina van het Veluws Dagblad.  
 
 
 
In het nieuws van TV Gelderland werden beelden 
van de aankleding getoond. Door een warme trui aan 
te trekken kan de verwarming een graad lager. 
Vooral op scholen blijkt de verwarming vaak vrij hoog 
te staan. Kinderen zitten midden in de winter in hun 
T-shirts in de klas. Een geslaagde actie die naast 
veel publiciteit ook energiebesparing oplevert. 

 
Met belgerinkel naar de winkel  

Op 24 april j.l. gaf wethouder Nederveen het 
startsein voor de campagne ‘Met belgerinkel naar de 
winkel’. Leden van de werkgroep Milieu van de 
Stichting NMP deelden stempelkaarten en flyers uit. 
De campagne wordt in tientallen gemeenten 
gehouden, waaronder Ermelo en Harderwijk. De 
campagneperiode loopt van 24 april tot 29 mei a.s. 
Consumenten worden extra gestimuleerd om de 
boodschappen te halen op de fiets. ‘Fiets en win 
altijd’ is de slogan. Fietsen is beter voor het milieu en 
beter voor je gezondheid en vaak gaat het zelfs 
sneller dan met de auto. Bij de 75 deelnemende 
Ermelose winkeliers kan, wanneer er boodschappen 
op de fiets wordt gedaan, de stempelkaart wordt 
afgestempeld.  

Timmeren van nestkasten 
Het project nestkastjes timmeren was ook dit jaar een groot 
succes. Op 16 januari j.l. waren de hele zaterdagochtend 
kinderen (sommigen met hun ouders) druk bezig in het 
NME-Centrum. Veel mezen en winterkoninkjes kunnen dit 
voorjaar kiezen uit prachtige bouwwerken voor een 
nestplaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Warme Truiendag  
 

 



 Het milieulied  
 

Wel!, als je aan 't milieu wil denken kun je best iets doen  
het opgespaarde glas gooi ik in wit en bruin en groen 
ik komposteer zoveel ik kan, het oud papier in blauw 
en plastiek in oranje, ach zo blijft een mens in touw 
het chemisch weer in geel en juist dat luister hier heel nauw 
 
refrein 
ik doe het allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal voor 
't milieu 
allemaal voor 't milieu, allemaal voor 't milieu 
ik doe het allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal voor 
't milieu 
vaak een beetje veul, dan weer een peu (maar soms ... ben ik 
het milieu ... effekes ...beu!) 
 
de thermostaat gaat eerder laag, een trui werkt ook probaat 
en biologisch afwasspul gebruik ik voor de vaat 
op zaterdags goedkope stroom, pas dan doe ik de was 
alleen maar voedsel uit de buurt, geen ver weg ananas 
heel rustig met het gaspedaal, in plaats van steeds plankgas 
refrein 
 
niet met de auto naar de winkel, want ik fiets of loop 
geen kunststof klipje om mijn broodzak, maar ik vraag een 
knoop 
de kraan dicht bij het tandenpoetsen is geen nouveaute 
het is zo leuk besparen met zo'n knop op je wc 
en op mijn brievenbus daar prijkt een duidelijk: nee! nee! 
refrein 
 
het regenwater vang ik netjes in een grote ton 
ik koop een verf op waterbasis voor mijn gangplafond 
de lege batterijen die bewaar ik mooi apart 
en neem mijn eigen canvastas mee naar de supermart 
ja!, 't milieu dat heeft al jarenlang een plekje in mijn hart 
refrein 
 
tekst & muziek: Henk Boogaard (versie 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk (en luister) naar de eigen pagina via google:  
“Henk Boogaard”. 
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Het Pakhuis, centrum voor erfgoed, natuur en milieu nadert 
haar voltooiing, volgens planning zal de aannemer Van 
Norel het pand 31 mei a.s. opleveren. Vervolgens zal Tinker 
imagineers bv uit Utrecht Het Pakhuis in juni gaan inrichten. 
De werkformule is ‘verbinden van binnen en buiten’. Aan de 
hand van een stripverhaal wordt de bezoeker door het 
museumdeel geleid. Vanuit het heden naar het verleden. De 
rode draad is de geschiedeniscanon met in elk tijdperk iets 
vermeldenswaardig uit Ermelo. Een stripfiguurjongetje licht 
het een en ander voor. De bovenruimte zal ingericht zijn als 
een tentoonstellingszaal met Ermelose bijzonderheden 
zoals: grafheuvels, het lijksilhouet van Jantje van Speulde, 
Romeins Marskamp en archeologie. De splitlevelruimten zijn 
de aanlooproutes met mogelijkheden voor (wissel)
tentoonstellingen. De onderste verdieping zal voornamelijk 
benut gaan worden als onderzoekscentrum, ruimte voor 
lezingen e.d. Deze ruimte heeft de toepasselijke naam ’Het 
Practicum’ gekregen. Met behulp van verschuifbare 
boekenkasten kan men deze ruimte deels afschermen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de Stichting Het Pakhuis heeft een logo 
laten ontwerpen. Het logo geeft de twee gebouwen met de 
slagschaduw van de molen weer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin juli a.s. hopen de vrijwilligers en het bestuur de eerste 
bezoekers te ontvangen. 
 
 

Het Pakhuis  

 

   Met belgerinkel  
    naar de winkel 



Leuvenum 

bezoek het NMEbezoek het NMEbezoek het NMEbezoek het NME----Centrum                 vanaf begin juli a.s. Het PakhuisCentrum                 vanaf begin juli a.s. Het PakhuisCentrum                 vanaf begin juli a.s. Het PakhuisCentrum                 vanaf begin juli a.s. Het Pakhuis    
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De Leuvenumse Bossen vormen een natuurgebied van 2267 
hectare met bos, heide, stuifzand en beekdal. De Hierdense Beek, 
hier doorgaans de Leuvenumse Beek genoemd loopt dwars door 
het gebied. Aan de noordoostzijde ligt het stuifzandgebied 
Hulshorsterzand. De andere twee grotere delen zijn het 
Leuvenumse Bosch en Leuvenhorst. Kenmerkend voor het 
Leuvenumse Bosch zijn de uitgestrekte grove dennenbossen. 
Deze zijn grotendeels ontstaan in de tweede helft van de 19e 
eeuw. De toenmalige heidevelden en stuifzanden werden met 
deze bomen beplant. In de drassige laagten langs de beek komt 
nat loofbos voor met zwarte els en wilg. Op de wat drogere delen 
groeien beuk, berk en eik. In het gebied komen de drie 
heidesoorten voor: stuikheide, dopheide en kraaiheide. De bossen 
van Leuvenhorst zijn wat jonger, eerste helft 20e eeuw. Het 
Hulshorsterzand is één van de grotere stuifzandgebieden in 
Nederland. 
De Vereniging Natuurmonumenten beheert deze terreinen. Het 
beleid is gericht op natuurlijke processen zoals erosie, begrazing 
en verjonging. Het streven is een ‘natuurbos’. Er zijn echter ook 
werkzaamheden nodig. Zonder ingrijpen zal een terrein als het 
Hulshorsterzand dichtgroeien. De Hierdense Beek krijgt de 
gelegenheid om vrij door het bos haar weg te zoeken. Dit leidt nu 
al tot fraaie meanders en overstromingsplaatsen bij veel neerslag. 
 
Ten zuiden van de Leuvenumse Bossen ligt het landgoed 
Leuvenum. Het landgoed is 600 hectare groot en heeft, inclusief 
het omringende gebied ongeveer 70 inwoners. Leuvenum is één 
van de oudste woonplaatsen in de gemeente Ermelo. De eerste 
vermelding is van ongeveer 1300, maar Leuvenum is waarschijnlijk 
veel ouder (vermoedelijk al uit 800). Het gebied wordt doorkruist 
door oude wegen. Een oude Hanzeweg (Harderwijk-Deventer) en 
oude Hessenwegen (Zutphen-Amersfoort) zijn op oude kaarten 
terug te vinden. Een bericht uit 1651 noemt de Zwarte Boer al als 
poststation. Het Huis te Leuvenum stond eerst op een plaats 
achter de huidige Zwarte Boer. In 1744 liet de Harderwijkse familie 
Van Westervelt een huis van aanzien bouwen. Om dit ‘Huis te 
Leuvenum’ was een gracht. Achter de Zwarte Boer is deze gracht 
nog zichtbaar. In 1799 kwam het geheel in bezit van mr. S.J. 
Sandberg. Het huis werd in 1854-1855 gesloopt. Het huidige 
landhuis staat aan de andere zijde van de weg en werd in 1921-
1923 gebouwd. Het is een traditioneel gebouw met in die tijd 
moderne toepassingen zoals betonnen vloeren. De ingangspartij 
heeft een torenachtige uitstraling met een uitwaaierende 
toegangstrap en een uivormige dakbekroning. Het landgoed heeft 
vooral zijn bekendheid gekregen door de freules Sandberg. Het 
landgoed heeft het karakter van een enknederzetting: kleine 
percelen bouwland, weiland omzoomd door houtwallen en bossen. 
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Contactadres: 

Gert Schuurman 
Zwaluwstraat 47 
3853 CB Ermelo 
tel. 0341  55 41 26 
E-mail: 
g.j.e.r.schuurman@hccnet.nl 

    
Tot 1 juli 2010:Tot 1 juli 2010:Tot 1 juli 2010:Tot 1 juli 2010:    

NatuurNatuurNatuurNatuur–––– en MilieuEducatief  en MilieuEducatief  en MilieuEducatief  en MilieuEducatief 
Centrum ErmeloCentrum ErmeloCentrum ErmeloCentrum Ermelo    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactadres: 
Burg. van Oordtstraat 30 
3851 JT Ermelo 
tel. 0341  56 18 03 

E-mail:  
info@nmecentrum-ermelo.nl 

Website:  
www.nmecentrum-ermelo.nl 
 
Openingstijden tot 1-7-2010: 
dinsdag  
woensdag 
donderdag   
        10.00—12.00 uur 
woensdag  
      13.30—16.00 uur 
1e zaterdag van de maand 
      12.00—15.00 uur 
 

en op afspraak 
 
Toegang vrij 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uw huisdrukker met een groen hart!Uw huisdrukker met een groen hart!Uw huisdrukker met een groen hart!Uw huisdrukker met een groen hart!    
Lees alles over onze MVO inspanningen op: www.graficenter.nl/mvo 

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 120g Biotop FSC papier 

Het is weer lente…. tijd voor de meikever! 
Heeft u ook dat intense lentegevoel na die lange en koude winter 2009-2010?  
Voor het gevoel leek er maar geen einde te komen aan die maanden met sneeuw en vorst. 
Wat een verademing om dan weer heerlijk buiten te kunnen zijn zonder dikke jas, sjaal en 
muts en het voorjaar in al haar facetten op te snuiven en intens te beleven.  
De mannetjes vogels zingen weer uit volle borst om de vrouwtjes te lokken en het hof te 
maken, de vlinders vinden elkaar op kilometers afstand door hun unieke geursysteem en 
de planten schieten als paddenstoelen uit de grond. 
Ook de wereld van de insecten lijkt weer tot leven gekomen te zijn. Zeker in onze bosrijke 
omgeving met veel loofhout, trekt een soort insect in mei en juni de aandacht: de meikever!
Meikevers  zijn 25-30 mm lang en roodbruin gekleurd. Het halsschild en de kop zijn 
bruinzwart. Het achterlijf dat voor het grootste deel verborgen zit onder de dekschilden 
vertoont aan beide zijden een rij driehoekige witte vlekken.  
 

De lente: een boeiend  jaargetijde! 

Foto’s van enkele activiteiten 
     
Boomfeestdag 2010 ▼ 
Met belgerinkel naar de winkel ▼▼ 
Nestkastenproject Ireneschool en De Dillenburg ► 
 
 


