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Tijdens de officiële opening van het gebouw De Witte
Heide op 8 september 2012 heeft ook het NMP zijn ruimte
in gebruik genomen. In zaal ELVA is het materiaal
opgeslagen en is er ruimte voor cursussen met een
beperkt aantal deelnemers. Voor lezingen en dergelijke
kan uitgeweken worden naar één van de andere zalen.
Ook is zaal ELVA zeer geschikt voor bestuurs- en
werkgroepvergaderingen. We kunnen ons weer gaan
richten op activiteiten. De cursussen sterrenkunde voor
kinderen en volwassenen zijn in oktober weer begonnen.
Ook richten wij ons op het geven van excursies en het
verzorgen van wandelingen. In het voorjaar van 2013
hopen we te starten met een cursus duurzaamheid.
Het klimaatuitvoeringsplan van de gemeente Ermelo heeft
zijn eerste bijeenkomst gehad. Er is een werkgroep
samengesteld die als taak heeft om diverse projecten te
inventariseren, op te zetten en te begeleiden. Er is een
bedrag gereserveerd dat uitsluitend bedoeld is voor het
klimaatuitvoeringsplan. Dat het onderwerp de
belangstelling heeft van de Ermeloër bleek wel uit de
voorlichtingsavond op 6 september in De Dialoog. Veel
mensen waren gekomen om informatie in te winnen. De
werkgroep Milieu van het NMP stond er met een
ingerichte kraam met als thema duurzaamheid: diverse
zonnepanelen, diverse spaarlampen. Het kreeg veel
aandacht van de bezoekers. Han Kattewinkel zat namens
het NMP in een panel dat vragen vanuit het publiek kon
beantwoorden. Kortom een geslaagde avond.
De Rabobank had 3 oktober voor haar leden een dag in
het Dolfinarium georganiseerd. Organisaties uit de regio
was gevraagd om iets van hun activiteiten aan de
bezoekers te tonen. Daar wij ook regelmatig gebruik
maken van het Rabobankstimuleringsfonds waren wij blij
om iets terug te kunnen doen en hebben we aan de
oproep gehoor gegeven. De NMP-kraam werd druk
bezocht. De Rabobank bood ook nog een workshop aan.
De organisaties konden informatie en tips krijgen over het
functioneren van vrijwilligersorganisaties. We hebben hier
dankbaar gebruik van gemaakt.
We hebben een uitnodiging ontvangen om een
kraam in het gemeentehuis te bemensen tijdens
de nieuwjaarsreceptie 2013. We gaan hier gehoor
aan geven. Het thema is ‘duurzaamheid’.
Sterrenkunde voor kinderen 2012

Een greep uit de agenda:
24 oktober Excursie
27 oktober Open huizen route
Veluwe Duurzaam
27 oktober Nacht van de Nacht
2 januari Nieuwjaarsreceptie
19 januari Open Huis NMP

Drie
De Witte Heide
Schaapskooi
Gemeentehuis
De Witte Heide

Zaterdag 8 september was het zover. De Witte Heide
en het NMP openden hun deuren en hielden Open
Dag. Om half elf stond de ingebruikneming van zaal
ELVA door het NMP op het programma. Onder grote
belangstelling werd door middel van een
PowerPointpresentatie duidelijk gemaakt dat het
dakloze NMP weer een vaste plek heeft. Het zwarte
gat waarin het NMP leek te zijn gevallen bleek toch
niet zo sterk te zijn. Vanuit de ruimte werd steeds
meer ingezoomd naar de aarde, naar Nederland,
naar Ermelo, naar De Witte Heide, naar zaal ELVA.

Na de openingshandeling
sprak wethouder Laurens
Klappe fraaie woorden. Hij
benadrukte het belang van
het NMP. Hij gaf aan dat het
NMP soms ook lastig was voor
de gemeente, maar wel met het doel
om Ermelo groener en duurzamer te maken.
Als blijkt van waardering (zo hebben wij het opgevat)
overhandigde hij de Ermelose vlag aan de voorzitter.
Tijdens de Open Dag kreeg zowel De Witte Heide als
het NMP veel aanloop, ongeveer 200 personen.
Groei en Bloei afdeling Ermelo-Putten verzorgde in
zaal Animo een cursus corsage maken.
Al met al een geslaagde dag.

Sprankelende inzet

Thuiscomposteren
Strenge winter leverde probleempjes met het
thuiscomposteren
De vrij lange periode met uitzonderlijk strenge vorst heeft
bij een aantal Biocoms tot sterfte van de
compostwormen geleid. Soms ontstond er bovendien
verstopping in de afvoer van het vocht, met als gevolg
slecht functioneren van het composteerproces. In
extreme gevallen, dus bij uitzondering, leidt zo'n
verstopping tot stankoverlast.
Voor de Werkgroep Thuiscomposteren zijn het geen
moeilijke problemen. Als de inhoud van de Biocom er
uitziet zoals gebruikelijk, is het toevoegen van een
groepje wormen de oplossing om de levende have in de
bak weer te completeren. Is de inhoud van de bak veel
te vochtig, dan is het gangbaar maken van de
vochtafvoer dringend geboden. Soms zit het
afvoerslangetje verstopt. Het kan ook zijn de ruimte
onder de compost is dichtgeslibd. Met een tuinslang
schoonspuiten is dan even een klusje, maar goed te
doen. Is de vochtafvoer weer in orde, dan de inhoud van
de bak omzetten en de wormen kunnen er in om mee te
werken aan het composteren.
Voor dit soort adviezen en werkzaamheden zijn de leden
van de Werkgroep opgeleid – en ze hebben er veel
plezier in.
Heeft u een Biocom die
buiten gebruik is of
wilt u graag een
Biocom hebben?

Soms stopt iemand om
de een of andere reden
blijvend met het gebruik
van zijn of haar Biocom.
Soms hoort iemand enthousiaste verhalen over de
aardigheid van het in eigen tuin verwerken van GFT'afval' tot compost (en over de voordelen). De
Werkgroep Thuiscomposteren zorgt dat een in onbruik
geraakte Biocom terecht komt bij een nieuwe gebruiker.
Ophalen, controleren, schoonmaken, completeren en
bezorgen. Heeft de nieuwe gebruiker er een poosje
GFT-'afval' in gedaan, dan wordt een portie
compostwormen nagebracht.
Deze vrij nieuwe activiteit van de Werkgroep begint
aardig te lopen.

Voor nadere informatie en contact:
info@nmpermelo.nl of
telefoon (0341) 495212 of 560682,
WerkgroepThuiscomposteren
troubleshooters voor composteren
en makelaars cv (compostvaten)
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Gert en Janneke
samen
één sprankelende inzet
oog en hart
voor
prachtig natuurlijk Ermelo
In het bijzijn van bestuur, donateurs en andere NMPbelangstellenden werden Gert en Janneke Schuurman, NMP
-oprichters en medewerkers van het eerste uur in het
zonnetje gezet.
De opening van De Witte Heide, tevens het betrekken van
ons nieuwe NMP-thuishonk, bleek een mooie gelegenheid
voor de overige bestuursleden om bij monde van Joke
Pieters een keer hardop hun grote waardering uit te spreken
voor Gert en Jannekes permanente en enthousiaste inzet
voor het NMP en voor de natuur en het milieu van Ermelo.
20 jaar NMP = 20 jaar Gert en Janneke! Zonder hen was er
géén Stichting NMP geweest, en ook geen NME-centrum,
van waaruit de gemeente Ermelo 12 jaar lang haar
educatieve taken met betrekking tot Natuur en Milieu heeft
kunnen laten vormgeven door de Stichting NMP Ermelo.
Naar onze mening zouden die gemeentelijke taken zelfs
geen vorm gehad hebben, zonder Gert en Jannekes
voortdurende inspanningen.
Onder applaus ontvingen zij uit handen van bestuursleden
Bert Stoter en Gerard van Ruiten een mooi ere-teken als
dank, met bovenstaand gedichtje als ode daarin gegraveerd.
We hopen nog heel lang van Gert en Jannekes prachtig
elkaar-aanvullende kwaliteiten en talenten te kunnen
genieten!

Als u interesse heeft, laat het me weten en ik neem
contact met u op.
Piet de Zwarte
Lid van de werkgroep Milieu
pdezwart@xs4all.nl
06 30

Advies
Als u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen
en/of behoefte heeft aan tips om uw woning energiezuiniger te maken dan kunt u advies inwinnen bij ons.
Piet de Zwarte komt bij u thuis kijken en adviseert u
belangeloos. Hij is niet aangesloten bij een of andere
organisatie. Hij vindt een duurzame samenleving de
toekomst. Vandaar de mogelijkheid een vrijblijvend
advies bij hem in te winnen
Piet de Zwarte
Lid van de werkgroep Milieu van het NMP
pdezwart@xs4all.nl
06 30088205

word donateur van de Stichting NMP

minimaal € 7,50 per jaar
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Nacht van de Nacht

Laat het donker donker!
De ondragelijke Lichtheid van de Nacht en de
Schoonheid van het Duister.
In heel Nederland dragen provincies en
gemeenten hun steentje bij door de lichten in hun
gebouwen uit te doen. Sommige gemeenten
doen zelfs de straatverlichting tijdelijk uit. De
gemeente Nieuwegein heeft in haar 30-km zone
straatlantaarns van 9 meter hoog vervangen door
palen van 7 meter hoog. Hierdoor kan een zelfde
lichtsterkte op de grond bereikt worden met
lampen met een lager vermogen. De SONlampen van 150 Watt zijn vervangen door PLLlampen van 55 Watt. Sinds de aanpassing zijn er
geen klachten van burgers over te lage
lichtniveaus ontvangen. Een investering die met
3 jaar terug is verdiend. Zo zijn er op de pagina
praktijkvoorbeelden vele mogelijkheden
aangegeven voor duurzaamheid zonder dat de
veiligheid van de burgers in gevaar komt. Op de
site www.klimaatverbond.nl vindt u de informatie.
Andere sites zijn:
www.natuurenmilieufederaties.nl
www.nachtvandenacht.nl
In deze regio werd op het Kootwijkerzand
aandacht aan de Nacht van de Nacht
geschonken. Dit jaar hebben een aantal
organisaties in Putten en Ermelo besloten om
samen een programma bij de schaapskooi op de
Ermelosche Heide samen te stellen.
Vijf organisaties hebben elkaar gevonden: Stichting Schapedrift, KNNV (Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging), sterrenvereniging Astra Alteria, Stichting NMBP (Natuur- en Milieubescherming
Putten) en de Stichting NMP (Natuur- en MilieuPlatform Ermelo). Het programma staat afgedrukt op de poster.
Het is een eerste opzet. Als de opzet slaagt zal er in de toekomst de Nacht van de Nacht bij de Schaapskooi een
blijvertje worden. Het accent ligt op het beleven van de Nacht. Daarnaast is er de hoop dat bij zowel de burgers en
bij de gemeenten een besef groeit dat duurzaamheid de toekomst is.

OKTOBER - MAAND VAN DE
GESCHIEDENIS: VERLEDEN EN
NATUUR IN BOSSEN BIJ DRIE
Op woensdag 24 oktober 2012 biedt Stichting Natuur- en
MilieuPlatform (NMP) Ermelo belangstellenden de
gelegenheid deel te nemen aan een ca. twee uur durende
wandeling door de bossen bij Drie, langs het
Onderduikershol en het monumentje van Jannes. Gidsen
zijn de heer Hans Born, jongste broer van de tijdens de
Tweede Wereldoorlog in de bossen neergeschoten
Jannes Born, en de heer Evert van de Beek, kenner van
de historie van het Onderduikershol.
Om 13.30 uur is de plaats van vertrek de parkeerplaats
tegenover Boshuis Drie aan de Sprielderweg 205.
Deelname is gratis, vrije bijdrage in de kosten is welkom.
Aanmelden vooraf noodzakelijk via Joke Pieters,
telefoonnummer (0341) 557109 of
e-mail: info@nmpermelo.nl.
Voor meer informatie www.nmpermelo.nl

Bekijk de website

De Stichting NMP is op zoek naar vrijwilligers die
hand en span diensten kunnen verlenen bij
projecten. Bij het begeleiden van kinderen van de
basisschool tijdens het project ‘Ermelo 1940-1945’
kunnen we nog wat menskracht gebruiken.
Zie de website www.nmpermelo.nl voor meer info.

www.nmpermelo.nl

Sperwer (Accipiter nisus)
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De sperwer wordt ook wel de kleine havik genoemd. Met
zijn grootte van 27-41 cm is het dier aanmerkelijk kleiner
dan de havik (48-61 cm). Het vrouwtje is veel groter dan
het mannetje. De massa van het mannetje is 160 gram
terwijl het vrouwtje wel de 300 gram haalt. Het mannetje
heeft een leigrijze bovenzijde, rossige wangen en een
witachtige nekvlek. De voorzijde is gestreept. De poten
geel. Het vrouwtje heeft een meer zwartbruine bovenzijde
en de borststrepen zijn meer donkerbruin. Gelet op de
grootte kan de sperwer verward worden met de torenvalk.
De sperwer heeft korte stompe vleugels, de torenvalk
daaren tegen langere puntige vleugels. De sperwer jaagt
door laag boven heggen en bossen te vliegen en zich op
kleine vogeltjes te storten.
Is de sperwer niet op jacht dan vliegt het dier met enkele vlugge vleugelslagen gevolgd door een langere
glijvlucht. De sperwer is zeer wendbaar. Tegenwoordig wordt het dier steeds meer in woonwijken gesignaleerd
waar hij met grote snelheid door de tuinen scheert. Soms zit de sperwer ook op uitzichtpunten in de tuin. Vooral
in de winter is de sperwer in de dorpen te zien. De sperwer jaagt voornamelijk op kleine vogels, met name
huismus, mees, vink, spreeuw en merel. Het vrouwtje slaat ook wel de Turkse tortel. De sperwer plukt zijn prooi
voordat het gegeten wordt. De plukplaats is doorgaans een verhoginkje zoals muurtjes, boomstammen. De
sperwer bouwt elk jaar een nieuw nest hoog in de bomen. Hierin worden doorgaans 3 tot 4 eieren gelegd. Het
broeden duurt 40 dagen. De jongen blijven dan nog zo’n 35-40 dagen in het nest. Een sperwer kan wel 10 jaar
oud worden. De gemiddelde leeftijd is echter 2 jaar. Merendeel van de jonge sperwers overleeft het eerste jaar
niet. Het aantal broedparen in Nederland wordt geschat op een kleine 5.000.

Open huizen route in kader van duurzaamheid
Tijdens de Open huizen route van Veluwe Duurzaam op zaterdag 27 oktober a.s. stellen ook de Stichting
Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo en De Witte Heide haar deuren open van 10.00 – 16.00 uur. Kom een
kijkje nemen naar de praktische toepassing van zonne-energie en andere duurzame maatregelen. Zo kunt u in
De Witte Heide aan de Kerklaan 5a (zij-ingang) in Ermelo kennis maken met Zonnepanelen 20m2 (2400 wp)
solar frontier, Gevelisolatie, een Edelkamin Pelletkachel, een Warmte Terug Win installatie WTW itho HRU en
diverse verlichting zoals PL en TL. Vrijwilligers van de Stichting NMP zijn aanwezig voor uitleg. Zelf zien en een
praatje maken met de gebruikers blijkt heel interessant te zijn en helpt in uw besluitvorming bij aanschaf.
Voor meer informatie zie de website www.veluweduurzaam.nl/ermelo en www.nmpermelo.nl

Contactgegevens:
Gert Schuurman
Zwaluwstraat 47
3853 CB Ermelo
Tel.: 0341 55 41 26
Website: www.nmpermelo.nl
E-mail: info@nmpermelo.nl
Bankrek.: 39 77 56 402

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

