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Een greep uit de agenda: 
 

  21 juli  Bijendag          Bezoekerscentrum 
                        Schaapskooi                    11.00 - 17.00 uur 

                      

  18 augustus  Oogstfeest          Oude Nijkerkerweg 
                                                 10.00 - 16.00 uur 

  

  29 sept           Opendeur NMP            De Witte Heide 
                            Het Zwijn        10.00 - 12.30 uur 

 

  27 okt  Opendeur NMP            De Witte Heide 
                          Insecten       10.00 - 12.30 uur 

 

Themapresentatie tijdens de Opendeur om 10.30 uur 

Het voorjaar van 2018 lijkt weer op een nieuw record af 
te stevenen. Hoge temperaturen. Tekenen van een 
klimaatsverandering? Grillig neerslagpatroon, plaatselijke 
hoosbuien, veel wijst erop maar klimaatgegevens gaan 
over een langere periode. We zullen het zien. Toch 
zullen we de gevolgen van weersveranderingen, mede 
veroorzaakt door ons gedrag, uiteindelijk gaan merken. 
Door de betegeling van onze tuinen kan het regenwater, 
zeker tijdens een hoosbui, niet weg. Overstromingen zijn 
het gevolg. We kunnen hier echter wel wat aan doen. 
Stoeptegels eruit en planten er in. Groen buffert 
bovendien de temperatuur dus veel groen in het dorp 
maakt het leven bij hoge temperaturen aangenamer. 
Bomen geven niet alleen schaduw maar vangen ook 
fijnstof op. Naast het aangename voor de mens is groen 
ook goed voor de insecten en andere dieren. Groen is in 
dit geval misschien niet het juiste woord, want in de 
keurig gemaaide groene grasperken (ook vele 
gemeentelijke) en de monotone groene weilanden heeft 
een insect weinig te zoeken. Alarmerend is de 
geconstateerde terugloop van insecten; zowel in aantal 
als in soorten. De oplossing? Gras vervangen door wilde 
planten. Elders in deze nieuwsbrief kunt u er meer over 
lezen.  
De werkgroep Duurzaamheid heeft zich beziggehouden 
met warmtescans. De warmtescan is een middel om het 
denkproces, om tot een energiezuinige of-neutrale 
woning te komen, in gang te zetten. In wijk West zijn 
scans van woningen gemaakt en de bewoners hebben 
toelichting op de gegevens gekregen plus informatie wat 
men ermee kan doen. Ook wordt gekeken welke 
mogelijkheden er zijn om tot een gasloze woning te 
komen in bestaande oudere wijken. Hierover meer in de 
volgende nieuwsbrief. 
Ook besteden we aandacht aan de in ontwikkeling zijnde 
natuurtuin De Zandkamp. Er gloort een nieuw pareltje in 
Ermelo, maar er is nog veel te doen. Op onze website 
ziet u een prachtige fotoserie van bloemen en insecten 
die daar nu al te bewonderen zijn. 
De basisschoolprojecten waren ook dit jaar weer een 
succes. Veel scholen maken er gebruik van en veel 
leerlingen maken kennis met gebeurtenissen uit de 
Tweede Wereldoorlog bij Drie. Een tweede succes 
hadden we bij de presentatie van de plannen voor een 
natuurgebiedje bij Strand Horst. In de raadscommissie 
kreeg het bijval en de positieve reactie van wethouder 
De Haan op onze plannen was ook in de pers te lezen.  
 

Er wordt hard gewerkt aan twee wandelrouteboekjes: 
een totaal vernieuwde versie van de bomenwandelroute 
door het dorp met als titel Groene Toppers en een 
herziene uitgave van de wandeling over het Houtdorper- 
en Speulderveld. Hou onze website in de gaten voor het 
laatste nieuws. 
Tot slot de AVG: zoals veel organisaties en 
verenigingen zullen ook wij aangeven wat wij doen met 
uw privacygevoelige gegevens. In de volgende 
nieuwsbrief besteden we er aandacht aan. 
 
Een fijne zomer toegewenst! 

Natuurtuin  De Zandkamp Ermelo 
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 Meer biodiversiteit in het dorp 

Binnen de bebouwde kom van Ermelo zijn stukjes plantsoen en onbebouwd terrein te vinden. Op deze stukjes staan 
soms een paar bomen. Daaronder en er omheen is gras. De gemeente maait dat regelmatig waardoor het eruit ziet 
als een mooi glad biljartlaken. Deze plekjes zijn voor insecten niet of nauwelijks interessant. Geen bloemen betekent 
geen nectar of stuifmeel dus geen voedsel. Het insectenbestand loopt mede hierdoor alarmerend terug. 
Meer wilde planten 
Wij zien graag dat een aantal van deze plekjes omgevormd gaan worden tot terreintjes met wilde planten. Dat geeft 
veel voordelen: insecten hebben voedsel, meer insecten betekent ook meer zangvogels. Bovendien kunnen de 
insecten de plekken gebruiken als tussenstation om verder te trekken. Nu liggen voor insecten interessante stukjes 
grond soms te ver uit elkaar en raken ze geïsoleerd. Natuurlijk hoeven niet alle grasveldjes te verdwijnen. 
Speelplekken voor kinderen, voetbalveldjes en picknickplekken moeten er ook zijn.  
Het argument dat een grasveldje goedkoper is gaat niet helemaal op. Het veldje moet zeer regelmatig gemaaid 
worden. Een wilde bloemenperk zaait men in, na de bloeiperiode wordt het gemaaid (liefst in fasen) en nadat het een 
tijdje gelegen heeft verwijdert men het strooisel. De grond hoeft men slechts in het voorjaar gedeeltelijk te bewerken. 
Om ‘overlast’ van overhangende planten over het fietspad en de weg te voorkomen kan men de berm zo’n 50 cm 
breed langs het pad of de weg maaien. Dat hoeft doorgaans maar één keer. Wij proberen de politiek te overtuigen 
van deze wijze van berm- en terreintjesbeheer. Beter voor de insecten, beter voor de vogels, beter voor uw 
gemoedstoestand. Wie wordt er nu niet vrolijk van een mooi bloeiende berm? 
Ook in het buitengebied zou het mooi zijn als de gemeente samen met landbouwers het beheer gaan aanpassen 
naar brede randen met inheemse wilde planten aan weerzijden van sloten. Behalve de Ermeloërs zelf zullen ook de 
toeristen dit gaan waarderen. 
Operatie Steenbreek 
Maar ook de Ermeloër zelf kan wat doen. Veel tuinen zijn versteend. Door de verstening weer (deels) om te zetten 
naar tuin met (wilde) planten kunt u ook een bijdrage leveren aan een beter en gezonder leefklimaat. Gebruik dan 
wel planten waar bijen en vlinders (en andere insecten) wat aan hebben. Veel planten uit tuincentra zijn zo ver 
doorgekweekt dat ze niet of nauwelijks nog nectar of stuifmeel produceren. Wij staan achter de Operatie Steenbreek 
(zie operatiesteenbreek.nl). Kort samengevat zijn de gevolgen van verstening: hitte-eilandeffect (in stad of dorp is het 
warmer dan in het omliggende landelijke gebied); vermindering van biodiversiteit; problemen met waterhuishouding 
(overstromingen); sneller droogte (geen winterse neerslag overschot in de bodem); toename concentratie fijnstof. Het 
alternatief: een groenere omgeving heeft een stressverminderende werking. 
Oproep 
Heeft u ook een gemeentelijk grasterreintje in uw buurt dat u graag omgezet wilt zien in een wilde plantenperk? Of 
zoekt u goede voorbeelden om uw tuin om te vormen? Laat ons dat weten via info@nmpermelo.nl. Wij zullen uw 
signalen inventariseren en willen daarmee de politiek benaderen. De raad heeft burgerparticipatie hoog in het 
vaandel staan: ze zullen er zeker iets mee gaan doen. 
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In gesprek 
Het nieuwe college van B & W heeft een evaluatienota ten aanzien van het onderwerp Duurzaamheid (nog van 
het ‘oude’ college overigens) ter bespreking voorgelegd aan raadscommissie en gemeenteraad. De feitelijke 
boodschap in deze nota is: Laten we nu echte stappen zetten om van het aardgasgebruik af te komen. Helaas 
heeft het nieuwe college nog niet duidelijk kunnen maken, welke voornemens zij nu daadwerkelijk heeft om dat 
doel te bereiken. 
Er worden nu overleggen voorbereid om te spreken met maatschappelijke groeperingen in Ermelo (waaronder 
het NMP), om te horen welke ideeën en voorstellen er bij hen leven. Het ambtelijk gesprek met ons daarover zal 
in juni a.s. plaatshebben. 

 
Duurzaamheidsloket 
We mogen als NMP-adviseurs niet ontevreden zijn over de hoeveelheid bezoekers aan het Duurzaamheidsloket. 
Uiteraard zouden we nog best wat meer Ermelo’ers willen bedienen c.q. van besparingsadviezen willen voorzien. 
De vragen die gesteld worden zijn zeer divers. Veel vragen gaan over de in te dienen formulieren en de te volgen 
goedkeuringsprocedures voor subsidieaanvragen, maar het gaat ook veel over voor- en nadelen van 
warmtepompen en methodes van muur- en vloerisolatie. 
Helaas zijn een aantal toegezegde gemeentelijke faciliteiten ten behoeve van het loket niet uitgevoerd.  
Jammer, maar we laten ons daardoor niet belemmeren! 
In juli en augustus is het Duurzaamheidsloket niet bemenst, er wordt verwezen naar Veluwe Duurzaam. 

 
NATUURPROJECT STRAND-HORST 
In de raadscommissievergadering van 15 mei jl. hebben we het plan en ontwerp  
van de studenten van hogeschool Aeres voor de herinrichting van het zuidelijkste  
deel van Strand-Horst aan de leden gepresenteerd. Wij willen dat deel herinrichten  
als een moerassig natuurgebied. Gezien het aantal en de inhoud van de gestelde  
vragen door de raadsleden, mogen we constateren dat met interesse is kennis- 
genomen van dit plan. Uiteraard was er een vraag over de financiële haalbaarheid  
(ja, het is reëel haalbaar!) en vragen over ‘hoe om te gaan met betrokken partijen’.  
Tevens riep het plaatsen van de noodzakelijke geluidswal wel wat opgetrokken  
wenkbrauwen op. Al met al kunnen we er tevreden op terugkijken. 
Hoe gaat het nu verder? Burgemeester en wethouders waren genoodzaakt,  
vanwege de bezwaren van o.a. het KNNV met betrekking tot bedreigde vogels als  
roerdomp en grote karekiet, om alsnog een uitgebreide Milieu Effect Rapportage  
uit te laten voeren. Als de resultaten daarvan bekend zijn, kan het bestemmings- 
plan Strand-Horst verder worden uitgewerkt. Als NMP zullen wij daarbij (deels)  
betrokken worden. 

 
 
 
 

BLOEMENMENGSEL EN BERMEN  
Naar aanleiding van onze brief van 19 april jl. aan het college van B & W  
en raad, waarin we aandacht vroegen voor het creëren van bermen met daarin  
veldbloemen, hebben Gert en Bert een overleg gehad met raadslid de heer  
Tillema van de Christen Unie. Hij wilde (middels een motie) het college  
opdragen om actief en waar er de mogelijkheden zich aandienen meer terreinen  
in te zaaien met veldbloemenmengsels voor vlinders, bijen en andere insecten.  
Er is uit recente studies gebleken, dat de insectenstand (voornamelijk als gevolg  
van de intensieve veeteelt) sinds de jaren negentig met 75 % is teruggelopen.  
Dat vraagt om krasse maatregelen! De motie is behandeld in de raad van 30 mei jl.  
Maar er was geen meerderheid voor in de raad, de motie is verworpen.  

 
 
 
 
 
LINTJE VOOR JANNEKE EN GERT 
 Wij hebben rijkelijk meegedeeld in de Koninklijke lintjesregen van 
2018. Zoals u al in de pers hebt kunnen lezen, zijn zowel Janneke als 
Gert lid geworden in de orde van Oranje-Nassau. En dat wordt je echt 
niet meer zomaar! Als je kijkt naar het werk, dat Janneke en Gert in 
de afgelopen bijna 30 jaar voor en met het NMP (en nog voor zoveel 
ander organisaties) hebben gedaan, dan zijn de lintjes meer dan 
verdiend; dat laatste horen we van alle kanten! Het straalt toch ook 
een beetje af op het gehele NMP; en daar zijn we trots op!! 
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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 

De natuurtuin, gelegen tussen de Zandkampweg en de Konijnenwal bestaat nu nog uit twee delen. Een vijverpartij, 
aan drie zijden omzoomd door bosschages en een wilde bloementuin. De laatste is al tijden in gebruik bij de imkers 
die een bijenstal hebben aan de Konijnenwal. Een deel is een mooie bloemenweide, maar een groot deel was één 
groot kweekgras terrein. Van dit deel is onlangs de dikke vruchtbare zwarte aardlaag verwijderd en het is opnieuw 
ingezaaid met wilde bloemenzaadmengsels. Op dit moment staat een deel er mooi bloeiend bij en het zaad in het 
afgegraven deel is ontkiemd, maar moet nog verder tot ontwikkeling komen.  
De vijverpartij en de wilde bloementuin zijn gescheiden door een aarden wal. In de toekomst moeten beide delen  
één geheel gaan worden. Aan de Konijnenwalzijde komt een toegangshek waarna men linksaf kan naar de 
bloemenweiden, rechtsaf naar de vijver en rechtdoor het Pelserklompenpad kan vervolgen. Ook andere 
wandelroutes gaan door dit terrein. Om de eenheid te versterken zal er een trapovergang over de aarden wal 
gemaakt gaan worden. Ook tussen de bloemenweides en de rest van het gemeentelijke opslag/werkterrein is een 
aarden wal aangelegd. De bedoeling is dat deze wallen later beplant gaan worden met inheemse struiken zoals 
vlier, hazelaar, meidoorn, kardinaalsmuts, sleedoorn en kornoelje. 
De ontwikkeling van dit toekomstig natuurpareltje is dus in volle gang. Vrijwilligers hebben al veel werk verricht, 
maar er is echter nog veel werk te doen. We zoeken dan ook mensen die hand- en spandiensten kunnen verrichten.  
Mensen die:  - opslag van bramen, brandnetels, kweekgras  
    e.d. willen verwijderen. 
  - bijenhotels, schuilplaatsen voor kleine dieren        
    e.d. willen maken en plaatsen. 
   - het benodigde vrijwilligerswerk in kaart willen  

    brengen; coördineren. 
   - mee willen denken over de inrichting en  
    ontwikkeling van het terrein.  
Naast fysieke hulp hebben we ook geld nodig. Geld voor de  
aanplant, aankleding van het terrein en voor de aanschaf van  
gereedschappen zoals een kleine balkmaaier. We zijn bezig met  
sponsoring, maar ook giften (geld of materiaal) zijn welkom.  
Dus………………… 
Wilt u ons helpen? Graag. 
U kunt contact met ons opnemen via onze website of mail 
naar natuurtuinermelo@gmail.com 

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 (0341) 495212 of 560682 
 
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 Duurzaamheid 

pdezwart@xs4all.nl 

telefoon 06 30 08 82 05 

OPROEP 

De Stichting zoekt vrijwilligers voor de werkgroepen educatie, duurzaamheid en composteren. 

Belangstelling ?     info@nmpermelo.nl    of    tel. (0341) 554126  

Natuurtuin Ermelo 

Meer foto’s: www.nmpermelo.nl   >   Natuurtuin De Zandkamp 

                      flora en fauna van De Zandkamp (rechtsboven) 


