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Van het bestuur 

U heeft nu een speciale uitgave van de nieuwsbrief 
van het NMP in handen. 2016 is het jaar dat het NMP 
25 jaar bestaat. In 1990 zijn de eerste 
beschouwingen geweest. Kijken of er meer mensen 
zich zorgen maken over de leefomgeving van Ermelo. 
Dat bleek zo te zijn en dat was een goede reden om 
in 1991 het NMP op te richten. Eerst nog zonder 
regels en statuten, maar gaandeweg werd het NMP 
steeds meer een organisatie die samenwerkte met de 
gemeente, kritisch het gemeentebeleid volgde. De 
organisatievorm werd een stichting die de ANBI-
status heeft. Het NMP is gegroeid van een paar 
enthousiaste mensen tot een vrij grote groep 
vrijwilligers die, ook/nog steeds, enthousiast bezig is. 
Sommigen zetten zich in voor één bepaald project, 
anderen voor meerdere activiteiten. Hierdoor is er 
veel mogelijk. Aparte werkgroepen zijn: Educatie, 
Milieu, Composteren en Ermelo Schoon.  
Dankzij de bijdragen van onze donateurs en giften die 
we mogen ontvangen kunnen we onze activiteiten 
voortzetten en vernieuwen. 

In deze nieuwsbrief kunt u een beknopt overzicht van 
25 jaar NMP vinden. Wilt u meer over een bepaald 
onderwerp nalezen of terugblikken op een thema dan 
kunt u onze zeer goed onderhouden website 
raadplegen. Onder het kopje archief van de website 
kunt u in de nieuwsbrieven het wel en wee van het 
NMP nalezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Een greep uit de agenda: 

 27 feb  Opendeur NMP              De Witte Heide 
                   Natura 2000 gebieden     10.00 - 12.30 uur 

   5 maart     Uilen en sterren             Ermelosche Heide 

                                                                  19.00 uur                 

 11 maart     Receptie 25 jaar NMP*    De Witte Heide 

                                                                  16.00 - 19.00 uur 

 26 maart     Opendeur NMP              De Witte Heide 

                                                               Drie ‘Alles sal reg kom’        10.00 - 12.30 uur 

 26 mei            Fietstocht 25 km door      De Witte Heide 

                          de gemeente Ermelo*      Start 19.00 uur 

  28 mei           Deelname langste  Stationsstraat 
              ontbijttafel                      Start 08.30 uur 

 28 mei           Opendeur NMP              De Witte Heide 

                                                               Staverden                                            10.00 - 12.30 uur 

    4 juni            Solar Days    Pauwenplein 
                                                              11.00  - 15.00 uur 

 16 juni            25 punten wandeling*     Oud-Groevenbeek 
                                                               Start 19.00 uur 

 25 juni             Presentatie + wandeling  Ermelosche Heide 

                           Bossen                             14.00 uur 

 27 aug            Presentatie + wandeling  Ermelosche Heide 

                           Heidevelden                    14.00 uur 

 24 sept           Opendeur NMP              De Witte Heide 
                       Edelherten                       10.00-12.30 uur 

 29 okt             Opendeur NMP              De Witte Heide 
                       Paddenstoelen                10.00-12.30 uur 

 26 nov            Opendeur NMP              De Witte Heide 
                       Dag, maand, jaar            10.00-12.30 uur 

                                seizoenen en kalenders 

  
   Themapresentatie tijdens de Opendeur om 10.30 uur  
                        * zie voor een toelichting pagina 4 

www.nmperemlo.nl 
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word donateur van de Stichting  NMP     minimaal € 10,00 per jaar 

25 jaar NMP 

Het begon in 1990. In het najaar werden de 
eerste verkenningen gemaakt. Is er draagkracht 
in Ermelo om natuur- en milieueducatie op de 
kaart te zetten. Er was boven verwachting veel 
animo. De initiatiefnemers, Beate Steunenbrink 
en Gert Schuurman kregen ook groen licht van 
de gemeente Ermelo. De toenmalige wethouder 
Leidekker juichte het initiatief toe en stelde het 
gemeentehuis beschikbaar als vergader- en 
activiteitenruimte. De pers werd gehaald en in 
1991 werd het Natuur- en MilieuPlatform een feit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De samenwerking tussen de gemeente en het NMP 
was goed. Veel projecten werden door de gemeente 
omarmd en financieel ondersteund. In 1997 kwam 
ook ons eerste wandelrouteboekje van de pers. De 
Bomenwandeling door het centrum van Ermelo. In het 
najaar van 1997 werd het NMP door wethouder 
Oosterhuis uitgenodigd om mee te kijken in de oude 
prof. Kohnstammschool aan de burgemeester Van 
Oordtstraat. Dit pand stond leeg. De gemeente wist 
van onze wens een NME-centrum in Ermelo te 
realiseren en had bedacht dat dit wel een geschikt 
pand kon zijn om naast een kringloopwinkel een 
bescheiden NME-centrum op te zetten. Het NMP 
werd gevraagd om daaraan vorm en inhoud te gaan 
geven. Enthousiast gingen we er in mee en in het 
najaar van 1998 konden we een NME-centrum 
officieel openen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wethouder De Vries Reilingh opende het centrum 
symbolisch door een bloem te openen. 
Het NMP heeft daarna veel tentoonstellingen, 
cursussen, lezingen in het centrum verzorgd. Ook 
werd het steeds meer een centrum voor andere 
organisaties. Zo ging het KNNV in samenwerking met 
ons cursussen en lezingen organiseren. Astra Alteria 
en het NMP verzorgen vanaf 2005 de jaarlijkse 
cursussen sterrenkunde. 
Het NMP probeerde het NME-centrum een stevige 
plaats in de gemeente Ermelo te geven. Even dreigde 
het fout te gaan. De politiek wilde als 
bezuinigingsmaatregel het NME-centrum sluiten. In 
een belangrijke raadsvergadering oktober 2003 
hebben Joke Pieters en Gert Schuurman in de vorm 
van een toneelstukje  
duidelijk gemaakt dat een  
NME-centrum in Ermelo  
onmisbaar was geworden.  
Het maakte blijkbaar zo’n  
indruk dat wethouder  
Nederveen er in zijn  
schrijven in onze Nieuws- 
brief ter gelegenheid  
van het 10-jarig bestaan  
van het NME-centrum in  
2008 er nog op terug- 
kwam. Het NME-centrum  
bleef bestaan. Het NMP  
kon haar activiteiten  
voortzetten.  

Doelstellingen waren o.m. het realiseren van een 
Natuur- en MilieuEducatief  centrum, een 
kringloopwinkel, een milieuraad en een 
overkoepelende samenwerking tussen alle 
groene en grijze organisaties binnen de 
gemeentegrenzen. Vandaar de gekozen naam 
platform. Er werden drie pijlers gevormd: natuur, 
milieu en beleid.  
Een aantal organisaties deden van het begin af 
aan enthousiast mee. Zoals Milieudefensie, 
KNNV, Fietsersbond, imkervereniging. Een 
probleem bleek echter de angst van het verlies 
van de eigen identiteit van de organisatie. 
Hierdoor werd het platform steeds meer 
genoodzaakt om zich ook als een “partij” te 
moeten manifesteren.  
Gestart werd er met allerlei activiteiten zoals een 
slootjesonderzoek voor de jeugd, afval 
(tentoonstelling, onderwijsbeurs en cursus), een 
milieumarkt, leskistenprogramma. 
In 1997 werd er besloten om de scholen een 
boom aan te bieden. Gezien het budget zou dat 
eerst één school worden. Maar toen we met het 
idee naar de gemeente stapten reageerde deze 
enthousiast en werd er geregeld dat bij alle 
Ermelose scholen een boom moest komen. 
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Het NMP pakte allerlei projecten op, meestal in samenwerking met de 
gemeente. Voorbeelden zijn de basisschoolprojecten De Wenswijk (later Buurt 
in Beeld), de excursies en beleeflessen rond het onderduikershol en het 
paaltje van Jannes bij Drie, Romeins Marskamp op de Ermelosche Heide en 
het landschappenproject Ermelo is Zó! Meerdere wandel- en fietsrouteboekjes 
rolden uit de drukkerij. Entente Florale verscheen in drukvorm. Ook op 
milieugebied werden diverse activiteiten ontwikkeld: Met belgerinkel naar de 
Winkel, Solarday, WarmeTruiendag, Weinig kilometers op de Eettafel, 
Duurzame Huizenroute, Houd de Warmte binnen, diverse isolatieprojecten. En 
niet te vergeten de jaarlijkse boomfeestdagen. 
In 2005 kwam wethouder Bilder bij het NMP met het idee om naast de molen, 
in herbouw, een NME-centrum in combinatie met de Oudheidkamer te 
bouwen. Het NMP is daar enthousiast op ingegaan. Vele vergaderingen, het 
land van oost naar west (van Winterswijk tot Hoorn) doorkruist om diverse 
centra te  bekijken. Meedenken met de architect en adviesbureau ‘Els 
Thijssen’. Na vijf jaar intensieve voorbereiding was het 17 juni zo ver, een 
NME-centrum, een museum met een beroepskracht, en de verhuizing van de 
Burgemeester Van Oordtstraat naar Het Pakhuis door het NMP. Otto 
Volgenant, werkgroep Milieu, had de mooie ondertitel bedacht ‘centrum voor 
erfgoed, natuur en milieu’. Helaas bleek echter dat het niet de bedoeling was 
dat het NMP binnen Het Pakhuis actief zou zijn. De open deuren van Het 
Pakhuis bleven voor het NMP gesloten. Teleurstelling, maar vooral ongeloof. 
Maar met veel steun van anderen, onder meer de (financiële) bijdragen van de 
donateurs besloten we verder te gaan. Een locatie, De Witte Heide, kwam 
beschikbaar en het NMP maakte een doorstart. Het NME-werkbudget en de 
organisatie van diverse projecten was het NMP kwijtgeraakt, maar het NMP 
zag nieuwe mogelijkheden. Momenteel hebben we een aantal goed draaiende 
projecten, een werkgroep Milieu die zich actief bezighoudt met het bereiken 
van de energie- en de CO2 neutrale doelstellingen die de gemeente Ermelo 
wil/moet halen. Een website, die up to date is en waarop veel informatie te 
vinden is. Op allerlei terreinen werken we samen met andere organisaties. 
Eens per maand is er een Opendeur in De Witte Heide. Mensen kunnen dan 
komen met hun vragen en ideeën of voor het bijwonen van een korte 
presentatie over natuur en milieu in Ermelo. Want ondanks 25 jaar NMP zien 
we dat er nog steeds gewerkt moet worden aan een goede leefomgeving, 
duurzaamheid en biodiversiteit.  
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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 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 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  

In de agenda staan naast de Opendeur een aantal andere activiteiten genoemd. Een eerste 

handeling in het jubileumjaar was het planten van een tamme kastanje in Groevenbeek-Noord. Daar 

is een energiezuinige, nul op de meter,  woonwijk  gebouwd. Een koppeling met een boom en 

duurzaamheid is snel gemaakt. Tevens was de modelwoning opengesteld en konden de leden van de 

werkgroep Milieu mensen in de woning rondleiden. Op vrijdag 11 maart is er een receptie in De Witte 

Heide. Donateurs, wethouders, raadsleden en vertegenwoordigers hebben dan de gelegenheid om 

de felicitaties over te brengen. Voor koffie, thee, hapjes en drankjes wordt gezorgd. In zaal Elva zullen 

de werkgroep Milieu en in zaal Ato de werkgroep Educatie zich presenteren. Er zal een doorlopende 

powerpointpresentatie draaien over de activiteiten van het NMP in de afgelopen 25 jaar. 

26 mei is er een fietstocht van 25 km door de gemeente Ermelo. Het aantal deelnemers is maximaal 

25. U krijgt nog te horen hoe u zich kunt aanmelden. De fietstocht gaat door weilanden in het westelijk 

buitengebied en door de bossen en over de heide in het oosten. 

16 juni is er een 25 punten wandeling over Oud- en Nieuw Groevenbeek. Tijdens deze natuur- en 

cultuurwandeling staan we stil bij 25 markante punten op deze landgoederen. U krijgt ter plekke 

uitleg. Ook hier geldt: maximaal 25 deelnemers en u krijgt nog te horen hoe u zich kunt aanmelden.  

Deelname gaat op volgorde van aanmelding. 

1991 2016 


