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Het was een bewogen begin van het jaar 2011. In de 

vorige nieuwsbrief hebben we u bericht dat er ruis 

aanwezig was tussen de gemeente Ermelo, directie en 

bestuur van Het Pakhuis en de Stichting NMP. Veel 

toezeggingen en afspraken, gedaan in het verleden, 

bleken ineens op een hellend vlak te staan. Dit is alleen 

nog maar toegenomen. Het bestuur van de Stichting NMP 

heeft zaterdag 12 februari j.l. unaniem besloten om de 

participatie met Het Pakhuis te beëindigen. We betreuren 

de gang van zaken ten zeerste, maar we merkten dat de 

welwillendheid en het vertrouwen vanuit Het Pakhuis niet 

aanwezig waren. In deze nieuwsbrief willen we een aantal 

zaken weergeven waaruit blijkt dat het functioneren van 

het NMP in Het Pakhuis niet (meer) mogelijk is.  

Het is niet alleen de verhouding tussen het bestuur en 

directie van Het Pakhuis en het NMP, maar ook de 

communicatie tussen het bestuur en directie van Het 

Pakhuis en de gemeente en tussen het NMP en de 

gemeente dat tot dit besluit heeft geleid.   

 

Naast deze zaken hebben we ook nog een aantal leuke 

dingen gedaan zoals de presentatie van het boekje 

Wandelen om de(n) Noord en de herziene uitgave van het 

routeboekje Wandelen rond Drie. Ook kunnen we 

terugzien op een succesvolle WarmeTruiendag. Er is een 

nieuwe folder verschenen over onze routeboekjes en 

andere bezigheden. We zijn  met een aantal projecten 

bezig zoals het landschappenproject ‘Ermelo is Zo!’. Bij 

dit project zal voor de basisscholen een DVD beschikbaar 

zijn. In een volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over 

lezen.  
 

  

Evert ten Napel gaf Ermelose pauw 
een trui 

 
Op initiatief van de werkgroep Milieu van de Stichting 
Natuur- en MilieuPlatform Ermelo kreeg vrijdagmiddag  
4 februari de Ermelose pauw een warme trui aan in het 
kader van de WarmeTruiendag. Sportverslaggever en 
inwoner van Ermelo Evert ten Napel kleedde de pauw 
warm aan. Leden van de werkgroep gaven na het 
aankleden van de pauw tips en uitleg aan het publiek over 
wat je zelf kunt doen om energie te besparen.  
Zo werd het winkelende publiek op het idee gebracht 
warme kleding aan te trekken en de verwarming in huis en 
op kantoor lager te zetten. Zo wordt per graad 7% energie 
bespaard.  
 
Behalve dat je jezelf  
warmer kunt kleden  
zijn er nog veel meer  
(makkelijke)  
manieren om het  
eigen energiegebruik  
te verlagen. 
De WarmeTruiendag  
is een jaarlijks terug-  
kerend evenement  
begin februari.  
De dag wordt op  
allerlei plaatsen in  
Nederland en België  
gehouden en richt  
zich vooral op scholen 
en bedrijven.  

   15e keer Boomfeestdag 
        NMP en gemeente  
 
Dit jaar organiseren de Stichting NMP en 
de gemeente Ermelo samen voor de 15e  
keer de Boomfeestdag in Ermelo.  
Op initiatief van het NMP wordt er sinds  
1997 aandacht besteed aan de  
Boomfeestdag. Jaarlijks worden bomen  
geplant door leerlingen van de Ermelose basisscholen. 
 
Dit jaar wordt de Boomfeestdag op 23 maart gehouden. Het thema 
is ‘Bomen smaken naar meer’. Leerlingen van de Goede 
Herderschool planten bij kasteel Groot Horloo bomen, waarvan de 
meesten eetbare vruchten geven. Geplant worden o.a. kweepeer, 
hazelaar, kers, mispel, noot en notarisappel. Door middel van een 
nieuwsbrief krijgen de leerlingen, de bewoners van het kasteel en 
overige belangstellenden achtergrondinformatie over de 
boomsoorten. 
 
Een tweede plantlocatie is bij boerderij 
Kindergoed aan de Nijkerkerweg 47.  
Hier worden door leerlingen van  
De Arendhorst bomen en struiken  
geplant.  

Het jaarlijkse project Buurt in Beeld is maandag 28 
februari van start gegaan. De Prins Bernhardschool is dit 
keer aan de beurt. Wethouder Laurens Klappe verrichtte 
de opening. Hij overhandigde aan het onderwijzend 
personeel de lesmap. Sportschool Bouw verzorgde de 
Zumba Dans. Onder leiding van de muziekjuf Alie 
brachten de kinderen het ’opruimlied’ ten gehore. Daarna 
kon het project beginnen. Iedere groep heeft een eigen 
onderwerp gekozen waaraan gedurende drie weken 
gewerkt gaat  worden. Op de site www.nmpermelo.nl vindt 
u onder actueel meer informatie. 



 Warme Truiendag een succes! 
 
 
Rondgang langs de scholen 
De kachel mocht dan laag staan: hartverwarmend was de 
rondgang langs de scholen die meededen aan de Warme 
Truiendag 2011.  
  
Eerst bezocht ik groep 7/8 van de Cantharel. De 
leerlingen van deze klas krijgen liefde voor de natuur en 
het milieu met de paplepel ingegoten, gezien het 
fantastische klaslokaal waar Het Pakhuis jaloers op kan 
zijn. Allerhande spullen uit de natuur maken van dit lokaal 
een heus museum, waardoor ik echt blij verrast werd. De 
dikke truien waren echter even opzij gelegd, omdat de 
leerlingen nog na zaten te zweten van de gymles. 
Jammer, want zo zat een prachtige warme-truienfoto van 
deze klas er niet in.  
 
Tot mijn verrassing bleek niet alleen de meester van 
deze klas een enthousiast voorstander van de Warme 
Truiendag, maar had op het laatste moment de hele 
school besloten om mee te doen. De juf van groep 6/7 
vertelde dat dit geleid had tot leuke en zinvolle 
gesprekken over het milieu en klimaatverandering. 
Helemaal top, de Cantharel!  
 
Na deze positieve start ging ik door naar de Schakel. Ook 
daar stond de verwarming lager. Een jongetje zei dat hij 
het koud had en ging op mijn advies zijn sjaal omdoen. 
Misschien niet zo stoer, maar wel effectief. Voor de rest 
werd overal ontkennend geantwoord op mijn vraag; 
"En.... hebben jullie het koud ?". De kinderen van de 
Schakel hadden de boodschap dan ook goed begrepen. 
Ik zag er warme truien, maar ook sjaals, (bivak)mutsen 
en zelfs een meisje dat zich als sneeuwpop had verkleed, 
met een hele dikke (warme) buik. Maar het mooiste was 
natuurlijk dat er in de klassen aandacht was voor de 
reden van deze dag en dat er op school zelfs een 
klimaatfilm werd vertoond. Een dikke pluim voor het team 
en de leerlingen van de Schakel!  
  
Op de Waterval hadden de kinderen zich minder extreem 
uitgedost, maar ook daar veel warme truien. Het 
schattigst waren de kleuters die buiten aan het spelen 
waren en spontaan hun jasjes openritsten. "Kijk, ik heb 
ook een hele mooie warme trui aan !" Dat moest 
natuurlijk beloond worden, dus groep 1/2 ging met de 
hele klas op de foto. Het was maar goed dat alle kinderen 
gevraagd was zich warm te kleden, want in de loop van 
de ochtend bleek de stroom uit te gaan en was er dus 
helemaal geen verwarming meer. Wie niet meedeed met 
de Warme Truiendag werd direct wreed afgestraft. Op de 
Waterval was deze dag letterlijk het 'coolst'!  
  
Kortom; de Warme Truiendag was dit jaar mede een 
succes door de medewerking van deze drie scholen. 
Volgend jaar gaan we de actie als werkgroep milieu van 
de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo zeker 
herhalen en we hopen dan dat er nog meer scholen mee 
doen. Ik wil Calluna bedanken voor het beschikbaar 
stellen van vrijkaartjes als prijsje voor de scholen. 
Misschien dat er volgend jaar nog meer Ermelose 
instanties bereid zijn om deze actie te steunen. Misschien 
in de vorm van warme chocolademelk?  
 
Namens de werkgroep Milieu van de Stichting NMP 
Ermelo, 
Wies van Konijnenburg 
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Een wandeling zonder ijsberen 
Wethouder Laurens Klappe van de gemeente Ermelo ontving 
vrijdag 17 december 2010 uit handen van Gert Schuurman het 
boekje Wandelroute Ermelo om de(n) Noord in 
woonzorgcentrum Rehoboth. Wethouder Klappe benadrukte in zijn 
toespraak het belang van toegankelijke routes en voorzieningen 
voor ouderen. De gemeente streeft met het project Ermelo 
Onbelemmerd en Zorgzaam (EOZ) naar een toegankelijke 
gemeente. De heer Smedes van de Plaatselijke Werkgroep 
Toegankelijkheid (PWT) gaf aan hoe belangrijk het is voor ouderen 
om te kunnen beschikken over goed toegankelijke wandelroutes en 
voetpaden. De heer Van Duinen, bewoner van Rehoboth prees het 
initiatief. 
 
Het routeboekje maakt onderdeel uit van het project Ermelo-Noord, 
een initiatief van de Stichting NMP Ermelo en mogelijk gemaakt 
door o.a. Rabobank Randmeren, de gemeente Ermelo en de Mooi 
Gelderland-prijs 2010. Het project heeft tot doel om zowel jongere 
als oudere wijkbewoners meer met elkaar in contact te brengen, 
het woon- en leefklimaat van dit deel van de wijk Noord te 
verbeteren en ouderen en zorgvragenden te stimuleren vaker naar 
buiten te gaan.  
 
De titel van het boekje is een knipoog naar de 16e eeuw toen 
Willem Barentsz een noordelijke doorgang probeerde te vinden om 
Indië te bereiken. Een ongebruikelijke route. De pogingen staan 
bekend als de doorgang ‘om de(n) Noord’. De wandelroute door 
groene wijken in het noordelijk deel van Ermelo en langs talrijke 
bezienswaardigheden waaronder diverse zorginstellingen, 
bijzondere gebouwen en woningen is ca. 5 km lang. Op twee 
plaatsen in de route kan gekozen worden voor een extra lus naar 
het voormalige Bosbadterrein, dan wel naar de Plas van Beek en 
Het Trefpunt.  

 
  

Wandelroute  
Ermelo om de(n) Noord 
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In 1998 stelde de gemeente Ermelo een ruimte beschikbaar voor natuur– en 
milieueducatie. De Stichting NMP werd gevraagd vorm en inhoud te geven aan dit 
centrum, gevestigd aan de Burgemeester van Oordtstraat, boven de kringloopwinkel en de 
bemensing werd gedaan door het NMP. Allerlei activiteiten werden vanuit deze ruimte 
opgezet en uitgevoerd. Tentoonstellingen, lezingen, vergaderingen, cursussen, vraagbaak 
enz.  
Ook was er de wens van het NMP voor een professionele kracht waardoor continuïteit 
gewaarborgd kon worden. Hiervoor waren geen financiële middelen beschikbaar. Het 
NME-centrum groeide uit tot een ruimte waarin ook andere (non-profit) organisaties hun 
onderkomen vonden. De KNNV verzorgde er cursussen, evenals Groei en Bloei, Astra 
Alteria verzorgde in samenwerking met het NMP 5 jaar lang meerdere cursussen 
sterrenkunde voor kinderen en volwassenen. Ook de canonwerkgroep van de 
Oudheidkundige vereniging ‘Ermeloo’ vergaderde in het NME-centrum. Overleg tussen het 
NMP en de fietsersbond vond hier plaats. De werkgroep Milieu van het NMP bereidde er 
haar activiteiten als WarmeTruiendag en Met Belgerinkel naar de Winkel voor. Dit was 
precies wat het NMP voor ogen had. Het werd steeds meer een activiteitencentrum. 
Daarnaast werden ook activiteiten voor de jeugd en volwassenen georganiseerd. 
Nestkastjes-timmeren, slootjesprakticum, burlexcursies, bosuilenexcursie zijn een aantal 
voorbeelden. 
Naar scholen toe was er een projectaanbod bestaande uit van elders afkomstige projecten 
en door het NMP eigen ontworpen projecten, specifiek gericht op Ermelo zoals: Romeins 
Marskamp, Buurt in Beeld en het Geschiedenisproject  ‘Ermelo 1940-1945, 
gebeurtenissen en geheimen’. 
Het had echter ook een keerzijde. We groeiden uit ons jasje. Groot was het enthousiasme 
toen er mogelijkheden ontstonden om naar een toplocatie over te gaan met ondersteuning 
van beroepskrachten. Meer dan 5 jaar heeft het NMP actief meegewerkt aan de 
totstandkoming van een centrum voor erfgoed, natuur en milieu. 
Zaterdag 17 juli 2010 heeft de Stichting NMP het NME-centrum symbolisch verhuisd. 
Daarna volgde de echte verhuizing.  
 

Participant of vrijwilliger 
Het NMP had verwacht dat zij zich, samen met de andere participanten, tijdens de officiële 
opening zou gaan presenteren in Het Prakticum. Allerlei plannen waren gemaakt. Het liep 
anders. Toen het NMP informeerde naar de mogelijkheden bleek dat het geenszins de 
bedoeling was dat participanten zich in Het Pakhuis zouden gaan manifesteren. We waren 
welkom, maar er waren vrijwilligers genoeg. Later bleek dat het bestuur en directie van Het 
Pakhuis ervan uitgingen dat het NMP al haar activiteiten zou staken, dat haar projecten 
eigendom werden van Het Pakhuis en dat participant-zijn niet meer inhoudt dan het 
kunnen voordragen van een bestuurslid voor het bestuur van Het Pakhuis. De NMP-leden 
konden zich aanmelden als vrijwilliger bij Het Pakhuis en op deze manier gaan werken met 
hun ‘eigen’ materiaal. Alles zou onder de vlag van Het Pakhuis gaan gebeuren. Het NMP 
kon ineens niet meer bij haar eigen spullen komen. Deze zienswijze was volkomen nieuw 
voor het NMP. Het NMP dacht als participant in samenwerking met en met ondersteuning 
van de beroepskrachten van Het Pakhuis haar activiteiten voort te kunnen zetten, zoals 
steeds was voorgehouden, maar de praktijk bleek anders te zijn. Ook wil het bestuur en 
directie van Het Pakhuis eenzijdig de projecten kunnen veranderen en deze op hun manier 
de scholen aanbieden, hetgeen tegen de gemaakte afspraken is. Het NMP is hiertegen in 
verzet gekomen. Een onderzoek naar de eigendomsrechten van de projecten door het 
bestuur en directie van Het Pakhuis leverde op dat de meeste projecten juridisch gezien 
eigendom van het NMP zijn. Het NMP wil haar projecten als participant van Het Pakhuis, 
samen met de medewerkers van Het Pakhuis, naar scholen presenteren en uitvoeren en 
in gezamenlijk overleg bekijken welke vergoeding scholen daarvoor eventueel gaan 
betalen. Tot nu toe was het lesaanbod vanuit het NME-centrum zo laagdrempelig mogelijk 
en gratis. 
Meer op blad 4. 
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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 
Bankrek.: 39 77 56 402 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Andere organisaties in Het Pakhuis 
Aan de Burgemeester van Oordtstraat was het NME-
centrum al wat uitgegroeid tot een plek waar natuur– en 
milieuorganisaties tot activiteiten konden komen. In het 
beeld dat het NMP van Het Pakhuis had zou dit daar 
voortgezet gaan worden en er zouden nog meer 
mogelijkheden zich gaan voordoen. Het liep anders. Het 
bestuur en directie van Het Pakhuis vragen een 
dusdanig hoog geldbedrag om gebruik te maken van Het 
Pakhuis dat deze non-profit organisaties bij Het Pakhuis 
wegblijven. Weg gedachte dat Het Pakhuis zou gaan 
functioneren als thuisbasis voor Ermelose organisaties 
die gericht zijn op natuur en milieu, zoals we in de vorige 
nieuwsbrief nog hoopvol geschreven hebben.  
 
Ook onze  
werkgroepen Milieu  
en Educatie kunnen  
als participant niet  
gratis in Het Pakhuis  
werkzaam zijn. 
Een onverwachte en  
onaangename  
ontwikkeling voor  
het NMP.  

Geld 
Het NMP maakt al sinds 1998 wandel– en fietsrouteboekjes. 
In deze nieuwsbrief heeft u er meer over kunnen lezen. Het 
NMP vroeg bij de gemeente een bijdrage aan voor het 
maken van een boekje. De rest van de kosten werden 
verkregen door sponsoring en inkomsten uit andere boekjes. 
Met de gemeente was afgesproken dat deze bijdrage nu via 
Het Pakhuis zou gaan lopen. Het Pakhuis ontvangt dit 
bedrag gelabeld van de gemeente, het is bestemd voor het 
maken van een routeboekje door het NMP. Het Pakhuis 
sluist het geld naar het NMP als zij een routeboekje maakt. 
Het leek een goede afspraak te zijn, maar de werkelijkheid is 
weerbarstiger. Het NMP heeft een boekje gemaakt, Ermelo 
om de(n) Noord, maar het bestuur van Het Pakhuis heeft 
besloten het bedrag niet over te maken. Met de voorzitter 
van Het Pakhuis was afgesproken dat het NMP, als 
‘tegenprestatie’ van het overmaken van het geld, het logo 
van Het Pakhuis in het boekje zal opnemen. Dit is gedaan. 
Maar het geld is nog niet overgemaakt. Ook het overmaken 
van het geld van het project Buurt in Beeld laat op zich 
wachten. Het bestuur van Het Pakhuis gaat zich opstellen 
als controleur. Het NMP ziet dit alles als wantrouwen.  
Conclusie: Dit zijn de achtergronden die ertoe hebben geleid 
dat het bestuur zich, na diverse gesprekken zonder resultaat 
zich heeft teruggetrokken als participant van Het Pakhuis. 

 
 

Wandelen rond Drie langs ondergrondse geheimen in herdruk verschenen 
 

Op zaterdag 12 februari j.l. is het vernieuwde boekje Wandelen rond Drie langs ondergrondse geheimen 
gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het boekje werd in Restaurant Boshuis Drie overhandigd door bestuurslid Joke 
Pieters aan de heer Hans Born. Born was als jongen betrokken bij de tragedie die zijn familie meemaakte. Zijn oudere 
broer Jannes werd bij een verzetshol in de oorlog doodgeschoten. In zijn dankwoord vertelde Born hoe belangrijk het is 
dat verhalen rondom oorlog en verzet bekend blijven, met name voor de jeugd. Hij is blij dat de Stichting NMP de 
gebeurtenissen heeft verwerkt in een boekje en in lesmateriaal voor de jeugd. 
Het boekje bevat bijzondere informatie over het onderduikershol in het Speulderbos bij de buurtschap Drie. Het hol is in 
februari 1943 gegraven, in juli 1944 is deze locatie overvallen door Duitsers. De bewoners hebben weten te ontsnappen 
via een 75 meter lange vluchtgang. In het voorjaar van 2008 is deze locatie gevisualiseerd door middel van gekleurde 
palen en een informatiebord.  

Naast deze gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog is er veel aandacht voor de 
historie van de buurtschap Drie en haar omgeving. Beschreven is hoe de omgeving van 
Drie door de eeuwen heen bosrijk is gebleven. Een wandelroute leidt u naar de plek van 
het hol, maar ook komt u langs een stuwwal, een brandtoren en jachtwegen, en dat 
allemaal in ca. 7 km.  
De eerste druk van het boekje verscheen in april 2008 en was snel 
uitverkocht. Dankzij een financiële bijdrage van AGO Accountants  
en Restaurant Boshuis Drie kon de herdruk nu in kleur worden  
opgemaakt. Het boekje is o.a. bij het Boshuis, in de boekhandel en 
 het VVV verkrijgbaar voor € 3,50. 
 




