Open avonden in de Natuurtuin Ermelo
De Natuurtuin Ermelo is al jd vrij toegankelijk voor bezoek, maar jdens de open avonden zijn er ook
vrijwilligers aanwezig.
Elke eerste woensdag van de maand ontvangen wij u graag in de Natuurtuin, tussen de
Zandkampweg en de Konijnenwal om u te vertellen over de ontwikkelingen in deze natuurtuin.
Vrijwilligers zijn er dan om het een en ander toe te lichten en te wijzen op bijzonderheden. Ook
aanwezig de beide imkers, die daar hun bijenstal hebben en heel ac ef meehelpen in de tuin.
Woensdagavond 1 mei is de eerste gelegenheid. Bij de scha keet (naast de Bijenstal aan de
Konijnenwal) is dan een informa epunt. Natuurlijk kunt u daar dan ook koﬃe of thee krijgen. Naast
de vegeta e staan de vogels deze avond centraal. Aandacht voor welke vogels er te zien en te horen
zijn en informa e over de type nestkasten die opgehangen zijn. Natuurlijk kan men ook vrij
rondlopen door de tuin en rond de vijver.
Een jaar geleden is de Natuurtuin van start gegaan. Op 21 april 2018 is door een groep vrijwilligers
een grote hoeveelheid zaad van wilde planten verspreid. Ondanks een lange periode van droogte
konden bezoekers al vanaf juni genieten van een grote verscheidenheid aan bloemen en planten. Een
daar kwamen natuurlijk ook vlinders en andere insecten op af. Vorig jaar zijn ruim 100 verschillende
soorten planten gevonden, zowel van het zaaigoed als spontaan opgekomen soorten. Er zijn in 2018
vij ien soorten dagvlinders gezien en we rekenen erop dat die aantallen dit jaar nog hoger zullen
uitkomen. In de tuin zijn zangvogels als Tji jaf en Zwartkop vaste gasten en met wat geluk is de
Steenuil vroeg in de avond te zien of te horen. Inmiddels is de natuurtuin voorzien van een trap die op
de wal een mooi overzicht over de tuin biedt en er zijn insectenhotels geplaatst. Bij de ingang aan de
Konijnenwal is een fraaie ﬁetsenstalling gemaakt. Iedereen wordt dan ook uitgenodigd om vooral
met de ﬁets te komen. Het is ook mogelijk om bij de Wethouder Balverszaal (Groenling 33) te
parkeren en naar de tuin te wandelen.
Gert Schuurman (NMP Ermelo), Volkert Bakker (KNNV) en Ineke Jonker (Klompenpad).
Meer informa e:
www.nmpermelo.nl of
facebook: natuurtuinermelo
Loca e: Tussen de Zandkampweg en Konijnenwal
jd: 1 mei tussen 19.00 uur - 20.30 uur
Andere data: 5 juni, 3 juli, 7 augustus en 4 september

