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Een greep uit de agenda: 

  9 jan. Start sterrencursus        De Witte Heide 
                         volwassenen             19.30  - 21.00 uur 
 

 14 jan. Start sterrencursus        De Witte Heide 
                         jeugd                          19.00  - 22.00 uur 
 

 

 25 jan. Opendeur NMP               De Witte Heide 
                         Grafheuvels             10.00  - 12.00 uur 

  

 7 feb.  WarmeTruienDag              Basisscholen 
                          
 

  29 feb. Opendeur NMP               De Witte Heide 
                         IJzer op de Veluwe       10.00  - 12.00 uur 

  

 28 maart Opendeur NMP               De Witte Heide 
                         Groevenbeek en Schovenhorst 10.00  - 12.00 uur 

 
Themapresentatie tijdens de Opendeur om 10.30 uur 
 
Vanaf februari werken in de natuurtuin De Zandkamp 
maandags              13.30 - 16.00 uur 
vrijdags                9.30 - 12.00 uur  
  

Belangstelling?  Bel 0341 554126 of info@nmpermelo.nl 

Centraal dit najaar stond de maand oktober. De 
gemeente Ermelo had de Dag van Duurzaamheid (10-10
- 2019) uitgebreid tot de Maand van Duurzaamheid. Het 
NMP droeg haar steentje bij, of beter gezegd haar steen. 
De aftrap was de door het NMP jaarlijks georganiseerde 
ErmeloSchoon afvalopruimactie. Op pagina 2 kunt u hier 
meer over lezen. Andere activiteiten waar we bij 
betrokken waren: mobiliteitsmarkt, (je eigen) ecologische 
voetafdruk (basisscholieren), Duurzaamheidsmarkt 
(Groevenbeek) en een informatieavond over 
kringlooplandbouw (zie pagina 3). Ook was er de start 
van de nieuwe leerlijn voor basisscholen ‘Duurzaam 
Ermelo’. Scholen kunnen het NMP benaderen als ze 
voorlichting/hulp willen over woningisolatie, duurzame 
energie(opwekking), composteren, biodiversiteit, 
ecologische voetafdruk e.d.  
Opvallend veel vragen kregen we over bomenkap en de 
ruimtelijke invulling van Ermelo. Burgers maken zich 
zorgen over het verdwijnen van, voor hun belangrijke, 
dingen. Zoals het karakter van het landgoed Veldwijk, de 
bomenkap Julianalaan, invulling Salemterrein.  
Mooi is dat naast CU en CDA ook PE een stuk terrein 
heeft ingezaaid met zaad van wilde bloemen. De 
natuurtuin is blijkbaar een inspiratiebron. De natuurtuin 
wordt veel bezocht. Even een ommetje vanuit wijk West, 
even op de bankjes zitten en genieten van de pracht en 
stilte. De gemeente is bezig met een gebiedsvisie 
betreffende dit gemeenteterrein. Op pagina 4 kunt u hier 
meer over lezen.  

Verder zijn we druk geweest met het bezoeken van de 
RES: Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe. De 
gemeentes Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, 
Nunspeet, Oldebroek en Putten moeten uiterlijk 1 juni 
2020 een conceptplan indienen waarin zij zoekgebieden 
voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking 
benoemen. Er waren 5 zogeheten gebiedsateliers 
gevormd: infrastructuur, landgoederenzone, 
bedrijventerreinen, agrarisch gebied en bos- en 
heidegebied & defensieterrein. Het NMP heeft ze alle 5 
bezocht en veel informatie met andere deelnemers 
kunnen uitwisselen.  

In januari starten we ook weer met de cursus 
‘Sterrenkunde’. Er is nog plaats. Zie website. 

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Ermelo is bevrijd. 
Het NMP doet mee met Ermelo Remembers. Wij 
verzorgen wandelingen voor volwassenen langs 
oorlogspunten bij Drie. De basisscholen kunnen meedoen 
met het al jaren lopende geschiedenisproject ‘Ermelo 
1940-1945: gebeurtenissen en geheimen’. Ook hebben 
we een verzoek ingediend om een herdenkingsboom te 
planten. Afwachten of dat doorgaat. 

De leden van de werkgroep Duurzaamheid gaan de 
bijscholingscursus ‘Duurzaam Bouwen’, gegeven door 
René de Brouwer volgen. Zo hopen we nog beter 
mensen te kunnen adviseren. 

We wensen u goede feestdagen, een mooie jaarwisseling 
en een ecologisch verantwoord 2020. 

2020     een jaar met oog voor schoonheid, detail en diversiteit 



Masterplan Veldwijk en Biodiversiteit 
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Bekijk de website                              www.nmpermelo.nl 

         Ermelo is weer opgeschoond 

Oktober was door de gemeente uitgeroepen tot de ‘Maand van de 
Duurzaamheid’, de NMP werkgroep ErmeloSchoon organiseerde 
daarin de jaarlijkse zwerfafval opruimactie met bijna 300 leerlingen 
van 7 Ermelose scholen: de Goede Herderschool, de 
Speulderbrink, de Augustinus, de Margriet, de Arendshorst, de 
Ireneschool en Groevenbeek.  
Duurzaamheid is ook het goed onderhouden en verzorgen van 
onze aarde, daar hoort het opruimen van afval bij! 
Het was fantastisch te ervaren dat de kinderen en hun 
begeleiders, leerkrachten, ouders en NMP-begeleiders ondanks 
het koude regenachtige weer erop uit trokken. Dit zijn echte 
kanjers!! 
Naast het opruimen heeft het NMP ook lessen verzorgd over 
duurzaamheid en kringloopeconomie. In de Ireneschool werd na 
een korte presentatie een demonstratie gegeven van het recyclen 
van afvalplastic dat in kleine stukjes wordt gemalen en in een 
extrudermachine werd verwarmd om in een nieuw product te 
worden geperst. Deze demonstratie werd herhaald op de 
Duurzaamheidsmarkt in Groevenbeek bij de afsluiting van de 
‘Maand van de Duurzaamheid’ door wethouder Leo van der 
Velden.  
 
We vinden het na al die jaren fijn om te constateren dat alle 
leerlingen van welke leeftijd ook die les over duurzaamheid 
gekregen hebben en afval hebben opgeruimd, zich zeer bewust 
zijn hoe met afval scheiden en opruimen om te gaan. Ook horen 
wij leuke verhalen van kinderen dat zij hun ouders dat ook leren! 
Hoe mooi kan het zijn. 

Foto  Wijnand Kooijmans 

Foto  Gemeente Ermelo 

 

Begin november jl. is het Masterplan Landgoed Veldwijk, waarmee de komende ontwikkeling van het Veldwijk-terrein in 
kaart wordt gebracht, door het gemeentebestuur aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dit plan is door bureau Volmer & 
Partners in opdracht van GGZ Centraal vervaardigd. Het college van B & W is akkoord gegaan met de inhoud en bood 
het ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. 
 

Heel jammer is het, dat dit plan (als vervolg op de reeds vastgestelde Structuurvisie) niet even besproken is met de z.g. 
Klankbordgroep, waar o.a. wij als NMP waren vertegenwoordigd. In het Masterplan zijn nogal wat wijzigingen 
opgenomen, die ertoe leiden dat er meer en ook meer verspreide woningen op het terrein zullen worden gebouwd. 
Maximaal wel zo’n 600! Ons grootste bezwaar is, dat de huidige plannen een veel grotere impact zullen hebben op de  

FOPEN/DICHT De 

Wij werden daarin gesteund door bijna alle fracties in de gemeenteraad! 
Nu is het gemeentebestuur aan zet om die wens ook daadwerkelijk te realiseren. 

Het geeft een goed gevoel als je door 

de Ermelose winkelstraat loopt en op 

veel deuren deze bordjes ziet. Nu het 

weer kouder wordt krijgen we weer 

aanvragen van winkeliers die er nog 

geen hebben, maar ‘aangestoken’ 

worden door hun buren.  

aanwezige biodiversiteit. Door ondoordachte ingrepen 
zullen ecosystemen (de samenhang van aanwezige dieren 
en planten, in habitats en genen) sterk aangetast worden, 
wat een verarming van de biodiversiteit gaat opleveren. 
Verlies, wat nooit weer terug zal komen. 
Als NMP hebben wij dan ook bij verschillende raadsfracties 
gepleit voor een goed meetinstrument om de aanwezige 
biodiversiteit, of zo u wilt de aanwezige ecosystemen 
(zowel kwalitatief en kwantitatief) goed te inventariseren. 
Wij pleiten ervoor, om op basis van die degelijke 
inventarisatie een Beschermingsplan te maken, dat de 
invloed van de geplande bouwwerken en infrastructuur zo 
beperkt mogelijk zal houden.  
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word donateur van de Stichting  NMP     minimaal € 15,00 per jaar 

Kringlooplandbouw 

 

 
 
 

 

 
 
 

1 oktober 2019 zal in de Nederlandse geschiedenis in herinnering blijven als 
een actiedag van de landbouwers. De boeren kregen veel sympathie van de 
burgerij. Maar tevens werd echter ook duidelijk dat de landbouwsector 
veranderingen zal moeten ondergaan. Het grootste deel van de huidige 
landbouw is gestoeld op de zogeheten controlemodel, de focus ligt op zo 
hoog mogelijke productie tegen zo laag mogelijke kosten. De samenleving 
dreigt nu vast te lopen met de nadelen van dit systeem. Het is echter niet 
alleen een probleem voor de landbouw, maar ook voor de consumenten. De 
consument bepaalt mede de werkwijze van de producenten, de boeren in 
dit geval. De minister van landbouw, Carola Schouten, gaat voor 
kringlooplandbouw en wil samen met de boeren de voedselproductie 
hervormen.  
 

In het kader van de ‘Maand van de Duurzaamheid’ - van vrijdag 4 oktober  
t/m woensdag 30 oktober 2019– heeft het NMP op 22 oktober een (film)
avond over een wel heel actueel onderwerp ‘Winst met 
kringlooplandbouw’ georganiseerd. Over dit onderwerp werd een half uur 
durende film vertoond, gevolgd door een toelichting en discussie. 
Centraal stond de vraag hoe op een andere manier toch economisch 
haalbaar voedsel gemaakt kan worden. Marijke Kuipers en Anton Nigten, 
die een link hebben met de Wageningse Landbouw Universiteit (de WUR) 
waren als informatie-experts aanwezig. 
 

Mooi dat er ook plaatselijke agrariërs aanwezig waren. Zij konden kenbaar 
maken tegen welke problemen zij aanlopen. Bijvoorbeeld een stuk land 
hebben grenzend aan een Natura 2000 gebied met de bijbehorende 
regelgevingen. Een leven met veel onzekerheden. Uit onderzoek blijkt dat 
zeker 80% van de agrariërs van productiemethode wil veranderen, maar ze 
vrezen wel een inkomstendaling door over te stappen van kwantiteit naar 
kwaliteit. Een goed en op verantwoorde wijze tot stand gekomen product is 
veelal duurder en de consument moet dat er wel voor over hebben. De vrije 
(wereld)markt werkt ook tegen de hervorming van voedselproductie. 
Agrarische producten verkregen door ’ongewenste’ productiemethoden 
liggen hier veelal (te) goedkoop in de winkel. Landbouwproducten, vaak van 
verre aangevoerd, liggen goedkoper in de schappen dan de door 
Nederlandse agrariër geproduceerde. Maar ook in Nederland komen steeds 
meer andere zorgen betreffende de kwaliteit van het voedsel naar boven. 
Bijvoorbeeld: in het huidige westers geproduceerde voedsel zit vaak te 
weinig zogeheten sporenelementen zoals magnesium. Een kruidenrijk 
weiland bijvoorbeeld, kan een belangrijke factor zijn in het welzijn van de 
koe, maar ook voor de mens.  
 

Door aankoop van krachtvoer uit het buitenland en de export van het 
landbouwproduct (vlees) blijft Nederland met een overschot aan stikstof 
(mest) achter. Steeds meer wordt de roep gehoord om de grootte van de 
veestapel te koppelen aan het landbezit. Anderzijds merken ook 
akkerbouwers dat de productie per hectare niet ongebreideld vergroot kan 
worden zonder schade aan de bodem te veroorzaken. Grote mono-
cultuurpercelen zijn vatbaar voor plagen. Gifgebruik leidt weer tot verarming 
van biodiversiteit. Steeds meer planten en insecten komen op rode lijsten te 
staan of worden met uitsterven bedreigd. Landbouw gericht op natuur in 
plaats van tegen de natuur in lijkt een toekomstbestendige werkwijze te zijn; 
natuurinclusieve landbouw. De minister van landbouw, Carola Schouten, 
gaat voor kringlooplandbouw en wil samen met de boeren en de burgers de 
voedselproductie hervormen. Het zou mogelijk moeten zijn. 
 

Maar ………Wat kunnen wij doen? Eet met het seizoen mee. Koop 
biologisch en let op keurmerken bijv. weidemelk. Kijk naar het land van 
herkomst (geen blauwe bessen uit Peru!). Kleine stapjes maar opgeteld 
heeft het effect. 
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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 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) 560682  of  557424 
 
Werkgroep Thuiscomposteren 
troubleshooters voor composteren 
en makelaars cv (compostvaten) 
De werkgroep zoekt versterking.  

 

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 die willen meehelpen in de buitenlessen van onze projecten. 

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

Natuurtuin De Zandkamp 

doornappel doornappel doornappel 

eikenknoppengal 
kaardebol knolparasolzwam 

hazenpootje 

€ 9,95 

Boekverkoopers 

Riemer-& Walinga 

VVV Ermelo 

Foto’s Hans Pieters website NMP natuurtuin 

In de vorige Nieuwsbrief schreven we dat veel planten vroeg in het zaad geschoten waren. Vrijwilligers hebben 
veel zaden gewonnen en heel wat uitgebloeide planten verwijderd. Hierdoor ontstond er weer ruimte en licht voor 
andere planten en een tweede, zij het wel geringere, bloei volgde. In september kwam de doornappel nog tot bloei. 
De plant was uitgegroeid tot een fors formaat van zo’n 80 cm hoog. De trompetvormige, alleenstaande bloemen 
produceren nectar in de voet van de bloem in zogenaamde honingputten. Zowel de nectar als het stuifmeel op de 
meeldraden trekken veel insecten aan die voor bevruchting zorgen. Na de bloei vormt zich een stekelige vrucht. 
Hieraan heeft de plant haar Nederlandse naam te danken. De plant is eenjarig en komt dus het jaar erop 
waarschijnlijk niet meer op dezelfde plaats terug.  
In de bosrand om de vijver hebben we wat bosplanten, gekregen van de Natuurtuin in Harderwijk, geplant. 
Het najaar was overal erg rijk aan paddenstoelen. Zo ook hier, zowel in de tuin als aan de onderzijde van de 
wallen. Een mooie verschijning was de knolparasolzwam. Op de houtsnippers in de fietsenstalling stond massaal 
het hazenpootje. Kortom, de tuin bood voor velen het hele jaar door waardevolle momenten. Zeker voor fotografen 
en andere bezoekers met oog voor schoonheid en detail. 
Naast het werk van de vrijwilligers heeft de werkgroep Landschapsbeheer van het KNNV op 2 november een grote 
klus geklaard. In de wintermaanden staan de werkzaamheden op een laag pitje. 

Minder blij, en dat is wel heel zacht uitgedrukt, zijn we met de actie van de gemeente. In september is het riet aan 
de kanten van de toen droge vijver deels afgegraven en in het midden van de vijver begraven. Dit met de 
mededeling dat het gat geen vijver is, maar een rioolregenwateroverstort. Water uit de overstort langs de 
Volenbeekweg/Arendlaan moet overstromen naar deze overstort. Nu heeft er tot op heden geen water in de eerste 
overstort gestaan, maar is er al wel redelijk wat water in de vijver aan de Zandkampweg. Helaas nu met opkomend 
riet door de hele vijver heen. 4 december was er een inspraakavond, georganiseerd door de gemeente, voor de 
burgers om te bespreken wat er op het terrein zou kunnen als de gemeente haar activiteiten er weghaalt. Ook hier 
kwam naar voren dat de vijver gewoon grondwater bevat (bevestigd door de graver van het gat). De natuurtuin 
staat vast als een gegeven. Over de rest van het terrein zijn veel verschillende opties ingediend. In de loop van de 
tweede helft van 2020 gaat de raad hierover een beslissing nemen.    


