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Een greep uit de agenda: 
 

  21 mei  Wandeling   Groevenbeek 
          19.00 uur           
  

  25 mei Opendeur NMP            De Witte Heide 
                         wildontmoetingen         10.00 - 12.00 uur 

 

  28 mei  Wandeling  Speulderveld 
                                      19.00 uur 

 

 18 juni Wandeling  Houtdorperveld 
                                      19.00 uur 

 

  29 juni  Wandeling  Houtdorperveld 
          10.00 uur 
 

   6 juli  Wandeling         Drie 
          10.00 uur 
 

 23 juli  Wandeling  Groevenbeek 
                                      19.00  uur 

 

Themapresentatie tijdens de Opendeur om 10.30 uur 

Het is voor het NMP tot nu een druk jaar gebleken. 
Natuurtuin De Zandkamp vergt de nodige aandacht. Dit 
gemeenschappelijke project van het NMP, de KNNV, 
Landschapsbeheer Gelderland (klompenpad), twee 
imkers en de gemeente ziet er veelbelovend uit. Dit 
stukje gemeenteterrein heeft in een jaar, volgens 
buurtbewoners, een metamorfose ondergaan. Dat bleek 
ook tijdens de eerste open avond in de natuurtuin, de 
opkomst was boven verwachting. We zijn dan ook trots 
op ons deel aan dit burgerparticipatie-project. We zijn 
ook blij dat we een stukje uit de Groenvisie van de 
gemeente daadwerkelijk zichtbaar kunnen maken. Er is 
echter op allerlei gebieden nog veel werk te verzetten. 
Op pagina 4 is meer over de natuurtuin te lezen. 
De werkgroep Duurzaamheid heeft het druk gehad met 
de warmtebeeldcamera. Op verzoek werd er een 
warmtescan van de woning gemaakt en het resultaat met 
de bewoners besproken. Omdat er een groot verschil 
moet zijn tussen de binnen- en de buitentemperatuur van 
de woning ligt dit project nu even stil. De 
WarmeTruienDag was dit jaar een succes. De Wijk van 
de Toekomst, een energietransitieproject in Ermelo-West 
is een speerpunt van de werkgroep.  
 
De Hanzehogeschool te Groningen heeft een leerlijn 
duurzaamheid voor basisscholen ontwikkeld voor de 
provincie Drenthe. Samen met andere organisaties 
probeert de gemeente dit bruikbaar te gaan maken voor 
de Ermelose basisscholen. Ook het NMP denkt hierin 
mee. De voorbereidingen van de Week van de 
Duurzaamheid in oktober zijn al in volle gang.  
De eerste buitenles in het kader van de gebeurtenissen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Drie is al weer 
geweest. Meerdere lessen volgen nog in de loop van 
mei. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Ermelo 
bevrijd werd. Samen met diverse Ermelose organisaties 
proberen we een waardevol programma te organiseren. 
Werktitel: Ermelo Remembers.  
We worden ook benaderd door scholen over het 
realiseren van moestuintjes. We gaan samen met hen 
kijken naar mogelijkheden. Het zullen projecten van de 
school zelf blijven waarbij we waar mogelijk 
ondersteuning bieden. We hebben al samen met de 
gemeente Ermelo en firma Wuestman een aftrap gedaan 
met composteren bij school De Arendshorst. 
 
 
 

Helaas moeten we ons ook bezig houden met wat 
minder leuke zaken. Ondanks het feit dat bomen zeer 
belangrijk zijn in het kader van het klimaat (o.a. CO2-
vastlegger, fijnstof, verkoeling) worden er toch veel 
kapvergunningen verleend. Ook de gemeente zelf is 
daarin een aanvrager. Een tendens is een gebouw te 
plaatsen en later te concluderen dat de boom te dicht op 
het gebouw staat in plaats van te zeggen dat men 
domweg te dicht op de bestaande boom heeft gebouwd.  
Maar dit blijkt ook een landelijke trend te zijn.  
 
Naast het bezoeken van onze Opendeur kunt u ook met 
ons gaan wandelen. Op de website staan de 
wandelingen met plaats, tijdstip en gids vermeld. We 
proberen het ook steeds in de plaatselijke media 
geplaatst te krijgen. Via mail, Facebook en Twitter 
houden we u op de hoogte.  
 
We wensen u een fijne en groene zomer! 

open avond Natuurtuin De Zandkamp  1 mei       bijenstal Natuurtuin De Zandkamp   



Ermelo Duurzaam 
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Bekijk de website                              www.nmpermelo.nl 

   
Plantje erin 
Duurzaamheid is helaas een containerbegrip geworden, maar toch gaan we door met 
projecten en activiteiten waarvan wij vinden dat duurzaamheid een passend woord is. Zo 
doen we mee met het jaarlijkse Huis & Tuin Event op ‘t Weitje op zaterdag 11 mei, van  
10.00 - 16.00 uur. Naast isolatietips voor de woning besteden we ook aandacht aan het 
klimaat. Speerpunten zijn onder meer: temperatuur, droogte en water. Door de verstening 
van de omgeving gaan deze drie zaken een steeds grotere rol in ons leven spelen. Steen 
houdt de warmte veel langer vast dan een grasveld of een plantentuin. Het verkoelende 
effect neemt af. Doordat het water in een versteende omgeving na een regenbui snel 
afgevoerd wordt krijgt ons land ook problemen met droogte. Een tijdje blank staan na een 
stortbui wordt nu gevolgd door een periode van watertekort. De gemeente streeft ernaar om 
het hemelwater zo veel mogelijk ter plekke vast te houden en in de bodem te laten zakken 
en neemt de nodige maatregelen. Maar ook de burger kan zijn steentje bijdragen door juist 
dat steentje te verwijderen en er planten voor terug te zetten. De actie Steenbreek 
ondersteunen we dan ook van harte. Voor meer informatie zie: operatiesteenbreek.nl.  
Huis & Tuin Event is gratis te bezoeken. Bezoekers kunnen op de markt alles ontdekken 
over duurzaam wonen, leven en genieten en krijgen van de gemeente een bijvriendelijk 
bloemetje mee naar huis. 
           

Hulp nodig 

Onze werkgroepen kunnen wat hulp gebruiken. Op de werkgroep Composteren wordt 
steeds meer een beroep gedaan. Zo tonen de scholen in Ermelo belangstelling voor het 
scheiden van hun afval en voor het zelf composteren van hun groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT). De Julianaschool composteert in een BioCom, gekregen van het NMP, en wij leveren 
uiteraard zo nodig ondersteuning. De Arendshorst is een proef gestart met composteren in 
een door de gemeente gesubsidieerde compostbak, waarbij het NMP begeleiding en advies 
geeft. U hoeft geen compostexpert te zijn om mee te kunnen doen. Een dosis enthousiasme 
is voldoende.  
U wordt wel ingewerkt door compostmeesters en deze blijven u ook met raad (en zo 
mogelijk ook) met daad bijstaan. 
Hetzelfde geldt ook voor de werkgroep Duurzaamheid. Belangstelling en enthousiasme 
zijn de drijfveren. Naast informatie naar buiten brengen is ook het elkaar verrijken een 
activiteit van deze werkgroep. Schroom niet om informatie te vragen en kom eventueel een 
werkgroepvergadering bijwonen. Neem contact op met het secretariaat voor meer 
informatie. Op pagina 4 staan de contactgegevens. 

Op de grens Ermelo-Putten tussen de snelweg A28 en het Randmeer ligt 
een open gebied dat nog ontwikkeld moet worden. Het heeft de term ‘Groen 
kruispunt’ gekregen omdat het doel was om daar een natuurlijn langs de 
Randmeren en een natuurlijn vanuit de polder naar de Veluwe te 
combineren. In de tijd van staatsecretaris Henk Bleeker is daar rücksichtslos 
een streep door gehaald. De natuurlijn langs het Randmeer wordt nu 
opgepakt. Het NMP heeft twee jaar geleden studenten van de Aeres 
Hogeschool te Almere gevraagd om een plan te maken. We hebben dit plan 
naar alle betrokkenen gestuurd. Het is mooi te zien dat in de huidige plannen 
veel van de ideeën van de studenten terug te vinden zijn. Als de plannen 
uitgevoerd gaan worden krijgt Ermelo er een pracht natuurpareltje bij! 

Groen kruispunt 

Fietsenstalling Natuurtuin met NL-Doet Blije Bermen met CU-Ermelo WarmeTruiendag 
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word donateur van de Stichting  NMP     minimaal € 15,00 per jaar 

Wandelen met het NMP 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Onlangs kregen we het verzoek om een wandelgroep uit Barneveld te 
ontvangen. Meer dan 60 man kwamen op een morgen naar Ermelo om de 
benen te strekken. Blijkbaar is er behoefte om samen op pad te gaan. Dit 
inspireerde ons om in 2019 ook een aantal wandelmomenten te organiseren. 
We hebben vier gebieden uitgezocht. Een gids begeleidt de wandelaars en 
vertelt ter plekke over de natuur en de cultuurhistorie.  

Speulderveld 
Het Speulderveld is een open heideveld. Bij veel regenval staan er plassen 
in het gebied. In het najaar kan de heide hier prachtig paars bloeien. 
Afhankelijk van het weer en tijdstip van het jaar zijn in het gebied o.a. 
zonnedauw en klokjesgentiaan te zien. Het is een wandeling door de heide 
en langs de bosrand. 
Vertrek en aankomst: parkeerplaats aan de Garderenseweg 
Lengte route: ongeveer 4,5 km 
Dinsdagavond 28 mei en 27 augustus om 19.00 uur  
 

Houtdorperveld 
Het Houtdorperveld is een droog heidegebied. Het terrein is geaccidenteerd 
en ligt op de stuwwal bij Garderen. Op de hogere delen van de route zijn er 
prachtige vergezichten richting beekdal van de Leuvenumse Beek en de 
grote stuwwal Hattem-Arnhem. Bijzonder is de grote oude zand- en 
grindafgraving waar de route langs en door gaat. Deze wandeling gaat deels 
over de heide en deels door het bos. 
Vertrek en aankomst: parkeerplaats aan de Paleisweg bij Garderen 
Lengte route: ongeveer 4,5 km 
Zaterdagmorgen 29 juni, 5 oktober en 2 november om 10.00 uur 
Dinsdagavond 18 juni om 19.00 uur. 
 

Groevenbeek 
De wandeling begint bij het landgoed Oud-Groevenbeek. De N302 wordt 
overgestoken naar het landgoed Nieuw-Groevenbeek. Via het Kleine 
Kampveld en de Groevenbeekse Heide komt men weer terug in Oud-
Groevenbeek. Het accent ligt op de natuur, cultuur en historie. 
Vertrek en aankomst: fietsenstalling bij het Theehuis (nabij het landhuis) 
Lengte route: ongeveer 8 km 
Dinsdagavond 21 mei, 23 juli en 10 september om 19.00 uur. 

Drie 
De route ligt op het hoogste punt van de gemeente Ermelo. Het is een 
afwisselende wandeling door de diverse bossen (naaldbos, beukenbos, 
gemengd bos) en langs de rand van de Ermelosche Heide. We staan even 
stil bij twee gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Vertrek en aankomst: parkeerplaats langs de Sprielderweg (tussen Drie en 
Speuld) 
Lengte route: ongeveer 7 km  
Zaterdagmorgen 11 mei en 6 juli, 10.00 uur 
 
 
Aanmelden 
We vragen een bijdrage van € 4,00 per persoon; donateurs betalen € 2,00 
en vrijwilligers van het NMP kunnen gratis mee. Aanmelden via 
info@nmpermelo.nl want we willen de groepsgrootte op maximaal 15 
personen houden. Betalen: contant en gepast aan de aanwezige gids. 
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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 heeft de winter goed doorstaan. Winter? De periode met gemiddeld de laagste temperaturen is 
tegenwoordig misschien beter omschreven. In maart waren de eerste bloeiende planten alweer zichtbaar. Half april 
staat aardig wat in bloei. De krentenboompjes zijn uitgebloeid en de eiken schieten vol in blad. De struikjes die in de 
herfst zijn geplant zijn goed aangeslagen. Sommigen hebben de eerste bloesem al. In de droge periode van maart 
en begin april hadden de struikjes hoog op de wal het zwaar, de broodnodige regen heeft ze goed gedaan.  

Bijen en kikkervisjes 
In de wal zijn twee bijenhotels geplaatst. Eén is door imker Barend van den Broek zelf gemaakt. Een paar weken 
later zijn de eerste holtes al helemaal bezet. Je ziet dat diverse soorten metselbijen gebruik maken van het hotel. Bij 
de ingang aan de Konijnenwal is een fietsenstalling gemaakt. In het kader van NL-Doet hebben scholieren van 
Groevenbeek samen met vrijwilligers van de natuurtuin deze klus geklaard.  
De (overstort)vijver staat vol water. Er is echter geen druppel water vanuit wijk West via de opvang langs de 
Volenbeekweg in deze vijver gekomen. De vijver wordt blijkbaar gevoed door welwater uit de stuwwal en 
regenwater. We spreken maar niet meer over een overstortvijver. Het water is nu zeer helder. Men kan de vele 
kikkervisjes zien zwemmen. De gele plomp (die droog was komen te liggen) heeft zijn groeikracht getoond en staat 
eind april te bloeien. 
 
Wandelaars 
Tijdens werkzaamheden zien we dat er vaak wandelaars de tuin bezoeken. We krijgen dan ook veel complimenten 
te verwerken. De wandelaars komen uit heel het land en lopen het Pelserklompenpad, de lange afstandswandeling 
LAW 6 of (nieuw voor ons) een wandeling van station Ermelo naar station Putten. Ook buurtbewoners komen 
regelmatig langs. Ze zijn vaak beduusd dat er zoveel moois kan groeien op een verwaarloosd stukje grond. 
Behalve van de vegetatie kan men ook genieten van de vlinders, bijen (en andere insecten) en van de vogels. In 
april-mei is bijvoorbeeld prachtige zang van de zwartkop vanuit meerdere hoeken te horen. We hebben verspreid 
over het terrein verschillende nestkasten opgehangen. 
We zijn bezig met het ontwikkelen van educatiemateriaal voor de basisscholen. Te beginnen voor kleuters (soort 
kabouterpad).  
 
Kom kijken 
Er zijn nu twee vaste tuinwerkmomenten voor vrijwilligers: de maandagmiddag en de vrijdagmorgen. Tijdens 
vakanties en feestdagen zal het niet altijd op volle sterkte bemenst zijn, maar meestal is er wel iemand aanwezig. 
Voor belangstellenden zijn er open avonden: 5 juni, 3 juli en 7 augustus tussen 19.00 uur en 20.30 uur. 
Op onze website is onder de link natuurtuin een prachtige fotoserie van de flora en fauna te bewonderen. 

Wilt u meer informatie, meedenken of meewerken dan kunt u 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) 
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 


