Hopen dat groen weer goud wordt
Ermelo doet mee aan Entente Florale Europe
Een enorme variatie aan groen, landgoederen, uitgestrekte bossen, heide en blauwe randmeren: het bezorgde Ermelo in 2011 de eerste plaats in de Entente Florale, de nationale groencompetitie. Nu dingt de gemeente mee naar de eerste plaats voor de Europese
Groencompetitie. Waar kijkt de jury naar en waarmee gaat Ermelo hoge ogen gooien? De wethouders van Ermelo aan het woord.
Auteur: Misja Boonzaayer
Op 12 juli ontvangt de gemeente de internationale jury. Er komen ongeveer tien juryleden naar
Nederland; uit elk van de deelnemende landen
één. Het zijn vooral landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en hoge functionarissen uit
de toeristische sector. In een bus, maar ook te
voet, worden de juryleden langs ongeveer twintig routepunten geleid. Het is een uitgekiend
programma dat alle groene kwaliteiten van
Ermelo laat zien, zoals de landgoederen, terreinen van zorginstellingen, de Ermelose heide
met de schaapskooi, het Klimbos en Molen de
Koe en Het Pakhuis, maar ook bijvoorbeeld een
begraafplaats en speelpleinen. De jury beoordeelt
onder meer de groenstructuur van Ermelo, het
omringende landschap, de perken en plantsoenen, natuureducatie, milieu en duurzaamheid en
hoe de inwoners bij de groene agenda worden
betrokken.
Groenstructuur
De gemeente streeft veelzijdigheid in de hoofdgroenstructuur na. Dat is onder meer terug te
zien in de overgangen van de wijken naar het
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omringende landschap . Elke wijk is verschillend, omdat ze vanuit een ander landschap zijn
ontstaan. Het oostelijk deel van Ermelo grenst
aan een Natura 2000-gebied. In de wijk staan
veel oude bomen en reewild en zwijnen dringen regelmatig de tuinen binnen. In het westen
grenst Ermelo aan een weidegebied. De openheid
van het landschap is aan de rand zoveel mogelijk behouden en oude landschapsstructuren als
houtwallen en singels zijn in de wijk opgenomen.
In de villawijk aan de noordzijde, die grenst aan
het bos, zijn veel monumentale en beschermingswaardige bomen te vinden en in Zuid liggen
tegen de heide enkele landgoederen van zorginstellingen.
Kleinschalig groen
In de visie van Ermelo staat kleinschalig groen
minder hoog op de agenda, omdat het minder
bijdraagt aan de gezondheid en het gevoel van
welzijn van de bewoners. Wel is een aantal
‘parels’ benoemd op punten waar veel verkeer
langs komt. Wethouder Esther Verhagen van
Openbare Werken: ‘Het gaat om de stadsentrees

die inwoners en bezoekers een warm welkom
moeten heten, zoals rotondes en andere blikvangers.’
Een zorgzame gemeente
Ermelo heeft een lange traditie als zorggemeente.
Er zijn vele gezondheidsinstellingen te vinden.
Vier landgoederen van instellingen droegen bij
aan het goud van Ermelo: Veldwijk, Groot Emaus,
’s Heeren Loo en Bartiméus. Deze landgoederen
zijn toegankelijk voor het publiek. Ze zijn zorgvuldig aangelegd en er zijn bijzondere bomen te
vinden. Op Bartiméus is bovendien een indrukwekkende geur- en kleurtuin.
De gemeente zet zich samen met maatschappelijke organisaties in om de openbare ruimte
voor ouderen en mensen met een beperking
toegankelijk te maken. Wethouder gezondheidszorg Laurens Klappe: ‘Zij moeten kunnen
komen waar zij willen en zich welkom weten bij
verenigingen en andere organisaties. Met het
project Ermelo Onbelemmerd Zorgzaam richten
we de openbare ruimte zo in, dat iedereen er
veilig gebruik van kan maken. Vele gidslijnen
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Gelderland en Jantje Beton het schoolplein en de
omliggende openbare ruimte omgetoverd tot een
‘groen klaslokaal’. Laurens Klappe: ‘Ermelo kiest
voor een laagdrempelige manier van milieueducatie. Kinderen kunnen met takkenbossen spelen,
een pomp bedienen en met water spelen. Van
oude stoeptegels is een theater gemaakt en er
komen tuintjes. Omdat Ermelo zo mooi tegen de
bosrand ligt,maken we gebruik van de natuurlijke
omgeving. Bij slecht weer kunnen kinderen iets
opsteken in Het Pakhuis, centrum voor erfgoed,
natuur en milieu.’
Betrokkenheid
Ermeloërs hebben veel aandacht voor groen en
het landschap. Alleen al het aantal vrijwilligers
dat erin bezig is, is daarvan het levende bewijs.
Ook bewoners van zorginstellingen werken als
therapie vaak in het groen. Inwoners worden
vanuit ‘Wijkgericht werken’ bij de inrichting van
de openbare ruimte betrokken. Laurens Klappe:
‘Wij willen burgers zoveel mogelijk bij hun groene omgeving betrekken. Bij grote plannen, zoals
de Structuurvisie 2025, kan iedereen meepraten. Bij het inrichten van een speelterrein alleen
de buurt.’ In 2009 is samen met de gemeente
Putten een landschapsontwikkelingsplan (LOP)
opgesteld. Dit is tot stand gekomen met behulp
van brede inspraak van inwoners en betrokkenen. ‘Samen met de samenleving tot dit soort
belangrijke besluiten komen, daar hechten we
veel waarde aan’, aldus wethouder Verhagen. Op
basis van dit LOP wordt een uitvoeringsagenda
opgesteld. ‘Dat gaat ervoor zorgen dat er actief
gewerkt blijft worden aan het behoud, herstel en
de ontwikkeling van het landschap.’

'Boeldagterrein' in Ermelo-Oost.

Wethouder Esther Verhagen van Openbare Werken.

leiden mensen met een visuele beperking door
Ermelo. In bos en heide is er een mindervalidepad dat met verschillende informatieborden
uitleg geeft over het landschap in braille.’ In het
project Ermelo Onbelemmerd Zorgzaam past ook
de zorg voor ouderen, die steeds langer in hun
eigen huis willen blijven wonen. Om te zorgen
dat ook zij lekker kunnen bewegen in hun wijk
zijn er vele wandelroutes uitgezet en volop bankjes geplaatst. Bij de inrichting van speeltuintjes
is rekening gehouden met ouderen die op hun
kleinkinderen passen en even moeten kunnen

Wethouder gezondheidszorg Laurens Klappe.

zitten. In Ermelo valt sowieso de zorgvuldigheid
waarmee de openbare ruimte is ingericht op.
Afvalcontainers bevinden zich veelal onder de
grond en het groen ziet er onberispelijk en doordacht uit.
Groen klaslokaal
Om kinderen zo vroeg mogelijk bij de groene
omgeving te betrekken, richt Ermelo aan de rand
van het dorp een aantal natuurspeelplaatsen
in. Daarnaast is in wijk Zuid samen met basisschool De Klokbeker, Stichting Landschapsbeheer

Europees Goud?
Doet de gemeente nog wat extra voor het jurybezoek? Esther Verhagen: ‘De gemeente wordt
voor het bezoek niet extra schoongemaakt of
aangeharkt. Hooguit verschuiven we wat werkzaamheden in de planning. We laten Ermelo zien
in al haar schoonheid. Hopelijk grijpt Ermelo het
goud.’ De prijsuitreiking is op 14 september op
de Floriade in Venlo.
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