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Educatie
Educatieve programma’s rondom de thema’s biodiversiteit, 
water-klimaat, energie en voedsel-grondstoffen zullen in 
overleg met de scholen, verenigingen, vrijwilligers en waar 
mogelijk het bedrijfsleven worden opgezet en uitgevoerd. 

Meer weten over ons Natuur– en Milieucentrum? 

Daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de nieuwe onderwijs 
inhouden, de nieuwe onderwijs didactiek en de toenemende 
belangstelling bij het bedrijfsleven voor duurzaamheid.

Bij de uitvoering van vrijwel alle educatieve activiteiten worden 
vrijwilligers ingezet.
Ook wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij landelijke 
activiteiten rondom natuur- en duurzaamheideducatie.
Buitenschoolse activiteiten en het project Groene Zomerschool 
zullen worden uitgebreid.
Publieksactiviteiten zoals lezingen, workshops, cursussen, 
thematische fietstochten en wandelingen worden in overleg met 
betrokkenen en de vrijwilligers gecoördineerd vanuit het NMC.  

Samenwerking 
De huidige gebruikers zullen gestimuleerd worden meer samen te 
werken vanuit de knooppuntgedachte en de uitdaging om samen 
meer te realiseren dan ieder voor zich.
Dat gebeurt allereerst met de huidige gebruikers van het NMC 
(IVN Weert eo, Geologische Vereniging, Natuurmonumenten, 
Limburgs Landschap, Groen Weert, Waterschap Peel en Maas-
vallei, Weert-Energie, Imkervereniging St. Ambrosius) en de 
vrijwilligers. 
Bekeken wordt of een toename van het aantal gebruikers 
mogelijk is.
Ook met beroepsopleidingen zal worden samengewerkt voor de 
invulling van stageplekken en loopbaanoriëntatie passend binnen 
de activiteiten van het NMC.
Met ondernemers uit het IJzeren Man gebied en de Centrale 
Zandwinning wordt verder samengewerkt aan arrangementen 
met educatie- en belevingsactiviteiten. 
Ook met andere bedrijven/organisaties uit Weert en omgeving 
wordt contact gezocht voor mogelijke invulling van activiteiten.
Met de gemeente Weert (afdeling duurzaamheid, groen en 
onderwijs) vindt periodiek overleg plaats over de opzet en 
uitvoering van activiteiten. 
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Inleiding
In dit beleidsplan staat het kader voor de activiteiten die in de 
periode 2016-2020 door de Stichting Natuur- en Milieu Educatie 
(Stichting) zullen worden uitgevoerd, beschreven. 
De doelstelling van de Stichting is het vergroten van kennis en 
inzicht in de natuur en het milieu door middel van leerproces-
sen en andere vormen van informatieoverdracht; samengevat 
in de begrippen educatie, informatie en communicatie.

Beleidskeuzes voor de jaren 2016 -2020
De basis voor de invulling van het beleid van de Stichting wordt 
ingegeven door haar doelstelling en de toenemende aandacht 
voor duurzaamheid in de huidige maatschappij.
Duurzaamheid in de betekenis van het handhaven dan wel 
verbeteren van de leefbaarheid van planeet aarde voor alle 
organismen (inclusief de mens), nu en straks, hier en elders. 
Leefbaarheid kan enkel worden gegarandeerd als daarin ook 
de niet levende natuur wordt betrokken.

De visie van de Stichting is dat educatie rondom natuur, milieu 
en duurzaamheid de eerste pijler is waarop het beleid en de 
taakinvulling is gebaseerd. Educatie geeft mensen inzicht, 
kennis en vaardigheden om keuzes te maken. Keuzes die goed 
zijn voor hun eigen leven, voor de natuur en het milieu. 
Daarmee komt een duurzame toekomst een stuk dichterbij. 
Met duurzaamheidseducatie wordt de basis gelegd voor duur-
zaam handelen. Werkelijk duurzaam leren leven start bij de 
opvoeding en ontwikkeling van de (toekomstige) volwassenen.

1. De Stichting werkt midden in de samenleving van de gemeente 
Weert. Dit betekent dat de Stichting haar beleidskeuzes laat 
aansluiten bij die van de gemeente Weert zoals deze zijn 

 beschreven in de beleidsnotities “Beleidskader Duurzame 
 Ontwikkeling Weert 2014-2020” en “Kiezen met Visie”.

2. De Stichting streeft er naar om in deze beleidsperiode een 
knooppunt voor duurzaamheidseducatie te realiseren. 

 Dit zal worden ingevuld vanuit het Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man (NMC) door de coördinator. 

 Deze onderzoekt in samenwerking met een brede groep van 
organisaties de mogelijkheden hiervoor. Dat gebeurt vanuit het 
huidig netwerk met alle aan het NMC verbonden of nog 

 te verbinden verenigingen en instellingen. 
 Het NMC moet een ontmoetingsplek worden van niet alleen 

betrokkenen uit de natuur- en milieuhoek, maar ook vanuit 
 het onderwijs, de overheid, de zorg en het bedrijfsleven. Deze 

ontmoetingsplek geeft ruimte aan kennismaking, idee 
 uitwisseling en de uitvoering hiervan. Binnen deze plek vervult 

het NMC de rol van aanjager en regisseur van leerprocessen, 
het effectief bereiken van de burger en het aanleveren van 
inhoudelijke kennis en expertise.

 Het doel blijft het vergroten van kennis en inzicht in de natuur 
en het milieu en het inzetten van educatie met als doel de 

 kwaliteit van de natuur en het milieu te behouden of te 
 verbeteren.

3. De Stichting kan vanuit haar expertise, maar ook vanuit haar 
uitvalbasis, het NMC, gelegen in het gelijknamige natuurgebied 
en het GrensPark Kempen~Broek, deze taak bij uitstek ver-

 vullen. Vanuit het NMC kan volop gebruik gemaakt worden 
 van niet alleen het educatief instrumentarium maak ook van 

de communicatie- en participatiemogelijkheden van het NMC.

4. De Stichting streeft ernaar dat de partijen zich verbinden 
 middels een gezamenlijke, brede ambitie en realisatie op het 

gebied van duurzaamheidseducatie. Maar de partijen houden 
hierbij wel vast aan hun eigen rol, belangen en identiteit.

Middelen
Het Stichtingsbestuur is financieel afhankelijk van subsidie van 
de Gemeente Weert. De jaarlijkse subsidie is vastgelegd in de 
Intentieverklaring Budgetsubsidie. Op basis van projecten zoekt 
het bestuur sponsoren ter financiering daarvan bij stichtingen, 
verenigingen, fondsen en bedrijven. 

De Stichting streeft ernaar om samen met de gemeente Weert 

te zoeken naar additionele financiële middelen om haar ver-
grootte taak waar te kunnen maken.
Voor de uitvoering van haar taken heeft de Stichting een coör-
dinator (24 u) en een educatief medewerker (20 u) in dienst. 
Voor het dagelijks beheer is een detacheringsovereenkomst 
afgesloten. De vrijwilligers spelen een zeer belangrijke en on-
misbare rol bij de opzet en uitvoering van activiteiten, beheer 
en onderhoud.
 

Activiteiten op hoofdlijnen
De activiteiten die nodig zijn om het bovengenoemde beleid 
invulling te geven worden eerst op hoofdlijnen beschreven 
en later en in overleg met de samenwerkingspartners nader 
ingevuld. De activiteiten op hoofdlijnen zijn verdeeld in 3 
onderdelen: gebouw (NMC), educatie en samenwerking. 

NMC
Het NMC moet in het IJzeren Man gebied beter herkenbaar 
worden gemaakt middels bebording.
De entree van het NMC moet duurzaam en inspirerend 
worden ingericht.
Het NMC moet worden uitgebreid met ruimtes voor 
een adequate informatie voorziening rondom GrensPark 
Kempen~Broek, ruimtes voor extra doe- en belevings-
activiteiten, overleg, vergadering, workshops, cursussen en 
onderwijsactiviteiten. 
De tuin van het NMC moet optimaal ingericht zijn voor 
bloeiende planten, vruchten, insecten en vogels en voor 
belevingsactiviteiten voor een breed publiek.


