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Foto voorkant: Leerlingen van de SG Philips van Horne gaan tijdens de Milieu Actie Dagen 
onder andere insecten en vlinders onderzoeken.



Inleiding

In 2016 heeft de Stichting Natuur- en Milieu-Educatie (St. NME) verder invulling gegeven aan het 
beleid zoals dat verwoord is in het meerjarenbeleidsplan “Samen duurzaam leren en leven 2016-
2020”.
De coördinatie en uitvoering van het activiteitenplan vanuit dit beleid liggen in handen van de 
coördinator (0,6 fte) en de educatief medewerker (0,5 fte). Daarbij worden zij ondersteund door 
zo’n tachtig vrijwilligers en twee parttime beheerders.

In dit jaarverslag leest u over de activiteiten en behaalde resultaten in 2016, ingedeeld naar de 
verschillende doelgroepen. Deze resultaten waren niet mogelijk geweest zonder bijdrages van de 
gemeente Weert, provincie Limburg en Samenfonds 0495 en de inzet van de vele vrijwilligers en de 
samenwerkingspartners. Dat zijn IVN Weert eo, Geologische Vereniging Mente et Malleo, 
Imkervereniging St. Ambrosius, Stichting Groen Weert, Bonsaivereniging Noord- en Midden Limburg, 
Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Limburgs Landschap, Waterschap Peel en Maasvallei, 
WeertEnergie en Stichting Herenboeren Land van Weert i.o.

Daarnaast werken we met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland aan de promotie van 
het Grenspark Kempen  ̴Broek en wordt regelmatig overleg gevoerd met de CZW Weert over de 
invulling van educatieve activiteiten.

Vooral de enthousiaste en deskundige inzet van de vrijwilligers op allerlei gebied, maakte het 
mogelijk een veelheid aan activiteiten uit te voeren. Daarmee is de kerntaak van de St. NME, het 
bevorderen van educatie, informatie en communicatie over natuur- en milieuonderwerpen vanuit 
het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC) ook dit jaar weer naar ieders tevredenheid en 
ruimschoots ingevuld.



Samenwerking

Naast de samenwerking met bovengenoemde, aan het centrum gebonden partners, is overleg ge-
voerd met meerdere externe partners. Dat was mede mogelijk dankzij de financiële ondersteuning 
van de provincie Limburg (DuurzaamDoor) in het project Duurzaamheidsknooppunt Weerterland. 
Voor de invulling van dit project is samengewerkt met het voorbereidend beroepsonderwijs in 
Weert en Nederweert, enkele ambtenaren van de gemeente Weert en Nederweert en enkele 
bedrijven uit Weert en Budel. Ook zijn de vrijwilligers van het centrum vanaf de start direct 
betrokken bij de opzet en invulling van dit project. Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten, 
workshops en scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor onze vrijwilligers. 
Het project heeft zes verschillende lesprogramma’s, een lezing rondom circulaire economie, 
tentoonstellingen over waterbeheer en hergebruik van afval en een bedrijfsexcursie opgeleverd.  

In samenwerking met het Waterschap Peel en Maasvallei, Waterklaar, Buitencentrum De Pelen, 
gemeente Weert en Nederweert zijn twee nieuwe educatieve fietsroutes “Langs ons Water” 
beschreven. Deze fietsroutes zijn officieel en op een ludieke manier in gebruik genomen door 
vertegenwoordigers van de besturen van deze organisaties en provincie Limburg.
In dit verslagjaar zijn in samenwerking met het AZC Weert drie statushouders opgeleid tot 
natuurgids. Zij hebben in overleg met de Koalaschool verschillende natuurprojecten opgezet en 
met de leerlingen uitgevoerd. Dit sprekende project was genomineerd voor de VluchtelingenWerk 
Award 2016.

Met het Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunsteducatie is een educatief programma rondom 
afval samengesteld dat in 2017 voor de basisscholen in het NMC wordt uitgevoerd. 

Ook is er dit jaar weer regelmatig overleg gevoerd met de partners van het Samenwerkingsverband 
IJzeren Man, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, overige educatieve centra en met 
VVV Weert en VVV Midden-Limburg. 

Verder is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stichting Herenboeren 
Land van Weert.

Veel belangstelling bij de officiële opening van het natuurproject voor de leerlingen van de 
Koalaschool. 
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Activiteiten per doelgroep

Basisonderwijs

Het aantal kinderen van 4 tot 12 jaar dat heeft deelgenomen aan de activiteiten in en rond het NMC 
is, na een forse toename in 2015, licht gestegen tot 3.624 kinderen.
De kinderen uit deze leeftijdsgroep vormen de belangrijkste doelgroep omdat vooral jonge kinderen 
ontvankelijk zijn voor het aanleren van een natuur- en milieubewust gericht gedrag.  Het is daarom 
zeer verheugend dat we steeds meer kinderen weten te bereiken. 

* Schoolse activiteiten
Steeds meer basisscholen weten het NMC te vinden. In en rondom het NMC hebben 28 verschillende 
basisscholen gebruik gemaakt van ons educatief aanbod. Dit aantal is fors hoger dan het aantal van 
19 van vorig jaar. Het aantal activiteiten is gestegen van 109 naar 125. 
Aan het nieuwe lesprogramma rondom duurzame energie, het Energiecircuit, hebben 355 leerlingen 
uit het basisonderwijs deelgenomen.
Samen met gemeente Weert is het programma voor de Nationale Boomfeestdag ingevuld. 
Leerlingen van Het Dal hebben bomen geplant in het Laarveld, na een introductie les op school. 
Rondom water is een nieuw lesprogramma ontwikkeld. Dit DroppieWaterpad werd in april officieel 
en op een ludieke wijze geopend door wethouder dhr. Gabriëls in aanwezigheid van leerlingen van 
de basisschool De Duizendpoot. Zij gingen als eerste met dit educatief waterpad aan de slag. 

Naast activiteiten in en rondom het NMC, zoals de natuurpaden, werden ook educatieve activiteiten 
op de basisschool uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn lessen over uilen, bijen, aarde, weer, mag-
netisme, zonnestelsel en voedsel. Opgezette dieren en leskisten worden aan de basisscholen 
uitgeleend voor de invulling van de lessen.

De zandduin in het IJzeren Mangebied is een ideale plaats voor de jonge onderzoeker.



* Naschoolse activiteiten
Voor de leerlingen van basisschool Het Dal zijn naschoolse arrangementen georganiseerd in en 
rondom het NMC.
Het project Groene Zomerschool, opgezet in samenwerking met basisschool Het Dal, werd in de 
laatste week van de schoolvakantie succesvol uitgevoerd. Aan dit project, dat voorziet in lessen 
rondom rekenen, techniek, geschiedenis en natuur hebben 20 leerlingen van groep 6 van 
basisschool Het Dal en Moesel deelgenomen. Dat werd voorbereid en verzorgd door leerkrachten 
van Het Dal en de educatief medewerker van het NMC en bij de uitvoering ondersteund door 
vrijwilligers.
De St. NME heeft dit jaar dankzij een sponsorbijdrage van Samenfonds 0495 het project Groene 
Zomerschool kostenneutraal kunnen uitvoeren.

* Buitenschoolse activiteiten
Thema’s voor de avondactiviteit 7PM voor leerlingen van groep 7 zijn onder andere vogels, vuur, 
grondwerk, lentegroei en nachtdieren. Hieraan hebben 154 kinderen deelgenomen.
Belevingsactiviteiten, zoals het Indianenfeest en Braakballen uitpluizen, zijn ingezet voor 
kinderfeestjes. Scoutinggroepen hebben vooral gebruik gemaakt van belevingstochten en van 
gereedschap en materialen voor de natuurwerkdag, resp. bijenhotels. 

Leerlingen van bs De Duizendpoot aan de slag met DroppieWaterpad onder het toeziend 
oog van vertegenwoordigers van St. NME, gemeente Weert en Waterschap Roer en 
Overmaas.



Voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Weert en Nederweert en studenten van het beroeps-
onderwijs hebben verschillende lesprogramma’s uitgevoerd. Deze programma’s worden elk jaar in 
nauw overleg met de docenten ingevuld. 
In totaal hebben 1.852 leerlingen deelgenomen aan deze programma’s. 

Vanuit het project Duurzaamheidsknooppunt Weerterland zijn nieuwe lesprogramma’s rondom 
circulaire economie voor  het voorbereidend beroepsonderwijs ontwikkeld. Voor Het Kwadrant en 
Citaverde zijn lessen rondom de kringlopen in de natuur ontwikkeld en uitgevoerd in en rondom het 
NMC. Hieraan hebben 516 resp. 122 leerlingen deelgenomen.

Alle 1e en 2e jaarsleerlingen Mavo en Havo van Philips van Horne hebben vanuit de vakken biologie, 
aardrijkskunde en natuurkunde gedurende een hele schooldag onderzoek verricht in en rondom het 
NMC (Milieu Actie Dagen). Daarbij gingen de leerlingen onder begeleiding van docenten en vrijwil-
ligers aan de slag met onderzoek rondom het ontstaan van het landschap, bodemeigenschappen, 
biodiversiteit, waterkwaliteit, energie, duurzame energiebronnen en kringlopen.
Met de docenten van Philips van Horne is verder gewerkt aan de opzet van een nieuw lesprogramma 
voor de leerlingen van het 3e jaar havo rondom de Tungelroysebeek. De aftrap van dit nieuwe les-
programma was eind december in het NMC en krijgt een vervolg in 2017.
De 3e jaars leerlingen van Het College, Technasium, hebben verschillende opdrachten rondom 
waterkwaliteit in het IJzeren Man gebied uitgevoerd en het resultaat hiervan in het NMC 
gepresenteerd.
De brugklasleerlingen van het Lorentz Casimir College uit Eindhoven hebben dit jaar veldwerk-
activiteiten rondom het NMC uitgevoerd tijdens hun introductieweek.

De 1e jaars studenten van Fontys Lerarenopleiding Aardrijkskunde Sittard hebben deelgenomen aan 
twee verschillende practica rondom geomorfologie en bodem. 

Alle 1e jaars studenten van Nieuwste Pabo Fontys Sittard hebben kennis gemaakt met het NMC 
en de mogelijkheden die het biedt voor het basisonderwijs. Na deze kennismaking gingen zij in en 
rondom het NMC actief aan de slag met vier verschillende workshops vanuit het vakgebied Natuur 
& Techniek: Water, Energie, Kabouterpad, DroppieWaterpad en Planten/Dieren in de natuur. 

Leerlingen onderzoeken de werking van een zonne-energie.



Een student van de Hogere Agrarische School (HAS) richting Toegepaste Biologie heeft, als 
eindopdracht voor zijn studie, de waterkwaliteit van de plassen in het IJzeren Man gebied en 
het biotoop van de eekhoorn in dit gebied in kaart gebracht.
Twee andere studenten van het HAS Toegepaste Biologie hebben op het NMC een dagje 
meegelopen om op deze manier zicht te krijgen op ons werkveld.
Een student van MBO Citaverde richting Watermanagement heeft tijdens zijn stageperiode 
meegeholpen bij de uitvoering van educatieve werkzaamheden.

Hoe je uit stromend water energie opwekt is onderdeel van het lesprogramma voor 
het voortgezet onderwijs.

FOTO fietswiel



Publiek

Het zijn vooral de samenwerkingspartners die gebruik maken van de ruimtes in het NMC voor 
vergaderingen, werkochtenden, cursussen en overleg. 
Het aantal personen dat voor overleg in 2016 gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten die het NMC 
biedt, bedraagt 4.981. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2015 (4.793). 

Het aantal bezoekers dat als recreant een bezoek heeft gebracht aan het NMC bedraagt 15.019. 
Daarnaast hebben 950 personen de bijenhal bezocht.
Het NMC stelt haar faciliteiten ook beschikbaar voor vele sportieve leden van de Atletiek Vereniging 
Weert. Dat het NMC ook op de zaterdagen, zondagen en feestdagen in de middag open is, is te 
danken aan de inzet van vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw optreden.

Vrijwel elke derde zondagmiddag van de maand zijn zeer uiteenlopende activiteiten georganiseerd 
voor belangstellenden. Dat gebeurde in samenwerking met IVN Weert eo, Geologische Vereniging 
Mente et Malleo, Imkervereniging St. Ambrosius, Bonsaivereniging Noord- en Midden Limburg, 
Waterschap Peel en Maasvallei en Famke Weerts. Voorbeelden hiervan zijn fietstochten Waterklaar, 
natuurstukjes maken en themamiddagen waaronder geologie, bijen, vogels en bonsai. 
Deze zondagmiddagen worden voorafgegaan door “Puur Natuur”, een live radio-uitzending van 
WeertFM met interviews en informatie over actuele groene zaken.

Op de 2e dinsdag van de maand in de herfst, winter en voorjaar zijn lezingen georganiseerd door het 
NMC en  IVN Weert eo. Totaal waren hierbij 383 toehoorders aanwezig.

De Modderdag is dit jaar georganiseerd bij de Grote IJzeren Man.

In 2016 werden door de tentoonstellingscommissie 3 wisseltentoonstellingen georganiseerd 
rondom de thema’s Tungelroysebeek, Vlinders en Bomen. De 4e wisseltentoonstelling over 
Duurzame Energie werd door WeertEnergie samengesteld.

Opening van de tentoonstelling Tungelroyse beek door vertegenwoordigers van de 
gemeente Weert en Waterschap Roer en Overmaas.



Bij de tentoonstelling Tungelroysebeek is door de tentoonstellingscommissie intensief samen-
gewerkt met Waterschap Peel en Maasvallei en Nyrstar Budel. De opening hiervan werd verricht 
door vertegenwoordigers van het bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeente 
Weert. Aansluitend vond er een themamiddag plaats rondom het belang van waterbeheer.

De bibliotheek wordt met uiterste nauwkeurigheid beheerd door een vrijwilliger en ook dit jaar zijn 
weer enkele tientallen boeken uitgeleend.

De prachtige natuurvriendelijke en educatieve tuin rondom het NMC wordt wekelijks op een 
professionele manier onderhouden door de vrijwilligers van de tuingroep. Zij hebben dit jaar een 
prachtige nieuwe insectenmuur, met mosdak ontworpen en op een zonnige plek aangelegd. 
Daarnaast is er een peilbuis geplaatst voor het handmatig meten van de grondwaterstand en het 
bemonsteren van grondwater en, naast de bijenhal, een plateau waarop een regenwaterton met 
mogelijkheden voor het uitvoeren van waterproefjes.

De leden van de imkervereniging St. Ambrosius onderhouden de Bijenhal. In de lente en zomer zijn 
op zondag vrijwilligers van deze vereniging aanwezig om uitleg te geven aan de bezoekers. Op de 
derde zondag in juli verzorgt de vereniging een Imkerdag voor het publiek.
Het technisch onderhoud, de ICT en de website worden verzorgd door deskundige vrijwilligers. Dit 
jaar zijn verschillende computers en laptops vervangen en zijn enkele ICT-programma’s en de 
website aangepast.

Met een maquette wordt het belang van meanderende beken duidelijk gemaakt.



Samenvatting

Het aantal bezoekers in het NMC in 2016 bedraagt 25.859 en in de Bijenhal 950. 
Niet alleen in en rondom het NMC maar ook daarbuiten zijn activiteiten opgezet en uitgevoerd. Zo 
worden op scholen gastlessen verzorgd en/of gebruik gemaakt van onze leskisten en lesmaterialen. 
Hieraan hebben 1.407 personen deelgenomen. 
Het totale bereik komt daarmee in dit verslagjaar op 28.216 personen.
Daarbij zijn de vele sportieve bezoekers die in de ochtend gebruik maken van onze faciliteiten en de 
wandelaars die op eigen gelegenheid de tuin bezoeken niet meegeteld.

Het bestuur van de Stichting Natuur- en Milieu-Educatie wil dan ook alle vrijwilligers en partners 
bedanken die dit  geweldige resultaat mogelijk hebben gemaakt. Ook de komende jaren maken 
we ons sterk om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van het belang van een natuurvriendelijk 
bewustzijn en een duurzame samenleving.

Techniek coördinatoren onderzoeken het leven in de Kleine IJzeren Man.
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