Natuur- en Milieucentrum
De IJzeren Man

Wandelen
In het IJzeren Man gebied kun je 4
bewegwijzerde routes wandelen, waaronder het natuurleerpad. Er is een
verhard pad van 3 km aangelegd zodat
iedereen de natuur kan beleven.
Rolstoel, kinderwagen of rollater ondervinden geen
probleem. De lange afstandswandeling van het GrensPark
loopt ook door het gebied. Deze wandeling is 104 km lang
en verbindt alle gebieden van het Kempen~Broek. De
wandelkaarten kun je kopen aan de balie.

OPENINGSTIJDEN
Van 1 april tot 1 november:
maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur
Van 1 november tot 1 april:
maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur
zaterdag en zondag 13.00 - 16.00 uur
Buiten deze tijden kan het centrum op afspraak open zijn.
CONTACT
T. 0031 (0)495 52 48 93
www.natuurenmilieucentrumweert.nl
info@natuurenmilieucentrumweert.nl
BEZOEKADRES
Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert

Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man in
Weert daagt je uit om de wereld te ontdekken.
Jaarlijks komen er duizenden bezoekers over de
vloer. Binnen vind je tentoonstellingen, een
aaigang met dieren en een interactieve biotopenwand met kruiptunnel. Eenmaal binnen geweest,
zie je de buitenwereld met andere ogen. Het
IJzeren Man gebied met zijn spiegelende vennen is
het ontdekken waard. Actief beleven, met een
beschreven route door het bos, over de stuifduinen, langs vennen en moerassen of gewoon
ontspannend wandelen, het Natuur- en Milieucentrum is de ideale uitvalbasis van Kempen~Broek.

Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en
Noord-Brabant ligt Kempen~Broek, een groot eigenzinnig
landschap dat zich niet aan grenzen stoort. Het is het
restant van een uitgestrekt moeras, een vlakte waarin
verschillende beken samenvloeien. Na gedeeltelijke
ontginningen is het uitgegroeid tot een mozaïek van
landschappen.
Moerassen, stuifduinen, bossen, heide, vennen en landbouwgebieden vormen vandaag het waardevolle gezicht
van Kempen~Broek. Het GrensPark is één van de rijkste
libellengebieden in Europa. Bovendien herbergt het gebied
een waardevolle eigenschap: stilte!

www.natuurenmilieucentrumweert.nl

IN DE KIJKER
biotopenwand
Op speelse wijze leert jong en oud(er) alles over de vijf
biotopen in het IJzeren Man gebied. Je kunt zelfs op je
favoriete biotoop stemmen. De kruiptunnel achter de
wand is enkel voor de durvers!

Iedereen welkom
Tijdens je bezoek aan het Natuur- en Milieucentrum staat
verveling op de laatste plaats. Kinderen kunnen zich
uitleven in de aaigang of de biotopenwand ontdekken (je
kunt er zelfs in kruipen). Ouders en grootouders vinden
meer info over het IJzeren Man gebied. Verschillende
thema’s over natuur en milieu komen aan bod in de
expositieruimte. Deze wisselen geregeld zodat je telkens
iets nieuws kunt zien!

Fotostriptocht Joop biotoop
Nadat je binnen de biotopenwand gezien hebt, neemt Joop
Biotoop je mee naar buiten om je zoektocht naar de biotopen voort te zetten.

Voor scholen en groepen
lespakket• programma’s en kant- en klare
en
ten voor alle groepen uit het basisijs
erw
ond
voortgezet
• leslokalen en materiaal aanwezig
• advies en begeleiding
scouting
• programma’s ‘op maat’ voor bso,
pen
groe
en andere

Op zondagmiddag zijn er regelmatig activiteiten voor
gezinnen en kinderen. Weer of geen weer, in het natuur- en
milieucentrum is er altijd wat te beleven.
Vlieg, fladder en zoemtuin
De insectentuin is een lust voor het oog. Niet alleen voor
ons, maar ook de insecten zijn er dol op. Door geuren en
kleuren trekken de planten libellen, vlinders en bijen aan.
Ook de kriebelbeestjes met een minder goede naam horen
hier thuis. Kinderen leren dat ze erg nuttig zijn. En je kunt
inspiratie opdoen om je tuin insectenvriendelijk te maken.

Durf jij te ontdekken?

Neem voor meer informatie contact
met de educatief medewerker

Kies je activiteit
o.a.
99
99
99
99
99
99
99
99

braakballen uitpluizen
aaigang: je mag de dieren aaien!
speuren naar sporen
ontdek de insectentuin en bijenhal
op pad met een veldwerkkist
vier je kinderfeestje
beleef het smokkelpad
...en nog véél meer

op

