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Inleiding 

De Stichting Natuur- en Milieu-Educatie (stichting) heeft in 2018 verder invulling gegeven aan het 
meerjarenbeleid  “Samen duurzaam leren en leven 2016-2020”.  
Deze beleidskeuzes zijn ingegeven door de toenemende aandacht voor duurzaamheid en de 
noodzaak om samen te werken aan de bewustwording van het belang van een duurzame 
samenleving. 
 
 
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de 4 speerpunten uit het beleidsplan 2016-2020 

1. Verbinding met gemeentelijk beleid en de Weerter samenleving 
2. Doorgroeien naar een Knooppunt Duurzaamheidseducatie 
3. Toegangspoort Kempen  ̴Broek 
4.  Stevig netwerk met natuurpartners, onderwijs en ondernemers 

Deze resultaten waren niet mogelijk geweest zonder financiering door de gemeente Weert en de 
deskundige en enthousiaste inzet van vele vrijwilligers en de samenwerkingspartners. 
Vooral de  passie en inzet van de vrijwilligers op allerlei gebied, maakte het ook dit jaar weer mogelijk 
een veelheid aan activiteiten uit te voeren en geweldige resultaten te boeken. Daarmee is de 
kerntaak van de stichting, het bevorderen van educatie, informatie en communicatie over natuur- en 
milieuonderwerpen vanuit het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC), ook in 2018 weer 
met veel betrokkenheid uitgevoerd. 
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1. Knooppunt Duurzaamheidseducatie 
 
Eén van de speerpunten van de stichting is het doorgroeien naar hét knooppunt 
duurzaamheidseducatie in de regio Weert. Er is ingezet op het verstevigen van de samenwerking met 
natuurorganisaties en de gemeente en het uitbouwen van de samenwerking met het onderwijs en 
ondernemers om zo te komen tot een breed aanbod van educatieve programma’s rondom 
duurzaamheid.  
 
Natuurorganisaties 
De volgende organisaties zijn aan het centrum verbonden:  IVN Weert eo, Geologische Vereniging 
Mente et Malleo, Imkervereniging St. Ambrosius, Stichting Groen Weert, Vereniging  
Natuurmonumenten, Stichting Het Limburgs Landschap, Waterschap Limburg, WeertEnergie, 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Stichting Herenboeren Land van Weert en Stichting 
Weerterlandhout. Naast de vele individuele contacten en drie plenaire bijeenkomsten is er wekelijks 
overleg met de vrijwilligers, maandelijkse overleg met de schoolgidsen en het jaarlijks bestuurlijk 
overleg. Dat heeft geleid tot een veelheid aan activiteiten in het NMC die op de volgende pagina’s 
beschreven staan.  
De samenwerkingspartners maken gebruik van de ruimtes in het NMC voor vergaderingen, 
werkochtenden, cursussen, overleg en voorbereiding. Het aantal personen dat gebruik heeft 
gemaakt van deze faciliteiten in 2018 bedraagt 3.348  

Grote belangstelling voor de partners van het NMC tijdens De Open Dag IJzeren Man op 8 april 2018. 

 

Overheid 
Met de verschillende contactpersonen van de gemeente Weert is regelmatig overleg gevoerd over 
de opzet en promotie van verschillende educatieve activiteiten rondom de onderwerpen bijen, 
landschap, afval, duurzaamheid. Gelet op de toekomstplannen is eind 2018 het contact met 
ambtenaren en collegeleden van de gemeente Weert geïntensiveerd. Onderwerp van bespreking is  
de subsidierelatie en de renovatie/uitbreidingsplannen van het NMC. 
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Onderwijs 
Bij de voorbereiding en uitvoering van educatieve activiteiten worden de leerkrachten en docenten 
nauw betrokken en zoveel mogelijk vraag gestuurd ingevuld. Als deelnemer aan het Leernetwerk 
Wetenschap & Technologie zijn de bestaande en nieuwe lesprogramma’s rondom grondstoffen, 
voedsel, water en energie afgestemd met de techniekcoördinatoren uit het basis- en voortgezet 
onderwijs. Met basisschool het Dal en Kameleon is het project Groene Zomerschool voorbereid en 
uitgevoerd.  
 
Ondernemers 
Met de ondernemers van het Samenwerkingsverband De IJzeren Man wordt regelmatig overleg 
gevoerd over de afstemming en promotie van activiteiten in dit gebied, zoals de Open Dag IJzeren 
Man. Er is een begin gemaakt met een netwerkstrategie gericht op ondernemers. 
 

 

2. Toegangspoort Kempen  ̴Broek 

Het NMC is niet alleen een knooppunt voor duurzaamheidseducatie maar ook toegangspoort van het 
Grenspark Kempen  ̴Broek.  Hier zijn recreatieve kaarten, routes en (digitale) informatie van dit 
grenspark verkrijgbaar en kunnen de bezoekers gebruik maken van allerlei interactieve spelletjes om 
zo kennis en inzicht te krijgen in de rijke flora en fauna in de verschillende biotopen die Grenspark 
Kempen  ̴Broek rijk is. 

Gastvrijheid 
Het NMC is op alle dagen open, op alle werkdagen de hele dag, behalve op de maandagmiddag.  
In het weekend is het NMC in de middag open dankzij de inzet van vrijwilligers die als gastheer of 
gastvrouw aanwezig zijn. 
Iedereen kan vrij en kosteloos binnen lopen en zich informeren over de verschillende mogelijkheden, 
de opgezette dieren bewonderen en zich op een interactieve en speelse manier allerlei 
wetenswaardingheden over het GrensPark Kempen  ̴Broek eigen maken. Ook de tuin is voor iedereen 
vrij toegankelijk en trekt vele wandelaars en tuinliefhebbers. 
Het NMC stelt haar faciliteiten ook beschikbaar aan de leden van de Atletiek Vereniging Weert, die 
het centrum gebruiken als start- en eindpunt van hun sportieve activiteiten.  

De gemeente Bree heeft voor plaatsing in het Onthaalpunt Mariahof (ook onderdeel van grenspark 
Kempen-Broek) drie verschillende exposities van het NMC geleend. 
Voor de promotie van het IJzeren Man gebied is samengewerkt met de leden van 
Samenwerkingsverband De IJzeren Man. Dat heeft dit jaar o.a. geleid tot een druk bezochte Open 
Dag IJzeren Man (388 deelnemers; 2017: 338) en enkele arrangementen. 

Bezoekersaantallen 
Het aantal bezoekers in het NMC in 2018 bedraagt 24.109. In de Bijenhal telden we  1.001 bezoekers.  
Niet alleen in en rondom het NMC maar ook daarbuiten worden activiteiten opgezet en uitgevoerd. 
Dan gaat het om gastlessen op school, leskisten en andere educatieve materialen, zoals opgezette 
dieren, die op school worden gebruikt door de leerkrachten. Aan deze activiteiten hebben 1.511 
personen deelgenomen. 
Het totale bereik komt daarmee op 26.621 personen. Door het extreem warme zomerjaar hebben in 
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de zomervakantie aanzienlijk minder recreanten het NMC bezocht dan voorgaande jaren. De 
toename van het aantal schoolse groepen heeft deze terugloop  grotendeels gecompenseerd. 

Op initiatief van de Stichting Zintuigenpark Weert is intensief samengewerkt aan de inrichting, het 
gebruik en de promotie van het Zintuigenpark in het IJzeren Man gebied. In de tuin van het NMC  
is in samenwerking met de tuingroep het eiland Proeven ingericht. 

 
De Opening van het Zintuigenpark op 14 maart 2018 werd verricht door Ger Koopmans, Lucille Werner en Geert Gabriels. 

Publieksactiviteiten 
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de publieksactiviteiten die vanuit het NMC in 2018 
zijn georganiseerd. 

• Elke 3e zondagochtend van de maanden januari tot en met oktober is het radioprogramma “Puur 
Natuur” van WeertFM live uitgezonden met interviews en informatie over actuele groene zaken. 

• Vrijwel elke derde zondagmiddag van de maand zijn zeer uiteenlopende activiteiten 
georganiseerd voor recreanten. Dat gebeurde in samenwerking met IVN Weert eo, Geologische 
Vereniging Mente et Malleo, Imkervereniging St. Ambrosius, Bonsaivereniging Noord- en Midden 
Limburg. Het gaat om de volgende activiteiten: Tuinvogeltelling, Vogeltaart, Foodwalk, 
Verkenners-excursie, Ridderspoor, Slootjesdag, Bonsaidagen, Imkerdag, Paddenstoelen, 
Vlindertelling, Fietstocht Natuur & Cultuur en Geologendag.  

• Vanaf eind april tot eind oktober zorgen de leden van de Imkervereniging St. Ambrosius dat de 
Bijenhal op zondag open is voor het publiek en geven zij uitleg over het interessante leven en het 
belang van de bijen. Het totaal aantal bezoekers aan de Bijenhal bedroeg 1001. 

• Op de 2e dinsdag van de maanden september tot en met mei zijn lezingen georganiseerd door 
het NMC en IVN Weert eo. In totaal 9 lezingen met 510 toehoorders. 

• In 2018 zijn door de tentoonstellingscommissie 4 wisseltentoonstellingen georganiseerd: 
Onrustige Aarde, Slakken, Natuur Culinair en Paddenstoelen.  

Het aantal bezoekers dat als recreant een bezoek heeft gebracht aan het NMC in 2018 bedraagt 
11.987. Daarnaast is de bijenhal in 23 weekenden open geweest en zijn 1.001 personen ter plekke 
geïnformeerd door de imkers. Door het extreem warme zomerweer hebben we in de zomervakantie 
minder bezoekers in het NMC en in de Bijenhal kunnen ontvangen. 
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3. Onderwijs 

Het aantal kinderen van 4 tot 12 jaar dat heeft deelgenomen aan de educatieve activiteiten van het 
NMC in 2018 bedraagt 4.784.  

3.1 Activiteiten voor het basisonderwijs 
Opvallend is dat de basisscholen steeds  
meer gebruik maken van ons lesprogramma. 
Schommelde het aantal groepen enkele jaren geleden 
nog rond 44, in dit verslagjaar is het aantal de 100 
gepasseerd.  
Daarbij maakten de leerlingen uit het basisonderwijs 
gebruik van 17 verschillende lesprogramma’s, waarvan 
3 in 2018 zijn ontwikkeld (Licht & Luchtcircuit, 
Ridderspoor, Onrustige Aarde). 

 

 

Het gebruik van pijl en boog vergt de nodige concentratie. 

 

In dit verslagjaar zijn de volgende lesprogramma’s uitgevoerd: Licht& Luchtcircuit, Belevingstocht, 
Excursie, Speurneuzentocht, Droppie Waterpad, Watercircuit, Ridderspoor, Smokkelpad, 
Veldwerkkisten, Energiecircuit, Eekhoornpad, Insectentuin, Kabouterpad, Braakballen uitpluizen, 
Zwerfafval en Onrustige Aarde. 
In overleg met de gemeente Weert is het programma voor de Nationale Boomfeestdag 2018 
ingevuld. Daaraan hebben 5 leerlingen van De Widdonck deelgenomen door samen bomen te 
planten in het IJzeren Man gebied. 
Ook in overleg met de gemeente Weert is een zwerfafval-opruimactie voorbereid en uitgevoerd bij 
bs De Molenakker. Deze opruimactie in de schoolomgeving werd uitgevoerd door 2 groepen 
voorafgegaan door gastlessen rondom zwerfafval. 
Het totaal aantal leerlingen van het basisonderwijs dat aan een van bovenstaande educatieve 
programma’s heeft deelgenomen bedraagt 3.407. 

  

In het kader van het Van Horne Jaar is 
dankzij bijdragen van de gemeente 
Weert en Provisus een nieuwe 
educatieve activiteit ontwikkeld en 
uitgevoerd. 
Het Ridderspoor Anne & Philips werd op 
5 juni officieel geopend ism basisschool 
Molenakker.  
Inmiddels hebben 218 kinderen en hun 
begeleiders de tijd van ridders en 
jonkvrouwen in het Weerterland dit 
nieuwe leerpad op een actieve manier 
beleefd en ervaren.  
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3.2 Naschoolse activiteiten basisonderwijs 
Voor de leerlingen van basisschool Het Dal zijn 5 naschoolse arrangementen voorbereid en 
uitgevoerd in en rondom het NMC. Hieraan hebben 26 leerlingen deelgenomen. 
Met basisscholen Het Dal en Kameleon is het project Groene Zomerschool opgezet, dat in de laatste 
week van de zomervakantie is uitgevoerd. De 16 kinderen hebben daarbij in de natuur van het 
IJzeren Man gebied rekenen, taal, techniek en  wereldoriëntatie geleerd. 
De avondactiviteit 7PM voor leerlingen van groep 7, is dit jaar vijf keer uitgevoerd. Hieraan hebben 
63 kinderen deelgenomen.  

3.3 Activiteiten voor het voortgezet onderwijs 
Het aantal docenten van het voortgezet onderwijs dat gebruik maakt van de kennis en de expertise 
van het centrum groeit nog steeds. Dit jaar zijn samen met verschillende docenten twee nieuwe 
lesprogramma’s ontwikkeld: Experimenten Duurzame Energie & Duurzaamheid en Veldonderzoek 
Ecologie. In dit verslagjaar zijn de volgende lesprogramma’s uitgevoerd:  

• Experimenten Duurzame Energie & Duurzaamheid (Het Kwadrant, Citaverde, Het College)  
• Groen in je omgeving (Citaverde) 
• MilieuActieDagen (Philips van Horne)  
• Watercircuit (Koers) 
• Veldwerk (Lorentz Casimir)  
• Veldonderzoek Ecologie (Het College)  
• Biotopen (Het Kwadrant).  

Leerlingen 4 vwo van Het College onderzoeken de fauna op de heide van de IJzeren Man. 

Het aantal leerlingen voortgezet onderwijs dat heeft deelgenomen aan lesprogramma’s van het NMC 
in 2018 bedraagt 1.437. 
 
3.4 Activiteiten voor het beroepsonderwijs 
Met docenten van het Lucas College is een project ontwikkeld voor de 3e jaars studenten van MBO 
Vormgeving St. Lucas Boxtel. Zij hebben het project Lay-out Tentoonstelling Camouflage uitgevoerd 
in samenwerking met vrijwilligers van de toonstellingscommissie. Verder hebben 90 eerstejaars 
studenten van FontysPabo verschillende workshops uitgevoerd rondom biodiversiteit en water.  
Een studente van het MBO Groene Leefomgeving Helicon heeft op het NMC stage gelopen, waarbij 
ze educatieve en administratieve activiteiten ondersteunde. 
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4. Organisatie NMC 2018 

De coördinatie en uitvoering van de activiteiten zijn verzorgd door de coördinator (0,6 fte) en 
educatief medewerker (0,5 fte); daarbij werden ze ondersteund door twee parttime beheerders van 
het gebouw en 84 vrijwilligers. 

Zoals gesteld in de inleiding: het NMC zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van de vele 
vrijwilligers: bij de receptie, de tentoonstellingen, de activiteiten in het bos.  

Drie onderdelen lichten we er in 2018 uit: 

• De bibliotheek met flora, fauna en geologiekennis wordt beheerd door een vrijwilliger. Dit 
jaar zijn zo’n 50 boeken uitgeleend. 

• De prachtige natuurvriendelijke en educatieve tuin rondom het NMC wordt wekelijks 
onderhouden door de vrijwilligers van de tuingroep.  

• Het technisch onderhoud, de ICT en de website worden verzorgd door deskundige 
vrijwilligers. Ook hebben zij meegeholpen aan de inrichting van Toegangspoort Kempen 
 ̴Broek. In 2018 is een deel van de verlichting vervangen door duurzame ledverlichting en is 
de website vernieuwd en gemoderniseerd. 

Ook het bestuur van het  NMC bestaat geheel uit vrijwilligers. In 2018 hebben zich enkele wijzigingen 
voorgedaan. De bestuursleden P. Sluijter (voorzitter), de heer H . Boonen en de heer H. Gielis hebben 
in 2018 afscheid genomen. De stichting kijkt met dankbaarheid terug op hun jarenlange gedreven en 
deskundige inzet en hoopt hen nog regelmatig te treffen in en rondom het NMC. 

De samenstelling van het bestuur van de stichting is op 31 december 2018 als volgt: 
Mevr. M. Gresnigt-Raemaekers, voorzitter 
Dhr. G. Schreurs, secretaris 
Dhr. J. Rutjens, penningmeester 
Mevr. M-A. Gerits, algemeen lid 
Dhr. C. Pacilly, algemeen lid 

 

 


