
 

 

 

 

Van de bestuurstafel 

Beste mensen, 
 
Fijn dat de meesten weer gezond en wel terug van vakantie zijn. Hopelijk heeft iedereen, 
ondanks corona, toch een fijne zomervakantie gehad. Voor ons ligt een spannende en 
uitdagende tijd. Hoe ontwikkelt het coronavirus zich? Zijn de scholen alweer zover dat ze 
naar het NMC kunnen komen of zullen we meer naar de scholen moeten? En hoe gaat het 
met de verbouwing? De gemeenteraad heeft voor het zomerreces ingestemd met het plan. 
We kunnen nu echt aan de slag. En dat doen we ook. Inmiddels is er een Bouwwerkgroep 
ingesteld die alles in goede banen leidt. We houden jullie op de hoogte van de 
vorderingen.  
 
Andere punten zijn: 



 

• het bestuur is bezig een nieuwe bestuursvorm op te zetten, waarbij meer in 
werkgroepen gewerkt wordt die zich specifiek bezig houden met bouw, inrichting, 
sponsoring, vrienden van, inhoudelijke visie e.d. 

• het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 is bijna afgerond en wordt binnenkort met 
jullie gedeeld. 

• meer contacten met de gemeenteambtenaren die met duurzaamheid bezig zijn, zal 
ertoe leiden dat er meer samenwerking met ze tot stand komt. Stadsecoloog 
Renate Bruinsma is al af en toe in het NMC aanwezig. 

• in de tuin, nabij het bruggetje naar de stenentuin, staan enkele aangetaste 
berkenbomen die binnenkort afgezaagd worden en waarvoor enkele nieuwe bomen 
terug geplant worden. 

Wij hebben er zin in, maar kunnen het niet zonder de inzet van onze vrijwilligers. 
Uitgangspunt bij de verbouwing is dat er zo min mogelijk sprake is van sluiting van het 
NMC. Door het samen te doen, ontstaat er iets moois waar iedereen trots op kan en mag 
zijn.   
 
Marleen, Jan, Mari-An, Simone, Gerard en Karel 

 



 

 

Wim Aarts : "Het gaat erom dat je kinderen de natuur laat voelen en beleven." 

 

Wim Aarts heeft iets met cijfers 

 

Op Wim Aarts (voorzitter van IVN afdeling Weert e.o.) komt uit de bouw en heeft iets met 
cijfers. Als lid van de bouwcommissie Verbouwing NMC kan hij zijn hart ophalen. “Iedere 
twee weken komen we bij elkaar om de voortgang te bespreken“, vertelt Wim. “De 
gemeente Weert stelt 485.000 euro ter beschikking. Dat lijkt veel geld, maar is het niet. 
Het uitgangspunt is een sobere verbouwing met de focus op educatie.” Lees meer 

 



 

 

Ad Havermans vertelt over het Geopad. Op de achtergrond het NMC gebouw.  

 

Verbouwingsplannen NMC 

Uitgangspunt is een sobere en doelmatige verbouwing. Er zijn inmiddels verschillende 
opties besproken in de Bouwwerkgroep. Deze moeten nog worden doorberekend zodat een 
evenwichtige keuze kan worden gemaakt. Hieronder een korte opsomming van de diverse 
opties: 
 
Het leslokaal wordt in de lengte uitgebouwd richting sloot. De opbergruimte wordt 
omgebouwd tot een kantoorruimte; deze is bereikbaar via de garderobe. Het huidige 
kantoor wordt een vergaderruimte. 
 
De muur tussen het keukentje en de opbergruimte wordt afgebroken voor meer 
keukenruimte en voorzien van nieuwe keukenapparatuur. Naast de zaal (richting sloot) 
wordt tot ongeveer de helft van de zaal een opbergruimte. De wastrog wordt naar achteren 
verplaatst. Voorstel is om het grondwerk hier uit te breiden voor eventuele toekomstige 
uitbreiding. 
 
De zaal wordt in de lengte uitgebouwd en de ruimte wordt gescheiden door een 
schuifwand. Deze uitbouw wordt geschikt gemaakt voor experimenten. De achterwand 



 

wordt van glas en krijgt  een dubbele draaideur zodat de tuin goed toegankelijk is. 
De schuifdeuren van de zaal worden vervangen door dubbele draaideuren (i.v.m. 
geluidsoverlast). Waar mogelijk wordt de bestaande isolatie van daken en muren 
verbeterd; dat geldt ook voor het riool. De Wifi wordt verbeterd. 
 
De tussenruimte in de bijenhal wordt door de Imkervereniging geschikt gemaakt voor het 
slingeren van honing en krijgt een geiser en rioolafvoer. Het tuinmuurtje voor de korven 
wordt afgebroken. Het toegekende budget voldoet niet voor al deze opties. Er is een 
bestuurlijke werkgroep actief om extra gelden te zoeken.  

 

 

 

Leerlingen SG Philips van Horne vertellen hun oplossingen voor het zwerfafval aan 
wethouder Martijn van den Heuvel.  

 

Afvalproject SG Philips van Horne 

Op diverse plekken in Weert staan regelmatig grof afval en zakken huisvuil naast de 
ondergrondse containers. De gemeente neemt verschillende maatregelen om deze 
zogenaamde bij plaatsingen te verminderen. Bij het bedenken daarvan betrekt zij ook de 
jongeren van Weert. 
 
Zo’n 90 Leerlingen van SG Philips van Horne hebben ondanks de corona-maatregelen in 



 

mei en juni onderzoek verricht naar de afvaldumpingen in Weert. Daarbij hebben ze ook 
creatieve oplossingen bedacht op het gebied van handhaving, techniek en 
gedragsverandering. Alle oplossingen werden via online meetings gepresenteerd. 
 
Op 24 juni mochten de vier beste groepjes hun ideeën presenteren aan 
vertegenwoordigers van de gemeente Weert, het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man 
en de StoutGroep. De gemeente bekijkt nu hoe ze in overleg met de leerlingen deze het 
beste in de praktijk kunnen brengen. 
 
De SG Philips van Horne heeft inmiddels gescheiden afvalbakken aangeschaft en gaat met 
75 leerlingen op de World Cleanup Day van 19 september zwerfafval rondom de school 
opruimen. 

 

 

 

NMC 
Café  Landbouwvisie 
In een coronaproof omgeving vond 
zondag 13 september 2020 het NMC Café 
plaats over de Landbouwvisie van de 
gemeente Weert. Het was even wennen 
dat er geen publiek bij was. De sprekers 
beseften allemaal dat ze de toekomst 
samen moeten oppakken en invullen. Na 
afloop zochten ze elkaar op en werden 
nieuwe contacten gelegd. De filmopname 
verschijnt snel op de website van het 
NMC.  

 

 



 

 

Groene vlag 
CITAVERDE Nederweert heeft het hoogst 
haalbare keurmerk van Eco-Schools 
behaald: de ‘Groene Vlag’. De groene vlag 
is een internationale erkenning voor 
scholen die sterk hebben gewerkt aan 
milieuzorg en duurzaamheid, zowel in het 
gebouw als in de lessen. Lees meer 

 

 

 

 

Jan Daemen heeft een maquette gemaakt van de houten constructie in de 
Klimaattuin NMC.  

 

Klimaattuin NMC 

Op In de tuin bij de waterpomp zijn paaltjes uitgezet die de contouren van de Klimaattuin 
aangeven. 
 
De Klimaattuin bestaat uit twee delen, gescheiden door het wandelpad tussen de 
insectentoren en het bruggetje. Het eerste gedeelte is reeds uitgegraven door de 
tuinvrijwilligers. Dit wordt binnenkort deels gevuld met geel zand en deels van 



 

waterdoorlatende klinkers voorzien. 
 
Er komen verschillende houten elementen te staan, geschikt voor gebruik door kinderen en 
waarbij zij al spelend leren over de werking van een pomp, sluis en waterrad en de invloed 
van het water op het landschap en op de verschillende grondsoorten. Het hout is van 
gerooide bomen uit Weert en wordt geleverd door Weerterlandhout. Jan Daemen heeft een 
mooie maquette gemaakt die is te zien op het kantoor. 
 
In het tweede deel, waar nu nog de pompoenen staan, wordt een wadi, moeras en vijver 
met vlonder aangelegd. Dit dient als voorbeeldtuin voor natte tuinen thuis. Van belang om 
de water op te vangen bij hevige neerslag en de temperatuur te dempen bij hitte en 
natuurlijk voor de biodiversiteit! De molen krijgt een stevige fundering. Het belooft een 
mooie en leerzame plek te worden en een toonbeeld van inzet en kunde van vrijwilligers 
van het NMC. 

 

 

 

Prachtige herfstkleuren  

 

Tentoonstelling Bomendromen 



 

Op Van 16 september tot 31 december 2020 is er in het Natuur- en Milieucentrum De 
IJzeren Man in Weert de tentoonstelling Bomendromen te zien. 
 
Dit jaar bestaat de Stichting Groen Weert 10 jaar en zij wil met deze tentoonstelling laten 
zien dat bomen méér zijn dan objecten die leuk langs de straat staan (en soms juist in de 
weg staan). Bomen zijn levende wezens. Bomen zijn zelfs sociale organismen die intensief 
communiceren met soortgenoten en de omgeving. Daarnaast leveren bomen 
ecosysteemdiensten die een rol spelen bij welzijn en gezondheid van mensen. Ook spelen 
bomen een belangrijke rol bij klimaatbeheersing. Bomen in een stad maar ook daarbuiten, 
zorgen voor schone en zuivere lucht. 
 
De kwaliteit van de lucht wordt beïnvloed door veel bronnen. Huishoudens, bedrijven, 
agrarische activiteiten en verkeer brengen continu stoffen in de lucht, fijnstoffen, die we 
zelf ook weer inademen. Teveel van die fijnstoffen kunnen problemen voor de gezondheid 
opleveren. Bomen vangen de fijnstof voor een groot deel weg. 
Ook zijn bomen leverancier van vele houtsoorten, belangrijke grondstoffen voor duurzame 
producten. 
 
De tentoonstelling werd op woensdag 16 september om 11.00 uur geopend door 
wethouder Martijn van den Heuvel. 

 

 

Agenda 

Op de planning staan:  

• De opleiding Moestuincoach start op 1 oktober in het Natuur- en 
Milieucentrum De IJzeren Man. Deze opleiding wordt georganiseerd 
door Jong Leren Eten Limburg, Velt en IVN Natuureducatie.  

• Tentoonstelling Bomendromen van 16 september tot 31 december - in 
samenwerking met Stichting Groen. 

• Dinsdag 13 oktober 19.30 uur: Lezing Lofzang op de aarde door Ad 
Havermans.   

• Maandag 19 t/m 23 oktober 9.30 uur: NatuurAvontuur. 
• Dinsdag 10 november 19.30 uur: Lezing Wilde bloemen langs velden 

door Toon van Seggelen. 



 

• Dinsdag 8 december 19.30 uur: Lezing Landschappen van Weert door 
Bèr Peeters. 
  

 

 

	

 


