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Jaarplan 2021 
Stichting Natuur- en Milieu Educatie 

 
Inleiding 
In dit jaarplan van de Stichting Natuur- en Milieu Educatie (Stichting) staan de activiteiten 
voor het jaar 2021 beschreven. De indeling van deze beschrijving is gebaseerd op die van het 
beleidsplan “Samen duurzaam denken en doen 2021-2025”.  
De Stichting werkt vanuit een aantrekkelijk Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC) 
in het gelijknamig recreatiegebied, onderdeel van het GrensPark Kempen~Broek, en vanuit 
een sterke band met de gemeente Weert, natuurorganisaties, het onderwijsveld en lokale 
bedrijven.  
Daarmee probeert de Stichting zoveel mogelijk mensen te overtuigen van het belang van 
een natuurvriendelijk bewustzijn en een duurzame samenleving. 
 
1. Aanpak 
Ook dit jaar zal de Stichting haar rol als aanjager en regisseur van leerprocessen en beleving 
rondom natuur en duurzaamheid invullen. Educatieve programma’s van de kernpartners 
worden ondersteund en ruimtes en onderzoeksmaterialen worden hiervoor beschikbaar 
gesteld.  
Om de veelheid aan functies efficiënt en effectief te laten verlopen wordt de 
bestuursstructuur aangepast met vijf werkgroepen: Bouwprojectgroep, Sponsor & 
subsidieverwerving, Inhoudelijke samenwerking met de gemeente, NMC van de toekomst en 
Dagelijkse bedrijfsvoering. 
Het professionaliseringstraject dat eind 2020 is afgerond en wordt aangestuurd door de 
werkgroep NMC van de toekomst, dient te resulteren in het genereren van extra inkomsten 
en een constructieve samenwerking met de kernpartners.  
 
2. Kernactiviteiten 
Basisonderwijs 
De basisscholen uit Weert en omgeving worden actief benaderd voor de invulling van 
educatieve programma’s. Het aanbod voor dit lopend schooljaar is zo opgesteld dat dit 
corona-proof en in alle seizoenen kan worden uitgevoerd.  
In het voorjaar krijgen de basisscholen de mogelijkheid om zwerfafval-opruimacties rondom 
school te organiseren. Deze acties worden projectmatig voorbereid en uitgevoerd met de 
contactambtenaar van de gemeente Weert. Hetzelfde geldt voor het planten van bomen op 
de Boomfeestdag. Verder wordt bekeken welke rol het NMC kan vervullen in de projecten 
Tiny Forest en Groene Schoolpleinen. 
Met basisschool Het Dal wordt het project Groene Zomerschool voorbereid en door 
vakdocenten en vrijwilligers van het NMC in de laatste week van de zomervakantie 
uitgevoerd. Het lesprogramma bestaat uit reken-, taal-, natuur- en er is veel aandacht voor 
onderlinge samenwerking.  
Rondom klimaatadaptatie en waarbij de Klimaattuin, 1-4-2021 gereed, wordt benut wordt 
een lesprogramma voor het basisonderwijs ontwikkeld. 
Voortgezet onderwijs  
SG Philips van Horne en Citaverde Nederweert worden vanuit het project Eco-Schools 
begeleid om het groene certificaat te behouden respectievelijk te verkrijgen.  
De 1e en 2e jaars leerlingen van de Philips van Horne Scholengemeenschap voeren in de 
maanden juni, respectievelijk september de Milieu Actie Dagen uit, zo nodig corona-proof.  
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In maart en oktober komen de 1e en 2e jaars leerlingen van vmbo Het Kwadrant 
verschillende workshops rondom het thema biodiversiteit en voedsel uitvoeren. 
De leerlingen 4 vwo van Het College Weert volgen in april een 2 daags lesprogramma 
rondom biotopen en leerlingen van 5 vwo worden begeleid bij de uitvoering van opdrachten 
rondom Natuur & Milieu.  
Beroepsonderwijs  
Studenten van het beroepsonderwijs Fontys Lerarenopleiding Aardrijkskunde kunnen ook dit 
jaar weer gebruik maken van specifieke lesprogramma’s over het ontstaan en de kenmerken 
van het landschap, zoals het Geopad Weert. 
Voor de 1e jaars studenten van de Nieuwste Pabo Fontys te Sittard worden in het najaar 
workshops rondom Natuur- en Milieueducatie georganiseerd. Onderzocht wordt of een 
samenwerking voor het initiëren van nieuwe educatieve programma’s met deze Pabo 
haalbaar is.  
Het NMC biedt verder stageplekken aan voor studenten uit het beroepsonderwijs.  
 
Algemeen publiek 
Naast educatieve programma’s voor het onderwijs worden dit jaar ook recreatieve 
activiteiten georganiseerd. In de schoolvakanties wordt het programma NatuurAvontuur 
aangeboden aan de kinderen van Weert. Hierin staat de natuurbeleving centraal en het 
wordt met name voorbereid en uitgevoerd door nieuwe vrijwilligers. 
De verdere ontwikkeling van de tentoonstelling Duurzaamheid met het onderwerp voedsel 
zal worden aangepakt. Onderzocht wordt op welke manier deze het beste tot haar recht 
komt in de uitbouw van de expositiezaal. 
De tentoonstellingscommissie ontwikkelt de tijdelijke tentoonstellingen rondom zand en 
geologie in Weert. 
De opzet en communicatie van educatie rondom voedsel wordt in overleg met Herenboeren 
Land van Weert uitgevoerd. 
Elke vier maanden wordt er een NMC Café georganiseerd rondom actuele, groene thema’s. 
Bij de voorbereiding en uitvoering van bovenstaande activiteiten zijn 80 vrijwilligers 
betrokken. Zij begeleiden educatieve activiteiten. Daarnaast verrichten zij in het weekend 
baliediensten, onderhouden de tuin, website en bibliotheek, lichte 
schoonmaakwerkzaamheden en klein technisch onderhoud.  
 
3. Gebouw NMC 
Veel energie en aandacht zal dit jaar gaan naar de realisatie van de verbouwing van het 
NMC. Deze is noodzakelijk om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen en het dertig 
jaar oude gebouw toekomstbestendig te maken. Dit wordt aangestuurd door de 
Bouwprojectgroep.  
De expositiezaal wordt middels een flexibele wand verdeeld in twee ruimtes, waarbij het 
achterste deel wordt uitgebouwd met een toegang naar de tuin.  
Verder is de wens om het leslokaal uit te breiden en geschikt te maken voor de uitvoering 
van natuur- en techniekeducatie. Het kantoor wordt omgevormd tot overlegruimte terwijl 
de opslagruimte wordt omgebouwd tot kantoor. Opslagruimte komt bezijden de 
expositiezaal.  
Ook de keuken wordt vernieuwd en uitgebreid met de opbergruimte.  
Bij de verbouw en uitbreiding wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
voor isolatie en duurzame materialen. Bij de inrichting wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de wensen van de kernpartners.  
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Financiering 
De Stichting gaat bedrijven en sponsoren benaderen om extra financiële middelen te 
verkrijgen. Deze zijn noodzakelijk om naast de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage invulling te 
geven aan een toekomstbestendig centrum. Dit wordt aangestuurd door de werkgroep 
Sponsor & subsidieverwerving  en zal dit jaar met name gericht zijn op aanvullende middelen 
voor de verbouwing en de inrichting van de educatieve ruimtes.  
 
Samenwerking 
Voor de uitvoering van de activiteiten is een goede afstemming met de verschillende 
kernpartners nodig. Er zijn elf kernpartners aan het NMC verbonden: IVN Weert eo, 
Geologische Vereniging Mente et Malleo, Herenboeren Land van Weert, Imkervereniging St. 
Ambrosius, Grenspark Kempen  ̴Broek, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Groen 
Weert, Stichting het Limburgs Landschap, Waterschap Limburg, WeertEnergie en 
Weerterlandhout. Zij maken gebruik van de faciliteiten van het NMC en verzorgen 
informatieve en educatieve activiteiten. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de 
verbouw en de inrichting van het NMC. 
Naast de hierboven beschreven kernactiviteiten voor het onderwijs en afhankelijk van de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus worden er verschillende activiteiten voor het 
algemeen publiek georganiseerd. Het IVN Weert eo organiseert 8 lezingen op de 
dinsdagavond en 6 activiteiten rondom biodiversiteit op de zondagmiddag. 
De Geologische Vereniging Mente et Malleo organiseert in het najaar een Geologendag en 
verschillende informatiebijeenkomsten voor hun leden. 
Met Herenboeren Land van Weert wordt de promotie en coördinatie van lesprogramma’s op 
de boerderij besproken. 
De Imkervereniging St. Ambrosius verzorgt informatiebijeenkomsten, gastlessen, cursussen 
en de Imkerdag en biedt hun honing te koop aan in het NMC.  
 
Met de contactambtenaar van de gemeente Weert vindt maandelijks overleg plaats vanuit 
de werkgroep Inhoudelijke samenwerking. Op deze manier is het mogelijk om educatieve 
projecten rondom duurzaamheidsthema’s waarin het NMC een nadrukkelijke rol vervult op 
te stellen en uit te voeren, zoals bij Tiny Forest, Groene Schoolpleinen en Stadssafari’s. 
Dit laatste in samenwerking met het GrensPark Kempen-Broek. Om de onderlinge 
samenwerking te bevorderen kunnen de contactambtenaren gebruik maken van de 
kantoorfaciliteiten in het NMC. 
 
Vanuit Samenwerkingsverband IJzeren Man worden recreatieve activiteiten gepromoot en 
arrangementen samengesteld. 
Onderzocht wordt of het mogelijk is om samen te werken met SparkTechLab en 
Bibiloscenter Weert aan de uitvoering van een educatief programma. 
 
Informatieverstrekking en promotie van activiteiten vindt plaats middels de website, folders, 
brochures en persberichten en ontvangen de vrijwilligers een digitale nieuwsbrief.  
Elke vier maanden wordt een NMC-Café georganiseerd rondom de thema’s Energie, 
Landschap, Biodiversiteit en Voedsel. Daarbij worden onder andere de kernpartners van het 
NMC actief betrokken.  
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Aanvulling Jaarplan 2021  
 
 
1. Samenwerking 
Het structureel overleg met de contactambtenaar van de gemeente Weert en de 
samenwerking met de verschillende thema-ambtenaren dient te leiden tot het opzetten en 
uitvoeren van educatieve projectactiviteiten (verg. Klimaattuin, Geopad).  
De extra financiële middelen die hiermee worden gegenereerd zullen worden ingezet voor 
de uitvoering van  nieuwe activiteiten voor het gezin, arrangementen, workshops, lezingen 
en tentoonstellingen in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man en activiteiten 
rondom school en in de stad (zoals zwerfafval-acties, voedsellessen en stadssafari’s).  
Voor het begeleiden van deze nieuwe activiteiten worden nieuwe vrijwilligers benaderd.  
Om de continuïteit van het vrijwilligerswerk te waarborgen worden de vrijwilligers 
professioneel begeleid en geschoold.  
Daarmee zal het aantal bezoekers en vrijwilligers merkbaar toenemen. 
 
2. Duurzame, toekomstbestendige exploitatie 
Voor een toekomstbestendige exploitatie worden de contacten met bedrijven uit de regio 
verder geïntensiveerd met als doel nieuwe educatieve projecten en de aanschaf van 
leermiddelen financieel te ondersteunen.  
Met de kernpartners worden gebruikersovereenkomsten afgesloten. Hierin worden naast de 
voorwaarden voor het gebruik van de verschillende ruimtes ook die voor een bijdrage in 
kosten en/of mankracht voor de realisatie van activiteiten die passen in de 
beleidsdoelstellingen van de Stichting opgenomen. 
De gemeente Nederweert wordt dit jaar benaderd voor financiële ondersteuning van 
lesprogramma’s voor de basisscholen uit deze gemeente. 
Om de rol als Toegangspoort GrensPark Kempen-Broek verder uit te bouwen zullen ook de  
scholen en burgers van de gemeente Cranendonck, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik actief 
benaderd worden. Daarmee wordt ingespeeld op het traject dat is ingezet voor erkenning 
van het GrensPark Kempen-Broek als Mens en Biosfeergebied van Unesco.  
 
De invulling van het bovenstaande wordt mede bepaald door de uitkomsten van het 
professionaliseringsproces tbv een duurzame exploitatie. 
 
 
 
 
 
  


