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Voorwoord
2020 Was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Allereerst een
positieve mijlpaal: de gemeenteraad stemde in juni in met een krediet
voor een renovatie, uitbreiding en verduurzaming van het Natuur- en
Milieucentrum De IJzeren Man (NMC). Dat was verheugend en ook
noodzakelijk, want Stichting Natuur- en Milieu-educatie (NME) loopt
bij de uitvoering van activiteiten al jarenlang tegen de beperkingen
van het gebouw aan. We koesteren de aandacht en waardering van
de gemeente Weert, die – ondanks financieel lastige tijden ervoor gekozen heeft via ons NMC in duurzaamheidseducatie te
investeren.
Daarnaast speelde er een negatieve omstandigheid die voor
de hele samenleving gold: de coronapandemie. Het
besmettelijke virus en de ernstige gezondheidsrisico’s
noopten de rijksoverheid tot het nemen van ingrijpende
maatregelen, die ook een grote impact hadden
(en hebben) op het functioneren van ons NMC.
We hebben daar telkens alert op geacteerd om
de gezondheid van eenieder te beschermen.
Maatregelen die we in verschillende gradaties hebben
genomen: eenrichtingsverkeer in de tuin en in
het centrum, het beperken van het aantal bezoekers
en alternatieve activiteiten bieden voor de bezoekers
en scholen.

Tegelijkertijd constateerden wij dat de behoefte aan verblijf
en activiteiten in de tuin en de natuur juist door de lockdown enorm toenam.

Op dit moment (april 2021) is het gebouw en de tuin gesloten vanwege
een aangescherpte lockdown. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers
communiceren via digitale kanalen, zoals zoveel mensen in Nederland.
We snakken naar een periode waarin het weer bruist in het centrum en
de tuin. Het meest missen we de kinderen vanuit het basisonderwijs en
voortgezet onderwijs.In dat opzicht hopen wij vurig dat 2021 een ander
jaar zal zijn dan 2020!
Marleen Gresnigt-Raemaekers
Voorzitter Stichting NME
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Organisatie
De Stichting Natuur- en Milieu-Educatie is in 1993 opgericht en bestaat uit een bestuur met bevlogen
vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten en natuur, milieu en duurzaamheid een warm hart toe
dragen.
Om de veelheid en verscheidenheid aan taken en verantwoordelijkheden van Stichting NME
doelmatig uit te voeren is dit jaar de bestuursstructuur aangepast.
De volgende 5 werkgroepen met specifieke taken zijn in het leven geroepen: Bouwteam, Sponsor- &
Subsidieverwerving, Inhoudelijke samenwerking met de gemeente & Onderwijs, NMC in de toekomst
en Dagelijkse bedrijfsvoering. Elke werkgroep wordt aangestuurd door een van de bestuursleden en
legt tijdens de maandelijkse bestuursvergadering verantwoording af.

In december 2020 bestond het bestuur van de stichting uit:
Mevr. M. Gresnigt-Raemaekers, voorzitter
Mevr. M-A. Gerits, vicevoorzitter
Dhr. G. Schreurs, secretaris
Dhr. J. Rutjens, penningmeester
Dhr. C. Pacilly, algemeen lid
Mevr. S. Raemakers-Beenders, adviseur

De coördinatie van activiteiten is verzorgd door de coördinator (0,6 fte). Zij werd ondersteund door
twee gedetacheerde parttime beheerders van het gebouw en door vele vrijwilligers.
Dit jaar is het dienstverband met de educatief medewerker beëindigd.
Door de passie en inzet van 78 vrijwilligers is het NMC een bruisend centrum. Zij zijn betrokken bij
het samenstellen van de tentoonstellingen, organiseren het NMC Café, verzorgen het onderhoud
van de tuin, het technisch onderhoud, de natuurbibliotheek, zijn in de weekenden aanwezig als
gastheer of gastvrouw, werken lesprogramma’s uit, begeleiden groepen kinderen en nog veel meer.
Met het oog op de verbouwing en de kansen die dat biedt voor verdere ontwikkeling is eind 2020
een traject gestart “NMC van de toekomst” dat kan leiden tot veranderingen in de organisatie van de
stichting NME.
In dit jaarverslag legt de Stichting Natuur- en Milieu-Educatie (Stichting NME) verantwoording af voor
de resultaten die in 2020 zijn bereikt.
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Hoogtepunten
EnergieMarkt & Pitchen
Op zondag 1 maart is in samenwerking met WeertEnergie en de gemeente Weert in het NMC een
Energiemarkt georganiseerd. Jong en oud kon zich via pitches en stands laten informeren over de
mogelijkheden van isolatie, zonnepanelen, energiescans, elektrische auto’s, waterstofgas als
energiedrager en duurzaam bouwen. Tijdens het NMC Café in de ochtend werd aandacht besteed
aan het gemeentelijk energiebeleid en persoonlijke ervaringen van verschillende burgers over de
bouw van hun duurzame en energieneutrale woning. De kinderen konden s ’middags aan de slag
met proefjes over zonnecellen en windmolens.
De 150 bezoekers waren oprecht geïnteresseerd en ook de standhouders waren tevreden over de
belangstelling.

Wist je dat het NMC de ambitie heeft hét
regionale duurzaamheidscentrum te worden?
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Nieuw bij het NMC: NatuurAvontuur!
In de zomer- en herfstvakantie is NatuurAvontuur uitgevoerd. Het doel van dit nieuwe initiatief is
om kinderen in de leeftijd van de basisschool op een belevende manier belangstelling bij te
brengen voor de natuur, milieu, duurzaamheid en gezond lijf. We hoopten veel kinderen
enthousiast te kunnen maken om zich met deze onderwerpen bezig te houden.
Voor stoere ontdekkers
We deden een oproep aan alle stoere ontdekkers van Weert en omstreken om met ons op
avontuur te gaan. En met succes, zo bleek! Na aankondiging in de lokale media stroomden de
aanmeldingen van jonge Freek Vonks en Sterrin Smalbrugges in de dop binnen.
Aan het begin van de zomervakantie werd NatuurAvontuur feestelijk geopend door wethouder
Geert Gabriëls en bestuursvoorzitter van stichting NME Marleen Gresnigt. Twee weken lang
beleefden kinderen van verschillende leeftijden, scholen en culturele achtergronden de mooiste
avonturen in en rond het NMC. Waterdiertjes scheppen in de beek, samen koken met lokale
groentes en kruiden, bouwen met afval, en, hoe kan het ook anders, reptielen aaien… Het kon
niet op! Onze eigen Feek Vonk (zonder “r”) liet regelmatig zijn stoere gezicht zien en zag hoe de
jonge avonturiers met nieuwe ervaringen en sterke verhalen naar huis gingen. Missie geslaagd!
Ook in de herfstvakantie konden we een aantal workshops organiseren. Weer of geen weer,
wederom zagen we veel blije gezichten (en modderige kleren). Hierna is het door de
coronamaatregelen helaas niet meer mogelijk geweest om NatuurAvontuur te organiseren. Wij
hopen dat het in 2021 terug mag komen… Feek Vonk staat in ieder geval te popelen om jonge
avonturiers te verwelkomen!

Dit programma was mede mogelijk dankzij de inzet van vele, vooral ook nieuwe, vrijwilligers
en de ondersteuning door Rotary Weert Land van Horne.

Er zijn in de twee schoolvakanties 23 workshops uitgevoerd waaraan 396 kinderen hebben
deelgenomen.
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Volg jij NatuurAvontuur al?
@nmcnatuuravontuur
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BomenDromen
In samenwerking met Groen Weert is de
tentoonstelling BomenDromen ontwikkeld en
opgezet. De directe aanleiding voor deze
tentoonstelling in het NMC was het 10-jarig bestaan
van Groen Weert. Wethouder Martijn van den
Heuvel opende de tentoonstelling.
Bomen zijn niet alleen belangrijk als leverancier van
hout maar ook voor de biodiversiteit, de
klimaatverandering, het algemeen welzijn en
welbevinden. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt
hebben beeldbepalende bomen, zoals de Anne
Frank-boom, hun eigen verhaal.
Bij deze tentoonstelling is tevens een Bomensafari
en Bomenpaspoort ontwikkeld zodat ook jonge
kinderen het belang van bomen kunnen beleven en
ervaren.

Wist je dat er bij het NMC ook een bijzondere boom staat?
Een oude eik die oorspronkelijk één stam had, maar door
het vele snoeien nu vertakt is en een unieke vorm heeft: de
zogenaamde eikenstobbe.
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Speerpunten
Vanuit het beleidsplan “Samen duurzaam leren en leven 2016-2020” en het jaarprogramma 2020 is
hard gewerkt aan het realiseren van onderstaande speerpunten. Voor de komende jaren heeft
Stichting NME in overleg met haar partners het nieuwe meerjarenbeleidsplan “Samen duurzaam
denken en doen” ontwikkeld en vastgesteld.

1. Netwerk gemeente Weert
Om de voorlichting en educatieve activiteiten zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren
hebben we ook dit jaar structureel overleg gevoerd met de ambtenaren duurzaamheid. Elke
maand is overleg geweest met onze contactambtenaar, die tevens fungeert als contactpersoon
naar de overige ambtenaren duurzaamheid. Daarnaast is er bij de uitvoering individueel
contact onderhouden met de ambtenaren duurzaamheid. Zo zijn er verschillende
projectplannen besproken waarin het NMC een belangrijke rol vervult. In de tuin van het NMC
is een Tuiny Forest aangelegd en gestart met de aanleg van een Klimaattuin. Verder werken we
samen aan de invulling van Tiny Forest bij basisscholen, de promotie van het Geopad De
IJzeren Man, Insecten Challenge, Stadsafari en de Archeoroute (Weerterbeek).
Over de mogelijke invulling van het NMC in het uitvoeringsprogramma van de landbouwvisie
“Niet meer maar beter” en zwerfafvaleducatie is overleg gevoerd met de betrokken
ambtenaren.
2. Renovatie en uitbreiding gebouw NMC
Direct na de instemming van de gemeenteraad van Weert met de renovatie en uitbouw van
het NMC is er een Bouwteam geformeerd. Dit bestaat uit twee bestuursleden van Stichting
NME, de coördinator, een vertegenwoordiger van de kernpartners, de bouwadviseur, architect
en contactambtenaar van de gemeente. Het uitgangspunt is een sobere en doelmatige
verbouwing van het NMC. Naast een tijdpad zijn ook de wensen en mogelijkheden, afgezet
tegen de kosten, in kaart gebracht en is er een eerste ontwerpschets gemaakt.
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3a. Knooppunt Duurzaamheidseducatie
Ook dit jaar hebben we in nauwe samenwerking met verschillende maatschappelijke
organisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers gewerkt aan de verdere invulling van
het NMC als een Knooppunt Duurzaamheidseducatie.

Organisaties
Stichting NME werkt intensief samen met 11 maatschappelijke, groene organisaties. Het gaat om de
volgende kernpartners: 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.
De kernpartners maken gebruik van de ruimtes in het NMC voor vergaderingen, werkochtenden,
cursussen, overleg en de voorbereiding van activiteiten.
Als tegenprestatie ontwikkelen en organiseren ze lesprogramma’s en publieksactiviteiten en
verrichten ze tuinwerkzaamheden en baliedienssten in het weekend.
Naast de individuele contacten en een plenaire bijeenkomst met deze kernpartners is er dagelijks
overleg met de vrijwilligers, maandelijks overleg met de schoolgidsen en jaarlijks bestuurlijk overleg.

Het aantal personen dat in 2020 namens 8 kernpartners gebruikmaakte van onze faciliteiten
is 2.156 (2019: 3.685).

Overheid
Er is structureel overleg met onze contactambtenaar van de gemeente Weert.
De inzet van dit maandelijkse overleg is te komen tot gezamenlijke projecten waarin het NMC een
nadrukkelijk rol vervult. Ook de subsidierelatie en de uitbouw van het NMC zijn onderwerp van
bespreking geweest.
Daarnaast is er regelmatig overleg met verschillende contactpersonen van de gemeente Weert en
Nederweert over de opzet en promotie van verschillende educatieve activiteiten rondom de
onderwerpen landschap, afval, duurzaamheid en klimaat.
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Ondernemers
Met de ondernemers van het Samenwerkingsverband De IJzeren Man is overleg gevoerd over het
gebruik van de website en de invulling van de jaarlijkse Open Dag. De Open Dag in april kon echter
door de coronapandemie niet doorgaan.
Met de Centrale Zandwinning zijn gesprekken gevoerd over hun bijdrage aan de realisatie van de
Klimaattuin.
Voor de opzet en voorbereiding van de EnergieMarkt hebben we samengewerkt met SCX Solar
Heurkens Group en Isosfeer Weert.

Onderwijs
In nauwe samenwerking met de leerkrachten, de vrijwilligers en de schoolgidsen van het NMC,
hebben we een breed aanbod voor de basisscholen ontwikkeld.
Het aanbod voor het schooljaar 2020-2021 werd uitgebreid met twee coronaproof lesprogramma’s:
bomenles rondom school en gastles energie.
De basisscholen hebben gebruikgemaakt van 5 (2019: 16) verschillende lesprogramma’s in en
rondom het NMC: Energiecircuit, Watercircuit, Smokkelpad, Kabouterpad en Biotopenles. Alle
andere geplande educatieve activiteiten en ook de Nationale Boomfeestdag en Zwerfafvalacties
konden wegens corona beperkt doorgaan.

In totaal jaar zijn er 35 (2019: 115 ) groepen van 11 (2019: 20 )
verschillende basisscholen geweest. Het totaal aantal leerlingen van
het basisonderwijs dat aan een van bovenstaande educatieve
programma’s heeft deelgenomen bedraagt 568 (2019: 2.869 ).
Met basisschool het Dal is voor de zesde keer het project Groene
Zomerschool voorbereid en succesvol uitgevoerd. Gedurende 4 volle
lesdagen hebben 35 (2019: 19 ) leerlingen onder begeleiding van
leerkrachten en vrijwilligers deelgenomen aan een breed
lesprogramma rondom taal, rekenen, geschiedenis, natuur en
techniek.

In 2020 hebben het Kwadrant, Bravo College uit Budel en Citaverde Nederweert in het NMC
workshops rondom afval resp. groen uitgevoerd. De geplande activiteiten van SG Philips van Horne,
Het College, Laurenz Casimir en de reflectieweken van Het Kwadrant moesten worden geannuleerd.
Het aantal leerlingen van het middelbaar onderwijs, dat het afgelopen jaar heeft deelgenomen aan
de lesprogramma’s van het NMC was 266 (2019: 979 ).
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3b. Toegangspoort Kempen ̴ Broek
Het NMC is niet alleen een knooppunt voor duurzaamheidseducatie maar ook de
toegangspoort van het GrensPark Kempen ̴ Broek. Recreatieve kaarten, routes en (digitale)
informatie
van dit grenspark zijn in het centrum verkrijgbaar.
GrensPark Kempen~Broek
wordt mogelijk als Mens- en
Biosfeergebied aangeduid
door UNESCO. Dit zou het
tweede gebied zijn voor
Nederland en België samen!

De natuurtuin en het centrum
Jonge bezoekers kunnen gebruik maken van allerlei interactieve en leerzame spelletjes om zo kennis
en inzicht te krijgen in de rijke flora en fauna in de verschillende biotopen die Grenspark Kempen ̴
Broek rijk is. De toegang is vrij en iedereen kan zich informeren over de verschillende
mogelijkheden. Er zijn gratis folders van evenementen en andere groene organisaties. De opgezette
dieren zijn erg in trek bij klein en groot. Ook kan men zich op een interactieve en speelse manier
allerlei wetenswaardigheden over het GrensPark Kempen ̴ Broek eigen maken.
Ook de tuin is voor iedereen vrij toegankelijk en trekt vele liefhebbers. Dit jaar is een Tuiny Forest
aangelegd en een start gemaakt met de inrichting van een klimaattuin.
Het NMC is, zover het coronaregels toelieten, op alle dagen open geweest. Op werkdagen tijdens
kantooruren en in het weekend dankzij de inzet van vrijwilligers in de middag. Ook in de avonduren
wordt het NMC door de kernpartners intensief gebruikt.
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Overige publieksactiviteiten
Naast de reeds vermelde hoogtepunten (EnergieMarkt, NatuurAvontuur en BomenDromen)
hieronder nog enkele publieksactiviteiten die vanuit het NMC in 2020 zijn georganiseerd.

· De Nationale Tuinvogeltelling op zondagochtend 26 januari georganiseerd door IVN Weert trok 147
belangstellenden.
· Het NMC Café is dit jaar twee maal (eenmaal zonder publiek) uitgevoerd.
De gespreksonderwerpen waren duurzame energie (maart) en de landbouwvisie (september).
· Het IVN Weert eo kon 3 lezingen laten doorgaan. Hieraan hebben 190 volwassenen deelgenomen.
· In de eerste maanden van het jaar heeft de Imkervereniging St. Ambrosius een Imkercursus en IVN
Weert eo een Natuurgidsencursus uitgevoerd in het NMC.
In het najaar organiseerde IVN Landelijk de cursus Moestuinieren.
· Beantwoorden van vragen van schoolkinderen middels filmpjes van demonstraties en proefjes
door Ad Havermans en plaatsing op de website.
Vele publieksactiviteiten van onze kernpartners moesten echter worden geannuleerd. Ook de
Bijenhal was dit jaar voor het publiek gesloten. Wel hadden de bezoekers de mogelijkheid om folders
met wandelroutes en een waterspeurtocht aan de poort mee te nemen.
Met het organiseren van bovengenoemde, laagdrempelige activiteiten lukt het ons om steeds meer
diversiteit in de bezoekers te bereiken en hen bewust te maken van het belang van de natuur, het
milieu en duurzaamheid.
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.

Het aantal bezoekers dat op eigen gelegenheid een bezoek heeft gebracht aan het NMC in 2020 is
fors toegenomen tot 20.062 (2019: 14.625).
De toename is wellicht te danken aan de toenemende behoefte om in de natuur te recreëren. Een
deel van de bezoekers heeft uitsluitend de tuin bezocht.
Het totaal aantal deelnemers aan de georganiseerde educatieve en recreatieve activiteiten en
bezoekers aan het NMC bedraagt dit jaar 24.805 (2019: 23.433).
Daarnaast zijn er ook activiteiten buiten het NMC georganiseerd: uitleen lesmateriaal en gastlessen
op enkele scholen voor in totaal 256 (2019: 1.085) deelnemers.

13

Kerncijfers 2020
*
25.061
bezoekers en deelnemers

98%

23
educatieve programma’s

121%

78
vrijwilligers

111%

11
kernpartners

100%

35
groepen basisscholen

30%

266
leerlingen middelbare scholen

27%

*Percentage ten opzichte van 2019
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Deze resultaten waren niet mogelijk geweest zonder financiering door de gemeente Weert en de
samenwerking met de deskundige en enthousiaste vrijwilligers, kernpartners en relaties.
De Stichting NME is dankbaar voor deze vruchtbare samenwerking en gaat vol vertrouwen en vanuit een
duurzaam gebouw verder werken aan een samenleving waarin duurzaam denken en doen centraal
staan.

15

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man
Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert
www.nmcweert.nl

Vormgeving:
Foto's:

Sandra Notenboom-Frencken
Arjanne van Voorst
Jet Joris
Rob Sentjens
Sandra Notenboom-Frencken

