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Het jaar 2021 was voor het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man 
een jaar vol geplande en ongeplande ontwikkelingen.
Zo verhinderde het coronaprotocol in de eerste helft en aan het einde  
van het jaar de openstelling van ons centrum. De telkens wijzigende  
aanpassingen vergden veel van onze vrijwilligers en medewerkers. 
Maar zij toonden zich veerkrachtig.
De renovatie en uitbreiding van het centrum startte rond de zomervakantie 
en aan het einde van het jaar naderde de afronding. Voor het bouwteam 
was het alle hens aan dek. Dankzij de verbouwing is het centrum veel 
duurzamer en functioneler geworden.
Daarnaast nam na 7 jaar onze coördinator Jet Joris afscheid om te genieten 
van haar pensioen.
2021 was ook het jaar van de start van een nieuw team dat, in al die dyna-
mische omstandigheden, het aanbod van het NMC weer op de rit kreeg. 
Zo boden zij programma’s en activiteiten voor scholen en bezoekers aan. 
Ook voor de vrijwilligers was het wennen aan alle veranderingen. Met hun 
inzet en ervaring is het enthousiasme en de levendigheid in ons centrum 
weer terug.
Inmiddels zijn we druk bezig om, ná de verbouwing, ook de binnenruimte 
op te schonen en een interessante en interactieve presentatie voor te 
bereiden voor de komende jaren.
We zijn erkentelijk voor de betrokkenheid en goede samenwerking met 
de gemeente Weert en hopen die de komende jaren voort te zetten.
Samen zijn we aan het werk om ons doel te bereiken als knooppunt van 
duurzaamheidseducatie in de regio Weert: een uitdagende opdracht!

Marleen Gresnigt-Raemaekers, 
voorzitter stichting Natuur- en Milieu Educatie

Voorwoord bestuur
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De Stichting Natuur- en Milieu-Educatie is in 1993 opgericht en bestaat uit een bestuur met bevlogen 
en onbezoldigde vrijwilligers, die natuur, milieu en duurzaamheid een warm hart toe dragen. 

IN DECEMBER 2021 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

Er zijn binnen het bestuur 5 specifieke werkgroepen: Bouwteam, Sponsor & Subsidieverwerving, 
Inhoudelijke samenwerking met de gemeente & Onderwijs, NMC van de toekomst en Dagelijkse 
bedrijfsvoering. 

De activiteiten werden in het eerste half jaar van 2021 verzorgd door coördinator Jet Joris (0,6 fte).  
Na haar pensioen in juli werden de werkzaamheden en nieuwe ambities verdeeld over: 
• algemeen coördinator - Anouk Viegen (0,1 fte)
• educatie coördinator - Sandra Stals (0,3 fte) 
• centrum coördinator - Simone Raemakers (0,3 fte)
 
De coördinatoren werden ondersteund door twee gedetacheerde parttime beheerders van het  
gebouw en door vele vrijwilligers. Door de passie en inzet van 75 vrijwilligers is het NMC een  
bruisend centrum. Zij zijn betrokken bij het samenstellen van de tentoonstellingen, verzorgen het 
onderhoud van de tuin, het technisch onderhoud, de natuurbibliotheek, baliedienst in de weekenden, 
uitwerken van lesprogramma’s, begeleiden van groepen kinderen en nog veel meer.  

Contactgegevens 
Natuur- en Milieucentrum 
Geurtsvenweg 4
6005 SN Weert
info@nmcweert.nl
www.nmcweert.nl
Bezoek is gratis. Voor afzonderlijke activiteiten kan er moeten worden betaald. 

Openingstijden
Van 1 april tot 1 november: Maandag t/m vrijdag 10.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag 13.00 uur tot 17.00 uur
Van 1 november tot 1 april: Maandag t/m vrijdag 10.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag en zondag 13.00 uur tot 16.00 uur
Buiten deze tijden kan het centrum op afspraak op andere tijden open zijn.

Organisatie
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START VERBOUWING
In 2021 werd gestart met de verbouwing van 
het NMC Weert. Van het projectteam kreeg 
architect Boris van Eijsden het verzoek om de 
expositieruimte groter en multifunctioneler te 
maken. Verder was er in het leslokaal meer ruimte 
nodig en moest het gebouw toekomstbestendig, 
duurzaam en een natuurlijke uitstraling krijgen. 

Het projectteam bestond uit: Marleen Gresnigt 
en Gerard Schreurs namens het bestuur, 
Wim Aarts namens de kernpartners, Lusan Korten 
(gemeente Weert), Boris van Eijsen (architect) en 
Mat Schreven (bouwadviseur). In de zomer 2021 
ging de eerste spade de grond in. 

Bij de verbouwing van het NMC Weert heeft de 
architect aansluiting gezocht bij de natuurlijke 
omgeving en de vorm van het bestaande gebouw, 
ontworpen door architect Ton Wijnhoven. 
“Eigenlijk lijkt het net of het vernieuwde gebouw 
er al jaren staat. Qua vorm en kleurtinten gaat 

het helemaal op in de natuurlijke omgeving”, 
verduidelijkt Boris van Eijsden. 
Van Eijsden koos voor gebruik van lokaal en 
duurzaam hout. Binnen de aanbouw is met 
lokaal hout van de stichting Weerterlandhout 
gewerkt. Aan de buitenkant met Larix, één van 
de duurzaamste Europese naaldhoutsoorten. 
De glazen pui in de expositieruimte geeft een 
doorkijk naar de tuin, waardoor de tuin onderdeel 
wordt van de expositieruimte. De horizontaal en 
verticale ramen versterken deze wisselwerking 
tussen de binnen- en buitenomgeving. 

Duurzaam
Het regenwater op het dak wordt opgevangen 
en loopt via een wadi naar de beek. Vanuit het 
raam kijk je naar de wadi. Voor het verduurzamen 
van de verwarmingsinstallatie kwam extra budget 
vrij. Met de warmtepomp wordt het NMC Weert 
energiezuiniger. Mede door corona is er extra 
ventilatie aangebracht, waardoor het NMC een 
gezond binnenklimaat heeft.  

Hoogtepunten
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DE KLIMAATTUIN
Vroeg in het voorjaar van 2020 werd het idee 
geboren om in de tuin van het NMC een  
klimaattuin te realiseren. Gericht op brede  
educatie en informatie over klimaatverandering 
en biodiversiteit. 

In de begintijd hebben de uitgangspunten voor 
de Klimaattuin veel vrijwilligers geïnspireerd en 
uitgedaagd. Zo dachten en groeven de tuinman-
nen mee, schoof de centrumcoördinator, een lid 
van het NMC-bestuur af en toe aan en zo ook 
vrijwilligers van NMC en IVN-leden. Daarnaast 
zagen de subsidieverstrekkers het nut ervan in 
en droegen bij.

Op 1 april 2021 is de tuin technisch klaar: de 
vijver is beplant met piepjonge planten uit 
sloten en plassen uit de omgeving en de houten 
goten staan opgesteld en uitgericht. In de 
tussenliggende voorjaarsmaanden groeiden de 
nog jonge vijverplanten uit en toonde de vijver 
op de openingsdag de diversiteit, zoals die in de 
omgeving van Weert te zien is. Voor de educatieve 
invulling zijn er opdrachten gemaakt en met 
QR-codes is de klimatologische achtergrond-
informatie oproepbaar.

De feestelijke opening was op zondagmiddag  
18 juli 2021. De wethouder Martijn van de Heuvel 
(gemeente Weert), Ria Stienen (gemeente  
Nederweert) en Ignace Schops, directeur  
Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
verrichtten de openingshandeling. 

De aanwezige kinderen testten ogenblikkelijk 
de waterpomp die voor natte kleren zorgde. 
Gelukkig droogte ze die dag snel in de zon. Een 
wel erg enthousiast kind werd door zijn toesnel-
lende moeder aan zijn kraag uit de vijver gevist.

In de maanden daaropvolgend kwamen school-
klassen de beschreven opdrachten uitvoeren. 
Kinderen speelden vooral met zand en stromende 
water. Ook enkele IVN-afdelingen bezochten de 
klimaattuin en waren geïnteresseerd in hoe je 
zo’n tuin bouwt. Kortom, we hadden eer van ons 
werk! En nog steeds.

Een van de kartrekkers, Hans van Schendel heeft 
goede herinneringen aan de bijeenkomsten 
waarbij de plannen en de voortgang in de  
klimaattuin werden besproken. Er lag dan wel 
een hoofdplan, er waren enthousiast ideeën  
op papier gezet, schetsjes en plattegronden  
op maat gemaakt, maar gaandeweg werden  
die met enige regelmaat en met hetzelfde  
enthousiasme aangepast. Precies zoals dat in 
een organisch proces werkt.

“Ik vind het steeds weer leuk om het ontdekkings-
proces van kinderen gade te slaan als ze argeloos 
de tuin binnenlopen. Ze bekijken de opstelling 
van de stroomgoten, zien de handles aan de sluis, 
grijpen die soms vast, bewegen die en komen 
vervolgens met hun blik bij de pomp uit. Dan is een 
conclusie snel getrokken: “Hier kan ik met water 
spelen.” “En als het onmogelijk wordt om én te 
pompen én de sluis te bedienen, worden vader of 
moeder ingeschakeld”, vertelt Hans van Schendel.
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Elly is zo’n vijf à zes jaar geleden gastvrouw  
geworden. Ze is lid van de Geologische Vereni-
ging Mente et Malleo, die gehuisvest is in het 
NMC. Daar hoorde ze dat er gastvrouwen en 
-heren werden gezocht voor het weekend.  
Twee keer in de maand is Elly aan de beurt.  
Eerst deed ze alleen de zondag, maar tegen-
woordig ook de zaterdag. “Ik vind het erg leuk 
om te doen. Uitleggen aan vakantiegangers 
wat er in het centrum en in Weert te doen is. 
Gezinnen met kinderen op weg helpen tijdens 
activiteiten, zoals de Geologiedag, Slootjes-
middag of honing slingeren. Maar ook minder 
mobiele mensen helpen bijvoorbeeld bij de 
koffieautomaat.” 

Het valt Elly op dat er steeds meer bezoekers  
komen. Vooral inwoners van Weert. “Als ik ze bij 
de ingang zie aarzelen, loop ik naar ze toe en 

vraag of ze binnen willen kijken. Achteraf zijn 
ze dan vaak blij en verrast door wat er allemaal 
te zien en te doen is.” Elly beseft maar al te goed 
dat ze op een unieke plek werkt. “Door de grote 
ramen kijk je zo de prachtige tuin in.” 

Elly vindt het leuk dat de imkers, IVN-vrijwilligers 
en andere kernpartners ook even een praatje 
komen maken aan de balie. Bovenal geniet Elly 
van de gezelligheid van de andere gastvrouwen 
en -heren. 

 
 

Gastvrouwen en -heren 
in het weekend

In het weekend verwelkomen gastvrouwen en -heren de bezoekers in het  
NMC Weert. Het vrijwilligersteam voor de weekenden bestaat uit ongeveer  
achttien enthousiaste mensen, waaronder vrijwilligster Elly Jong.  

“Per dienst ben je met z’n tweeën. Door de 

wisselende samenstelling, leer je ook de  

anderen kennen.” Laatst was Elly aan haar 

heup geopereerd en haalden collega’s haar 

met de auto op. “Zo lief”. Zelfs de krukken 

weerhielden Elly er niet van om de bezoekers 

warm welkom te heten in het centrum.  

“Ik blijf het doen, tot het echt niet meer gaat.  

Daarvoor vind ik het te leuk”, lacht Elly. 



Jaarverslag 2021 8

Van 7 november 2021 tot en met 31 december 
2021 kon het publiek gratis de expositie Wolven 
in Limburg bekijken in het centrum. IVN Limburg, 
gemeente Weert en het NMC Weert waren de 
initiatiefnemers. Zij verzorgden op 3 november 
een webinar voor kinderen en op 8 december 
voor volwassenen. Daarnaast was er voor de 
groepen 5 t/m 8 van de basisschool een speciaal 
lespakket over de Limburgse wolf ontwikkeld

De wolf
De wolf wordt geliefd en gehaat, maar hij is terug 
in Nederland en doorkruiste diverse malen 
Limburg. De aanwezigheid van de wolf roept 
vele vragen op. Hoe kan het dat de wolf terug is 
in Nederland? Hoe gevaarlijk zijn wolven echt? 
Eet een wolf vooral schapen? Hoe bescherm je 
je schapenkudde tegen de wolf? “Ruim 20% van 
Weert bestaat uit natuur. In onze groene thuis-
haven is het belangrijk te leren samenleven met 
de planten en dieren om ons heen. Ook de wolf 
maakt hier deel van uit, aldus wethouder van  
de Loo, Gemeente Weert. 

Limburgse ecosysteem
Ook Roodkapje-achtige fabels rondom de wolf 
blijven hardnekkig en vaak worden honden en 
wolven verward. Volgens IVN Limburg en de 
Gemeente Weert is het hoog tijd inwoners van 
Limburg uit te nodigen weer in harmonie met 
de wolf te gaan leven, want de wolf draagt bij 
aan het Limburgse ecosysteem. “Het is niet de 

vraag of de wolf naar onze regio komt, maar 
wanneer”, zegt Olaf Op den Kamp, wolvenkenner. 
Bas Custers, eveneens een wolvenkenner, voegt 
daaraan toe: “Als we de wolf willen behouden, 
zullen we moeten samenwerken.” 
De tentoonstelling is een project van het Belgische 
Agentschap voor Natuur en Bos, projecten-
bureaus Bosland en Duinengordel, Grenspark 
Kempen~Broek, het Instituut voor Natuur- en  
Bosonderzoek en de Provincie Limburg en was al 
in verschillende Limburgse steden en gemeenten 
te bezichtigen.
Naast verschillende informatiepanelen is ook 
de opgezette wolf Roger te bezichtigen. Deze 
wolf is drie jaar geleden overleden door een 
aanrijding in Opoeteren (België). 
  

Tentoonstelling DE LIMBURGSE WOLF

Naast verschillende 

informatiepanelen is ook 

de opgezette wolf Roger 

te bezichtigen.
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Educatie voor betere 
wereldburgers

Het NMC doet ook aan aardrijkskunde en daar 
is alle aanleiding voor. Geografie is immers een 
wetenschap die mensen/leerlingen als wereld-
burgers in staat stelt onze complexe wereld 
beter te begrijpen. Het gaat bijvoorbeeld om 
thema’s als mondiale bevolkingsontwikkelingen, 
verschillen tussen rijk en arm in de wereld,  
geopolitieke ontwikkelingen, duurzaamheid,  
de Aarde als complex systeem. 

Het centrum richt zich daarbij op de natuurkun-
dige aardrijkskunde (fysische geografie), omdat 
deze het beste past bij haar missie. Dus kwamen 
leerlingen dit jaar van zowel Het College als 
Philips van Horne voor de les dynamische aarde 
en maakten kennis met de theorie van verplaat-
sing van aardplaten (plaattektoniek) waarmee 
aardbevingen, vulkanisme en gebergtevorming 
verklaarbaar worden. Bij de Aardewandeling 

trad Aardje op als gids om te wijzen op de  
betekenis van bodem en klimaat(verandering). 
Veel leerlingen voortgezet onderwijs maakten 
nader kennis met klimaatverandering, haar  
gevolgen en oplossingen in de lessen klimaattuin. 
Verder combineerden de eerstejaars studenten 
aardrijkskunde van de Lerarenopleiding Sittard 
de klimaattuin en aardewandeling in één veldwerk.

Kortom het NMC geeft naast de levende ook 
de niet-levende (abiotische) natuur aandacht. 
“Gezien de vele positieve reacties die we kregen 
en ook gezien het feit dat de beide genoemde 
scholengemeenschappen en lerarenopleiding 
onderdelen die wij verzorgden vast in hun 
leerplan hebben opgenomen, mag dat met 
recht een succes worden genoemd”, vertelt 
Ad Havermans, die namens NMC de lessen 
verzorgt. 

“Klimaatverandering, onze kwetsbare bodem 
en biodiversiteitsverlies zijn grote  

maatschappelijk thema’s geworden.  
Voor ons en voor onze (klein)kinderen is  
het de hoogste tijd de Aarde centraler in  

ons denken en handelen te plaatsen.  
Het NMC, ons Aardecentrum, vervult  

hierin een belangrijke rol.”
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DE GROENE ZOMERSCHOOL
De laatste week van de zomervakantie vindt  
er in het NMC Weert al jaren de Groene  
Zomerschool plaats. Zo ook in 2021. De Groene 
Zomerschool is er om kinderen weer een beetje 
in het ritme van school te brengen. Dat ze op tijd 
komen, luisteren, vragenstellen en meedoen.  
De kinderen luisteren naar verhalen en doen 
activiteiten in de natuur, waarbij rekenen en  
taal een grote rol spelen. Een groep docenten 
begeleidt de kinderen.  
Eén van hen is Helen Swakhoven, docent van 
basisschool Het Dal in Weert. 

Helen Swakhoven maakt graag een week van 
haar zomervakantie vrij om met deze kinderen 
aan de slag te gaan. 

De Groene Zomerschool bestaat al meerdere 
jaren. De organisatie ligt bij het NMC en  
basisschool Het Dal. Het NMC faciliteert.  
Denk aan leslokalen, materialen etc. Docenten 
van Het Dal, aangevuld met enkele vrijwilligers, 
begeleiden de kinderen bij de activiteiten. 

Het thema prehistorie is niet zomaar gekozen. 
“Bij de prehistorie ga je terug naar de basis. 
Naar hele concrete opdrachten.” Zo maken de 
kinderen hun eigen pijl en boog, een houten 
bootje en zelfbedachte hutten in het natuur-
gebied De IJzeren Man. “Bij al deze activiteiten 
zijn rekenen en taaloefeningen verpakt. 
Spelenderwijs leren de kinderen over afstand 
en snelheid. Over drijven en zinken. Maar vooral 
over samenwerken en met elkaar overleggen.”

 

  

“Het is mooi om te doen. Ik zie hoe de kinderen 
genieten. Hoe gemotiveerd ze zijn, uit hun 

normale sleur komen en opbloeien.” 
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1 RENOVATIE EN 
 UITBREIDING NMC
In 2021 is uitvoering gegeven aan het raadsbesluit 
van uitbreiding en renovatie van het gebouw. 
Het projectteam is met het uitgangspunt sober en 
doelmatig aan de slag gegaan. Wensen en mogelijk-
heden zijn afgezet tegen de kosten en in overleg met 
architect en bouwadviseur verder ontwikkeld.

Daarnaast wordt er gewerkt aan ‘één verhaal’ voor 
het centrum. De bedoeling is dat een bezoeker een 
verhaal ontdekt in het centrum en de tuin. Voor de 
uitwerking hebben we professionele ondersteuning 
gevraagd. Samen met hen werken we toe naar een 
ontwerp voor een nieuwe permanente tentoonstel-
ling. De eerste stappen hiervoor zijn gezet, de 
kernpartners en het stichting bestuur zijn op zoek 
gegaan naar het merkverhaal van het NMC. 
Vrijwilligers van het centrum hebben dit verhaal nog 
verder aangescherpt.

2 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 
Duurzaamheidseductie. 
Door de maatregelen van de overheid met betrekking 
tot de bestrijding van de coronapandemie moest het 
NMC het aantal bezoekers beperken en was het NMC 
tijdelijk helemaal dicht, waardoor sommige initiatieven 
niet tot wasdom konden komen.
In de komende jaren zal het NMC zich samen met 
de ander ondernemers van Samenwerkingsverband 
De IJzeren Man gaan profileren.
Dit jaar zijn met name de contacten met het hoger 
onderwijs aangehaald en zullen er de komende jaren 
met regelmaat projecten worden uitgevoerd door de 
HAS en de Fontys opleiding Pedagogiek. 

3 TOEGANGSPOORT 
 KEMPEN~BROEK
Het NMC is niet alleen een knooppunt voor duurzaam-
heidseducatie maar ook de toegangspoort van het 
GrensPark Kempen~Broek. Deze rol zal het NMC de 
komende jaren steeds verder uitwerken. 
De bijzondere flora en fauna in de verschillende 
biotopen van Kempen~Broek zullen, samen met 
duurzaamheid, het onderwerp vormen van de 
nieuwe permante tentoonstelling. Ook zullen er 
meer belevingsactiviteiten worden geboden.

4 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. Er is maandelijks overleg 
met onze contactambtenaar, die tevens fungeert als 
contactpersoon naar de overige ambtenaren. 
Daarnaast is er per kwartaal strategisch overleg. 
Bij de uitvoering van het programma is er individueel 
contact met de ambtenaren. 
Zo zijn er verschillende projectplannen besproken 
waarin het NMC een belangrijke rol vervult. In de tuin 
van het NMC is een Klimaattuin gerealiseerd. Verder 
werken we samen aan de invulling van Archeoroute 
(Weerterbeek) en ondersteunen we de ontwikkeling 
van duurzame landbouw. Er is een start gemaakt 
met verschillende projecten zoals de bomenactie en 
energiecoach.

SPEERPUNTEN

Vanuit het beleidsplan “Samen duurzaam denken en doen” 2021-2025 
is gewerkt aan het realiseren van onderstaande speerpunten: 
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Kerncijfers 2021

22.391 + uitleen (25.061*)
aantal bezoekers en deelnemers 

23 (21*)
educatieve programma’s 

78 (77*)
vrijwilligers

11 
kernpartners maken gebruik van het NMC

35 (15*)
groepen basisscholen 

266 (266*)
leerlingen middelbare scholen

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, én vanuit een duurzaam gebouw, verder werken  

aan een samenleving waarin duurzaam denken en doen centraal staan.

*Deze kerncijfers zijn van 2020.


