
De natuur beleven doet iedereen op zijn eigen manier.  

Het natuur– en milieucentrum biedt veel activiteiten  

waarin ieder kind en iedere volwassene zich kan vinden. 

Er is zó veel te doen 

Beleef het zelf 

Natuur– en Milieucentrum 

De IJzeren Man 

Met programma 2e kwartaal 2017 

Natuur– en Milieucentrum De IJzeren Man 

Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert 

+31 (0)495 524 893 

info@nmcweert.nl -- www.nmcweert.nl 

 Vrijwilliger worden,  

 iets voor u?  

     Informeer naar mogelijkheden. 

Openingstijden 
 

Maandag t/m vrijdag  
10.00-17.00 uur  
Zaterdag en zondag  
13.00-17.00 uur 



In het centrum vindt u een 

groot scala aan (educatieve) 

natuurbelevenissen. Bij binnen-

komst valt al direct  de biodi-

versiteitszuil op. Een kleurrijk 

geheel waar u spelenderwijs 

kennis maakt met de natuur in 

veel facetten.  

Er is doorlopend een tentoon-

stelling. Deze wordt vier maal 

per jaar gewisseld. In vitrines 

geven diverse (groene) vereni-

gingen een indruk van hun doel 

en materiaal. Een groot succes, 

vooral voor kinderen, is de aai-

gang. Een aantal opgezette 

dieren staat hier op ooghoogte 

voor het aan-

raken. In de 

expositieruim-

te is een bio-

topenwand 

met een span-

nende tunnel waar kinderen, 

maar ook volwassenen, op een 

interactieve manier beleven en 

leren van de planten en dieren 

uit de directe omgeving.  

De insectentuin rondom het 

centrum wordt geroemd door 

kenners. Een aantal vrijwilligers 

heeft de tuin aangelegd en 

houdt deze bij. In ieder seizoen 

is de tuin een belevenis. Het 

dierenhotel en de insecten-

muur bieden onderdak aan een 

grote variëteit insecten en 

zoogdieren, zoals solitair leven-

de bijen, vleermuizen en egels. 

Er zijn rustieke zitplekjes inge-

richt, er is een romantisch 

bruggetje, een watermeter en 

een weerhut geplaatst. Gren-

zend aan de insectentuin is een 

bijenhal gebouwd. Imkers be-

heren deze hal en zijn op zon-

dag en op verzoek open. 

Leef u uit op de energiefietsen 

en ‘trap’ de tv aan. 

In de tuin is een pad 

aangelegd dat u langs 

een mooie collectie 

Maas– en Rijnstenen 

leidt. De tuin is de toe-

gangspoort naar het 

bosgebied van De  

IJzeren Man, onderdeel van 

Grenspark Kempen~Broek. Hier 

vindt u in een relatief klein ge-

bied een grote verscheidenheid 

aan biotopen. Een strak be-

heersplan voor dit gebied zorgt 

voor een steeds grotere biodi-

versiteit. 

Natuur– en Milieucentrum 

In ieder seizoen 

ziet u weer andere 

elementen die u 

zullen verbazen en 

verrassen. 



0 - 99 jaar 

Alle medewerkers en vrijwil-

ligers van Natuur– en Milieu-

centrum De IJzeren Man dra-

gen educatie en informatie uit 

over het belang van een na-

tuurvriendelijk bewustzijn en 

een  duurzame samenleving. 

Ontdek de natuur  

• 

• 

•

•

•

Wandelen 

Lezing  

Insectentuin 

• 

•

Zondagmiddag  

Overig

•

 

Als u nadere informatie 

wenst, kunt u contact 

opnemen met één van 

de medewerkers. 

Een greep  

uit ons 

permanente 

aanbod 

Een greep uit 

ons permanente 

aanbod 

manier worden grondstoffen 

gespaard. We kunnen zelf veel 

doen door kapotte spullen niet 

weg te gooien maar te laten 

repareren.  

Naast deze informatie ziet u 

ook op welke manier bedrijven 

uit de regio hun afval als 

grondstof gebruiken. Ook zijn 

er kunstwerken te zien,  

gemaakt van afvalmaterialen.  

Educatie en informatie 

Dat doen we door ons centrum 

open te stellen voor scholen en 

aan hen een educatief aanbod 

te doen en het ontvangen van 

duizenden bezoekers per jaar 

die het centrum en de natuur 

een warm hart toedragen. 

Afval, we zetten elke week de 

duobak aan de straat. Maar 

wat gebeurt er met ons afval? 

Dat ziet u in deze tentoonstel-

ling. Wat wij afval noemen is 

vaak grondstof voor nieuwe 

spullen. Zo wordt papier en 

glas hergebruikt en van gft 

compost gemaakt. Ook plastic 

afval wordt gebruikt voor  

nieuwe spullen. Op deze  

Tentoonstelling Afval? Wie zegt dat? 



Eerst binnen kijken om buiten meer te zien 

Overzicht activiteiten 2e kwartaal 2017 

tot 1 mei 2017   Tentoonstelling “Afval? Wie zegt dat?” 

 

Zondag 9 apr    12.00 uur Open Dag Natuur– en Milieucentrum i.s.m. alle gebruikers van het 
    NMC; tevens open dag bij alle andere samenwerkingspartners van  
    De IJzeren Man 
 

Dinsdag 11 apr  19.30 uur Lezing: Kevers door Gerard Compiet  
    Aanvang 19.30 uur. Gratis toegang. 
 

Zondag 16 apr    11.00 uur ‘Puur Natuur’, live-uitzending Weert FM. 
    Bezoekers zijn welkom en de toegang is gratis.  
 

     13.00 uur Gezinsspeurtocht; leuke geestspeurtocht door het bos 
       

Donderdag 20    19.00 uur 7PM (kinderen uit groep 7), thema: Mossen en brandnetels.  
    Aanmelden vanaf 10 april. Bijdrage € 1,50 
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Donderdag 15     19.00 uur 7PM (kinderen uit groep 7), thema: Survival.  
    Aanmelden vanaf 5 juni. Bijdrage € 1,50 

         

Zondag 11 jun    13.00 uur Slootjesdag voor kinderen en (groot) ouders 
 

Zondag 18 jun    11.00 uur ‘Puur Natuur’, live-uitzending Weert FM. 
    Bezoekers zijn welkom en de toegang is gratis.  
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Dinsdag 9 mei      19.30 uur Lezing: Speelnatuur door Paul Wijenberg  
    Anvang 19.30 uur. Gratis toegang. 
 

Donderdag 18     19.00 uur 7PM (kinderen uit groep 7), thema: Insecten.  
    Aanmelden vanaf 8 mei. Bijdrage € 1,50 
 

Zondag 21 mei   11.00 uur ‘Puur Natuur’, live-uitzending Weert FM.  
    Bezoekers zijn welkom en de toegang is gratis. 
 

     11.00 uur  Foodwalk 
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Informeert u eens naar mogelijkheden om een kinderfeestje, uitstapje of wandeling te organiseren  
voor uw gezin, familie, werk, school of organisatie. Als er ‘natuur’ aan te pas komt zijn wij te porren. 


