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Voorwoord
Beste lezers,
Voor u ligt het jaarverslag 2014 waarin we een overzicht geven van ons werk. U kunt lezen over
onze activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar.
Ik nodig u allemaal uit ons jaarverslag 2014 te lezen.
De Natuur- en milieugroep Animo is dit jaar zeer actief bezig geweest met allerlei acties en daar
willen we u graag deelgenoot van maken. We stellen ons kritisch op als het gaat om
bestemmingsplannen en vergunningen. Ook betrekken we basisscholen bij allerlei facetten van
natuur en milieu. Vooral de gevolgen van het zwerfvuil krijgen hierbij extra aandacht.
Bijzonder trots zijn we op het beheer van de spoorzone. De biodiversiteit is er zich aan het
herstellen en wij kunnen nu gericht aan het werk na het tot stand komen van een beheerplan
opgesteld door Eureco. Ook winnen de educatieprojecten van Animo aan draagkracht en
bekendheid. Dit is tot uiting gekomen in twee aanmoedigingsprijzen van de Dorpsraad
Molenhoek.
Ik wil dan ook alle vrijwilligers die Animo ondersteund hebben bij het bereiken van onze doelen
in 2014 bedanken.
Wij blijven ons inzetten voor de natuur en het milieu in onze gemeente. Het komende jaar zal de
focus liggen op samenwerking met de gemeente en andere partners: samen optrekken om ons
gezamenlijk doel te bereiken. Door krachten te bundelen kunnen we slagen slaan.
Ik hoop dat 2014 een aanzet is geweest tot een nog mooier 2015, vooral als het gaat over
natuur en milieu in onze fraaie Gemeente Mook en Middelaar.
Peter Giesberts, voorzitter Stichting Natuur-en Milieugroep Animo
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Missie, doelstellingen en aanpak
Missie

Natuur & Milieugroep Animo is een lokale natuur- en milieuorganisatie
die een evenwichtige mix hanteert van proactieve en reactieve activiteiten. Het liefst opereert zij proactief: voorstander en aanjager van duurzame ontwikkelingen in de gemeente en de directe omgeving. De ludieke
opening van station Molenhoek, eind 2008 mag wat dat betreft als voorbeeld van een dergelijke proactieve werkwijze worden gezien.
Gevraagd en ongevraagd denkt zij mee, het liefst in een vroegtijdig stadium met ruimtelijke ontwikkelingen en milieuzaken. Als Animo dat nodig
acht, als de natuur en milieu niet zelf kunnen opkomen voor hun rechten, dan hanteert Animo ook de reactieve werkwijze en schuwt zij de
procedures niet. In een democratisch systeem mag dit echter ook geen
enkel probleem vormen.
Doelstellingen

De stichting heeft zich als doel gesteld zorg te dragen voor het behoud
en de verbetering van:
· natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorische
waarden;
· biodiversiteit van flora en fauna;
· kwaliteit van milieu w.o. kwaliteit van lucht, bodem en water;
· leefmilieu en gezondheid van mensen.

Animo versterkt draagkracht
Bij de oprichting telde Animo 6 personen. Inmiddels is het aantal gegroeid tot 14!.

Aanpak
De reguliere activiteiten van Animo zijn:
· beheer spoorzone Molenhoek;
· zwerfvuilacties in het kader van Nederland Schoon en educatie
over dit onderwerp op de drie basisscholen;
· padden overzetten;
· twee keer per jaar een overleg met wethouder en betrokken
ambtenaren (in 2014 drie keer).

Alles ter bevordering van de leefbaarheid en van een duurzame ontwikkeling in de gemeente Mook en Middelaar en daarbuiten.

Waar staat Animo voor
Sturen op gedragsverandering door Natuur- en milieu-educatie
Natuur-en Milieugroep Animo organiseert sinds een tiental jaren Natuureducatie met volwassenen en kinderen en scholenprojecten Milieueducatie op basisscholen
in Mook, Middelaar en Molenhoek. Daarnaast organiseert Animo twee maal per jaar de opschoondagen in samenwerking met de Gemeente.
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Belangrijkste resultaten in 2014
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Beheer spoorzone Molenhoek
Doelstelling
Het uiteindelijk doel is de natuurwaarde van het terrein te verhogen, te voorkomen dat het terrein dichtgroeit, de burgers bewust te maken van de noodzaak
van goed beheer en educatieve activiteiten te bieden aan de leerlingen van de
scholen. Voorafgaand aan de activiteiten houdt Animo de gemeente op de
hoogte.
Subsidie Groen en Doen
Eind 2013 is in het kader van Groen en Doen subsidie verkregen voor het beheer van dit terrein. Het bedrag is in 2014 besteed aan de aanschaf van gereedschap (steekschoppen, harken, garf, snoeischaren, zagen en
veiligheidsbrillen). Ook heeft Animo door een erkend bureau een beheerplan
laten maken voor dit gebied.
Natuurbeheerplan
Aan de hand van het beheerplan kan Animo gerichter werken in het gebied. Bij
de grondeigenaar, de gemeente, wordt verantwoord wat Animo doet. Zo kan
technische hulp worden verkregen op moeilijk bewerkbare gronden. Het beheerplan is in te zien op de website www.zodenaandedijk.com/spoorzone-Molenhoek. Elke eerste zaterdag van de maand is Animo in dit gebied aan het
werk om opslag te verwijderen en bramen uit te steken.
Insectenhotel
Leerlingen van basisschool De Grote Lier in Molenhoek hebben voor uitbreiding
gezorgd van het insectenhotel. Op school werden in boomschijven gaatjes geboord en van riet werden bundeltjes gemaakt.
Kinderen van de Adalbertschool in Mook hebben het dennenbosje uitgedund en
het materiaal op wallen gelegd. Een verslag is op de website van Groen en
Doen gezet, evenals enkele foto’s van deze activiteiten
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Praktische ondersteuning van IVN Rijk van Nijmegen
Animo heeft het dennenbosje op de spoorzone iets opengemaakt om een
geleidelijke overgang te maken naar het open gebied. Ook hebben leden van
Animo enkele keren met de bosmaaier gesnoeid. Om het beheer op een
professionele manier vorm te geven, heeft Animo ondersteuning gekregen van
een IVN werkgroep Een deskundige heeft ons uitgelegd hoe open stukjes te
maken voor reptielen. De werkgroep praktisch natuurbeheer van het IVN Rijk
van Nijmegen heeft de leden van Animo op 8 november geholpen met het
onderhoud. Een 20-tal vrijwilligers ging aan de slag. De ochtend werd
afgesloten met heerlijke soep!
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Handen uit de mouwen op de natuurwerkdagen
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Zwerfvuileducatieproject op diverse scholen
Wat het zwerfvuileducatieproject inhoudt
Het zwerfvuilproject is een milieueducatie programma dat niet gericht is op directe
kennisoverdracht maar dat kinderen wil leren gedragskeuzes te maken. Om dit te
bereiken werkt Animo vanuit verschillende invalshoeken en gebruikt verschillende
presentatie- en werkvormen. Voor een zo groot mogelijk effect op het gedrag is
gekozen voor een aansprekende lessenserie, ondersteund door een Gamebus,
toneelspel, multimedia, onderwijsleergesprekken met de kinderen en veel tijd voor
handen uit de mouwen.
Als opening van het project kwam de promobus van Nederland Schoon voor de
deur en werden gastlessen gegeven over plastic zwerfvuil. Hierna gingen kinderen
zelf aan de slag. In Molenhoek op basisschool De Grote Lier werden posters gemaakt en opstellen geschreven voor de opschoondag. Op de Adalbertschool in
Mook werden stripverhalen getekend en ook opstellen geschreven, waarna de
straten van Mook schoongemaakt werden (11 vuilniszakken vol). Tenslotte is het
ingezamelde afval verwerkt tot speelgoed. Groep 8 van Mook is druk aan de slag
geweest op de spoorzone en heeft, tussen het boswerk door, ook nog 7 zakken
zwerfvuil ingezameld. Alle activiteiten werden ondersteund door behulpzame ouders. De leerkrachten kunnen trots zijn op hun leerlingen en Animo is dat op beide
scholen. Aan alle kinderen: ‘Hartelijk bedankt voor jullie inzet!’
Cijfers zwerfvuileducatieproject
In 2014 heeft Animo twee keer het scholenproject over zwerfvuil gedraaid; in maart
op basisschool De Grote Lier met 62 leerlingen en in oktober met 80 leerlingen van
de Adalbertschool. In totaal hebben we in 2014 dus 142 leerlingen bereikt.
Ondersteuning van derden
In het kader van de actie ‘Molenhoek Pakt Aan 2’ van de Dorpsraad heeft Animo
een projectvoorstel ingediend voor het bezoeken van een vuilverwerkingsbedrijf in
Nijmegen tijdens de uitvoering van het zwerfvuilproject. Ruim 200 Molenhoekers
hebben hun stem gegeven. Dit voorstel werd met de tweede prijs beloond!
Communicatie zwerfvuil educatieproject
Om de zichtbaarheid te vergroten heeft in 2014 het zwerfvuileducatieproject ook
een eigen website gekregen. Deze is vanaf nu te vinden onder
www.molenhoekschoon.nl
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Foto links: screenshot van website www.molenhoekschoo.nl
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Basisschool De Grote Lier
Groepen 5 en 6
In totaal 62 leerlingen

Adalbert Basisschool
Groepen 5, 6, 7 en 8
In totaal 80 leerlingen

Basisschool De Staaij *
Kaart: zwerfvuileducatieproject, aantal bereikte kinderen per school opgesplitst

Groepen 1 t/m 8

* Padden overzetten op Pastoorsdijk en natuurwerk op het perseel Lambertusweg

In totaal 70 leerlingen
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Zwerfvuilacties in het kader van “Nederland Schoon”
Opschoondag
Naast de landelijke opschoondag op 29 maart heeft Animo ook op 4 oktober in de gemeente Mook en Middelaar zwerfvuil ingezameld. Ook vanuit de Kandinsky College (VMBO sport en recreatie) werd actie
ondernomen.

Blikvangers
Animo heeft wederom een viertal bedrijven benaderd voor eventuele
sponsoring van blikvangers. Bovendien werd contact gelegd met de
voorzitter van de Ondernemersvereniging in de gemeente Mook en Middelaar. Animo hoopt via deze weg het aantal blikvangers te kunnen uitbreiden.

Foto links: landelijke opschoondag
Foto’s onder: door inittiatief van Animo steeds meer blikvangers in de gemeente
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Ludieke opening van de landelijke opschoondag
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Overige acties/projecten

Schooltuinproject
Bij de dorpsraad Molenhoek is in het kader van de actie ‘Molenhoek Pakt Aan 2’
het project schooltuin voor basisschool De Grote Lier in Molenhoek ingediend.
Vooraf is geïnformeerd bij de school of er interesse was om dit in het lesprogramma op te nemen. Daar werd bijzonder positief op gereageerd. Ook door het bestuur van volkstuinvereniging Middelwaert werd dit initiatief ondersteund. Op 2
mei is een presentatie gehouden voor belangstellenden in het kader van ‘Molenhoek Pakt Aan 2’. Uiteindelijk heeft de schooltuin (van de tien ingediende projecten) de meeste stemmen gekregen. Tevens wordt het schooltuinproject financieel
ondersteund door de Rabobank Rijk van Nijmegen. Om in aanmerking te komen
voor een perceel op het volkstuincomplex Middelwaert is inmiddels een van onze
Animo leden lid geworden van deze vereniging. Een perceel van 100m2 is gereserveerd voor de schooltuin. Het perceel is geheel ontruimd, gefreesd en afgedekt
voor de winterperiode. Van een ernaastl iggend perceel mogen we ook ca. 50m2
gebruiken. Ook dit stuk is van onkruid ontdaan en ligt nu braak en afgedekt.
Padden overzetten
Vanwege het zachte voorjaar hebben we al vroeg het paddenscherm opgezet.
Kinderen van De Staaij hebben wekenlang de emmers nagelopen en padden
overgezet. In de weekenden zorgden we hier zelf voor. Totaal werden 280 padden en 8 kikkers overgezet!

Ontwikkelingen rond Coatinc BV
De ontwikkelingen bij Coatinc worden angstvallig in de gaten gehouden (blauwe
walm, geluidsoverlast, stank).
In samenwerking met de SP-werkgroep zijn brieven gestuurd naar de raadsleden
met als bijlage een al eerder aangeboden petitiebrief. We hebben hierop reacties
gekregen van PvdA en Groen Links. Ook is op 9 april een brief gestuurd naar de
directeur van Coatinc BV met het verzoek tekst en uitleg te geven over de klachten van omwonenden tijdens een openbare avond. Hierop is nooit reactie gekomen.
De nieuwe wethouder heeft overleg gehad met de directie van Coatinc. Hieruit is
naar voren gekomen dat er een nieuwe omkasting bij de afzuiginstallatie komt.
Inmiddels is er weer een directiewisseling geweest.
Een nieuwe bedrijfstak PreGa wil op het eigen Coatinc terrein een nieuw gebouw
neerzetten om auto-onderdelen te verzinken. Tijdens een informatieavond hierover werd door directeur Philippe duidelijk uitleg gegeven. De nieuwe fabriek
wordt geheel afgesloten, zodat er geen blauwe walm (zoutzuur, zink en organisch
materiaal) en lawaai meer naar buiten kan komen. Binnen 2 à 3 jaar moet ook de
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overlast van de huidige fabriek (stank en geluid) zijn opgelost. Hiermee lijkt het
probleem voor een groot deel opgelost.
Natuurwerkdag
Animo heeft op de Natuurwerkdag van 1 november op de Mookerschans (Natuurmonumenten) meegeholpen om ongewenste vegetatie te verwijderen.
Bijwonen ledenvergadering VNC
Animo heeft de algemene ledenvergadering van de VNC (Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap) op 28 juni in Plasmolen en de uitreiking van de Gouden Mispels door de VNC in jachtslot Mookerheide op 11 december bezocht.
Inspraak keerlus buslijn 1
Een info-avond op 30 september over een aan te leggen keerlus voor buslijn1
werd bijgewoond.
Connexion wil deze keerlus aanleggen op de hoek Stationsstraat/Lindelaan.
Er bleek totaal geen draagvlak te zijn en inmiddels is het plan van tafel.
Onderhoud natuurterrein Middelaar
Groep 5/6 van basisschool De Staaij (26 leerlingen) heeft op vrijdag 17 oktober
een begin gemaakt met het onderhoud van het gemeentelijk natuurterrein aan de
Lambertusweg in Middelaar. Hulp werd verleend door Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg), de docente, een aantal ‘natuurouders’ en leden van Animo. Vanuit de gemeente Mook en Middelaar toonden de
wethouder en een ambtenaar hun belangstelling.
Aanplant en herstel Maasheggen
In Gennep is op 11 december een eerste contact gelegd met de Stichting Vlechtheggen voor aanplant en herstel van de Maasheggen.

‘Guerrilla guardening’
Om de dorpskernen van onze gemeenten op te vrolijken en groener te
maken is Animo op kleine schaal begonnen met Guerrilla gardening. Het
in openbare groenvoorzieningen aanleggen van tuintjes. In 2014 heeft Animo het perk bij Rijksweg 114 ingeplant en onderhouden.

Samenwerking met gemeente en externe contacten
Animo werkt nauw samen met haar partnerorganisaties om zorg te
dragen voor de natuur en het milieu in de gemeente Mook en
Middelaar.
Wethoudersoverleg
In februari is er een laatste overleg geweest met de wethouder uit het oude college. Het tweede overleg vond plaats in juni met tevens een kennismaking met
de nieuwe wethouder. In november is er een derde wethoudersoverleg geweest. Agendapunten waren o.a.zwerfvuil, glascontainers, Limburgs Kwaliteitsmenu, Opschoondag, blikvangers, Nedvang, spoorzone, Coatinc, Maasheggen,
zonnepanelen, schooltuinproject, bakenbomen.
Al deze onderwerpen blijven ook in 2015 onze aandacht vragen.
Overleg met ambtenaren
Er werd gesproken over de ontwikkelingen rond de landgoederen De Lage Lier
en De Kleine Lier en de activiteiten op De Bisselt.
Tevens werd een kapvergunning voor bomen aan de Riethorsterweg besproken
evenals werkzaamheden de spoorzone. Diverse bestemmingsplannen en vergunningaanvragen werden ingezien.
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Externe contacten
In 2014 heeft Animo contacten onderhouden met Natuurmonumenten, Bos en
Kuil, Milieufederatie Limburg, Stichting instandhouding kleine landschapselementen in Limburg, werkgroep milieubeheer Groesbeek. Van deze laatste organisatie ontvangt Animo als abonnee het Groesbeeks Milieujournaal en Limburgs
Milieu.
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Op weg naar 2015
Professionalisering
Animo zal zich inzetten om zijn professionaliteit uit te bouwen. Animo hecht
aan zijn goede reputatie en zijn unieke expertise waardoor het succesvol is
in haar duurzaamheidsprogramma’s, milieu-educatie en communicatie naar
haar doelgroep.
In 2014 is een professionaliteitsslag gemaakt met het tot stand komen van het
natuurbeheerplan voor de spoorzone.
Meer communicatie naar buiten
In 2015 zal Animo inzetten op het verbeteren van de communicatie met de
doelgroep. De website www.natuurgroepanimo.nl zal een nog belangrijker
medium voor Animo worden om te communiceren met haar achterban. De
website wordt in 2015 in zijn geheel vernieuwd en geactualiseerd. Er zal
informatie over activiteiten en nieuwsberichten geplaatst worden.
Nauwere samenwerking met gemeente en andere partijen
Animo gaat strategische allianties aan en onderhoudt contacten met andere
partijen zoals het IVN, wanneer deze bijdragen aan het behalen van haar
doelstellingen. Animo ziet een meerwaarde in het bundelen van krachten en
samenwerken.
Specifiek voor het zwerfvuileducatieproject zal samenwerking met de
gemeente gezocht worden.

Foto rechts: impressie van nieuwe website www.natuurgroepanimo.nl
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Jaarrekening
Jaarrekening
31 december 2014

Balans per 31 december

31 december 2013

ACTIVA
Materiële vaste activa

0

0

Vorderingen en overlopende activa

0

0

Liquide middelen

3.369

1.427

3.369
1.427
De jaarreking is helaas
niet online beschibaar.
Totaal

PASSIVA
Kortlopende schulden
Totaal

15

3.369

1.427

Deze is op te vragen bij onze penningmeester Henk van Beuningen
h.vanbeuningen@natuurgroepanimo.nl
0
0

0
0
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Jaarrekening
Staat van baten en lasten
Begroting 2015

Realisatie 2014

Baten
•

Giften

?

0

•

Contributies

?

150

•

Subsidies van overheden

?

0

•

Donatie van Rabobank (voor schooltuinproject)

?

2486

•

Prijzengeld van Dorpsraad (voor schooltuinproject)

?

150

•

Prijzengeld van Dorpsraad (zwerfvuileducatieproject)

?

100

•

Rente

?

0

•

Overige baten

?

0

Totaal baten (A)

Lasten
Besteed aan doelstellingen

?

2.886

De jaarreking is helaas niet online beschibaar.
Deze is op te vragen bij onze penningmeester Henk van Beuningen

•

Doelstelling zwerfvuilopschoondagen

?

0

•

Doelstelling zwerfvuileducatieproject

?

•

Doelstelling natuurbeheer (materiaal)

?

166

•

Doelstelling natuurbeheer (natuurbeheerplan)

?

605

•

Doelstelling natuureducatie

?

0

•

Doelstelling schooltuinproject

?

0

•

Overige lasten

?

0

h.vanbeuningen@natuurgroepanimo.nl
49

Beheer en administratie
•

Kosten betalingsverkeer

?

55

•

abonnementen en contributies

?

68

Totaal lasten (B)

?

944

Totaal baten-lasten (A - B)

?

1942

Resultaat uit doelstelling

?

1942
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Jaarrekening
Toelichting
Stichting Natuur- en Milieugroep Animo, is opgericht bij notariële acte in 2008 en statutair gevestigd in Mook.
De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 09183663.
Het bestuur wordt gevormd door Peter Giesberts (voorzitter), Bert Janssen (secretaris), Henk van Beuningen (penningmeester), Birgit Ratering Arntz en Jan
Alderhout.
De balans is opgesteld door het saldo op 31 december 2013 en 2014 met elkaar te vergelijken.

Ondertekening
Het financiële jaaroverzicht 2014 is gecontroleerd en goedgekeurd door:
Peter Giesberts (voorzitter)

Bert Janssen (secretaris)

De jaarreking is helaas niet online beschibaar.
Henk van Beuningen (penningmeester)

Deze is op te vragen bij onze penningmeester Henk van Beuningen
Birgit Ratering Arntz

h.vanbeuningen@natuurgroepanimo.nl

Jan Alderhout

Op 18 februari 2014 te Mook.
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Colofon
Stichting Natuur- en Milieugroep Animo, is opgericht bij
notariële acte in 2008 en statutair gevestigd in Mook.
De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 09183663.
Het bestuur wordt gevormd door Peter Giesberts (voorzitter), Bert Janssen (secretaris), Henk van Beuningen
(penningmeester), Birgit Ratering Arntz en Jan Alderhout.
Verder wordt Animo ondersteund door een groot en
groeiend aantal vrijwilligers en samenwerkingspartners.

Stichting Natuur- en Milieugroep Animo
Contactpersoon Peter Giesberts
Lindeboom 26
6585 BR, Mook
T 024 6962451
E petpet@online.nl
IBAN NL12INGB0005785466
I www.natuurgroepanimo.nl

Tekst
Ontwerp
Fotograﬁe
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Stichting Natuur- en Milieugroep Animo
Menno Tjon-Pon-Fong
Jan Alderhout
Cyril Liebrandt
Menno Tjon-Pon-Fong
Archief Animo

NATUUR- EN MILIEUGROEP

