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Voorwoord

Beste lezers,

Voor u ligt het jaarverslag 2015, waarin we een overzicht geven van ons werk.
U kunt lezen over onze activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Zo
vindt u informatie over de maandelijkse werkzaamheden in de Spoorzone in
dit jaarverslag 2015, maar ook de succesvolle activiteiten van de leerlingen
van basisschool De Grote Lier in hun schooltuintjes!

De Maasheggen stonden ook in 2015 volop in de schijnwerpers en ook waren
we begin voorjaar 2015 weer actief met het overzetten van padden op de
Pastoorsdijk. Natuurlijk staan de diverse schoolactiviteiten ook vermeld, zeer
lezenswaardig. Ook kunt u lezen welke onderwerpen wij besproken hebben
tijdens het wethoudersoverleg. Verder nog informatie over onze website en
een flinke lijst van overige acties.

Veel plezier met het lezen van ons jaarverslag 2015!

Peter Giesberts,

Voorzitter natuur en milieugroep ANIMO
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Aanpak

Reguliere activiteiten zijn:
1. beheer spoorzone station Mook-Molenhoek;
2. zwerfvuil in het kader van Nederland Schoon;
3. educatie op scholen;
4. padden overzetten in samenwerking met leerlingen van basis-

school De Staay.

Daarnaast is er minimaal een keer per jaar een overleg met wethouder
en betrokken ambtenaren. Over specifieke zaken zijn diverse keren in-
lichtingen ingewonnen bij de gemeente ambtenaren, zijn bestemmings-
plannen en vergunningaanvragen e.d. ingezien.

Stichting Natuur- en Milieugroep ANIMO telde 11 leden in 2015.
Het afgelopen jaar vergaderden we 8 keer.
Vaste notulist was secretaris Bert Janssen.

Missie, doelstellingen en aanpak

Missie
Natuur & Milieugroep Animo is een lokale natuur- en milieuorganisatie
die een evenwichtige mix hanteert van proactieve en reactieve activitei-
ten. Het liefst opereert zij proactief: voorstander en aanjager van duurza-
me ontwikkelingen in de gemeente en de directe omgeving. 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 pro-
bleem 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.

Alles ter bevordering van de leefbaarheid en van een duurzame ontwik-
keling in de gemeente Mook en Middelaar en daarbuiten (ref 1).

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 2015
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Doelstelling
Het uiteindelijk doel is de natuurwaarde van het terrein te verhogen, te voorko-
men 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.

Werkwijze
Animo werkt elke eerste zaterdag van de maand vanaf 9.00 uur in de Spoorzo-
ne. Het huidige beheer is erop gericht de aanwezige natuurwaarden zo goed
mogelijk te handhaven middels relatief kleinschalige beheermaatregelen. Deze
maatregelen bestaan uit het verwijderen van zaadbomen in het terrein voorna-
melijk Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik maar ook Acacia en berk.
Tevens verwijderen van deze opslag, weghalen van braamstruiken op locaties
waar deze niet gewenst zijn. Het lokaal vrijzetten van bremstruweel ten behoe-
ve van het voortbestaan van Grote bremraap. Lokaal maaien ter handhaving en
verjonging van de heide en verkrijgen van schrale bloemrijke graslandjes.

activiteiten
● Op 2 mei en 3 oktober werden overtollige bramenstruiken en opslag verwij-

derd, mede met hulp van werkgroep Praktisch Natuurbeheer van het IVN Rijk
van Nijmegen.

● Op 10 november hebben leerlingen van de Adalbertschool  Mook het den-
nenbosje verder uitgedund en het hout op wallen gelegd. Een verslag hier-
van is te vinden op de website.(ref 1)

● 10 Leerlingen van klas 1 tuin/park/landschap en 10 leerlingen toegepaste
biologie, allen van de groenopleiding Helicon Nijmegen hebben ons op 26
augustus ondersteund met het verwijderen van opslag en tevens veldonder-
zoek verricht. Een verslag hiervan is terug te vinden op de website.

● In oktober is een aanhanger met heideplagsel over het meest noordelijke
stuk opengelegd dennenbos verspreid. De verwachting is  de terugkeer van
heide hiermee te bespoedigen.

● Dit jaar begeleidde Animo ook een leerling met zijn maatschappelijke stage in
dit terrein.

Politiek op de spoorzone

Wethouder Baneke en de ambtenaren Johan Knoops en Sandra
Schoonderbeek waren op 22 juni uitgenodigd voor een wandeling door de
Spoorzone. Deze wandeling had tot doel de gemeente te laten zien welke
werkzaamheden Animo  hier verricht, hoe Animo educatief met schoolkinderen
in dit gebied bezig is en welke plannen er voor de komende jaren liggen. Cyril
Liebrand van EUReco heeft deze plannen, in opdracht van Animo, in 2015 in
een beheerplan vastgelegd. (ref 2)

Beheer spoorzone Molenhoek



7

ieder kind heeft recht op een thuis

Handen uit de mouwen op de spoorzone
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Wat het zwerfvuileducatieproject inhoudt
Het zwerfvuilproject is een milieueducatie programma dat niet gericht is op
directe kennisoverdracht maar dat kinderen wil leren gedragskeuzes te ma-
ken. Om dit te bereiken werkt Animo vanuit verschillende invalshoeken en
gebruikt verschillende presentatie- en werkvormen. Voor een zo groot mo-
gelijk effect op het gedrag is gekozen voor een aansprekende lessenserie,
ondersteund door een gamebus, toneelspel, multimedia, onderwijsleerge-
sprekken met de kinderen en veel tijd voor handen uit de mouwen.

Zwerfafval educatie basisschool de Grote Lier in Molenhoek maart 2015

Dit jaar kozen we voor 4 verschillende benaderingen van de
afvalproblematiek.

● Ten eerste: hoe wordt afval verwerkt? Hierover gaven Menno Tjon Pon
Fong van Natuur en Milieugroep Animo en een medewerkster van het
afvalverwerkingsbedrijf ARN een presentatie aan leerlingen van de
groepen 6/7, 7 en 7/8 (80 leerlingen). De week daarop  gingen we met
bussen naar het afvalverwerkingsbedrijf ARN. (ref 1)

● Ten tweede: hoe raken kinderen gemotiveerd om zelf de handen uit de
mouwen te steken? Natuur en Milieugroep Animo huurde een gamebus
waar de kinderen van de groepen 5, 5/6 en 6 (74 leerlingen) virtueel
speelden wie het snelst alle troep had opgeruimd. Na afloop kregen de
winnaars een prijs.

● Ten derde: hoe breng je het geleerde in praktijk? Rondom school en
omgeving konden de leerlingen opschonen. Het resultaat was ernaar:
20 vuilniszakken vol afval.

● Ten vierde: kunnen wij ook afval verwerken? De leerlingen van groepen
5, 5/6 en 6 knutselden met het zelf geraapte afval. Het werd een
kunstwerk. Na afloop bespraken we de resultaten.

Zwerfvuileducatieproject op diverse scholen
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De landelijke opschoondag was op 28 maart. Een dag eerder
hebben leerlingen van De Grote Lier (combi-klas groep 5+6) en
alle leerlingen van De Staaij de omgeving van de scholen
opgeschoond. Ook was de Promo-bus aanwezig.

De 26e september heeft Animo een tweede opschoondag
gehouden. Alle leerlingen van De Staaij hebben ook toen weer
daags tevoren al het zwerfvuil ingezameld. 's Morgens schoonden
40  leerlingen van de groepen 3, 4, 5 en 6 de omgeving van
Middelaar op ondersteund door Animo, leerkrachten en
natuurouders. Het resultaat was er naar: meer dan 20 zakken
afval. 's Middags werkten leerlingen van het Kandinsky college
Molenhoek aan een schone omgeving van de school. Hier stond
wel een beloning tegenover: studiepunten. Resultaat: 10 zakken
afval. Elke maand trekt een groepje leerlingen van het Kandinsky
college er op uit om in de schoolomgeving zwerfafval in te
zamelen. De gemeente toont zich zeer bereidwillig met het
verstrekken van de nodige publiciteit in ter Sprake en het
beschikbaar stellen van grijpers, zakken en handschoenen. Deze
opschoondag leverde veel publiciteit op in de regio bladen.

Zwerfvuilacties in het kader van “Nederland Schoon”
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Ludieke opening van de landelijke opschoondag

In de actie Molenhoek-Pakt-Aan 2014 van de Dorpsraad Molenhoek
kreeg het voorstel van Animo om  basisschool De Grote Lier te helpen
met de oprichting van een schooltuin de eerste prijs. De Rabobank
honoreerde onze aanvraag voor een opstartsubsidie met €2.486,-.

Tuinvereniging Middelwaert verpachtte aan Animo ten behoeve van de
schooltuin een tuin van 100 m2.

De school bij hoofde van leerkracht Joy de Jong voert de regie van het
schooltuinprogramma. Van maart tot september hebben 28 leerlingen
van groep zeven wekelijks vrolijk en enthousiast een uur getuinierd,
telkenmale met hulp van Animo vrijwilligers en enkele ouders. Het
bestuur en verschillende leden van Middelwaert waren bijzonder
behulpzaam. Bij de afsluiting van het seizoen op 13 oktober vertelden
de kinderen dat ze hadden genoten van het werk in de schooltuin en dat
ze heel veel hadden geleerd over de planten, de natuur en gezond eten.

De laatste groenten werden nog geoogst en flink wat kruiwagens
champignonmest op de percelen gebracht. De Grote Lier gaat in 2016
door met de twee klassen van groep zes. De tuin is uitgebreid met een
extra perceel van 50 m2. Animo hoopt dat hiermee de schooltuin een
vast onderdeel is geworden van het curriculum van basisschool De
Grote Lier (ref:1).

Schooltuin



11

ieder kind heeft recht op een thuis

Padden overzetten
Leerlingen van De Staay hebben wekenlang de emmers nagelopen en
padden overgezet. Voor de weekenden zorgden we hier zelf voor. De
grandioze inzet van buurtbewoners maakt deze jaarlijkse actie steeds
weer tot een groot succes. Totaal werden 163 padden en 5 kikkers over-
gezet!

De Maasheggen
De Maasheggen tussen Mook en Middelaar waren ook in 2015 vaak in het
nieuws.
● Allereerst de berichten rondom het plan Stroomlijn Maas, bedacht door

Rijkswaterstaat. Vanaf Susteren tot aan Mook gaan struweel, heggen
en bomen verdwijnen omdat die vegetatie van invloed is op de
doorstroming van de Maas tijdens hoog water.

● Ook werden dit jaar enkele grondbezitters in de Gemeente Mook en
Middelaar beboet omdat zij hun heggen vernield hadden of zelfs totaal
verwijderd.

● In het najaar van 2016 werden de heggen wederom geklepeld. Onze
bezorgdheid hebben we duidelijk gemaakt middels een interview in de
Gelderlander. Ook is onze brief over het klepelen die toegezonden is
aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Mook, afgedrukt
in de Maasdriehoek en het weekblad voor Mook en Middelaar.

In een vergadering met wethouder Baneke is gesproken over het opstellen
en uitvoeren van het Herstelplan Maasheggen. Ambtenaar Tom Onderstal
gaat hier een visie over opstellen.

Animo leden hebben aan een cursus heggen vlechten deelgenomen. Te-
vens was er een excursie naar de Maasheggen, gevolgd door een presen-
tatie in Boxmeer van de nieuw uitgebrachte DVD (ref: 3).

Molenhoekdag
Tijdens de jaarlijkse Molenhoekdag heeft Animo aan de bezoekers laten
zien welke activiteiten zij onderneemt. Op deze druk bezochte dag trok de
kraam veel belangstelling, zeker gezien de fraaie uitstalling van groenten

uit de schooltuin, de plastic Hero en de quiz waar veel kinderen aan
meededen.

Schone Maas
In het kader van de actie “Schone Maas”, heeft Animo een deel van het
Maastraject langs de Cuijksesteeg opgeschoond.

En verder
● Leerlingen van basisschool De Staaij onder leiding van het IKL onder-

houd het gemeentelijk natuurterrein aan de Lambertusweg in Middelaar.
Er werden bomen gekapt en gezaagd. Dit onderhoud gebeurt twee maal
per jaar en wordt tevens ondersteund door natuurouders.

● Er werd een nieuw logo ontworpen en visite kaartjes gedrukt.
● Bovendien werden de statuten en het huishoudelijk reglement van onze

stichting geactualiseerd.
● Er werd door enkele leden deelgenomen aan een natuur- en land-

schapsexcursie in Wittem, georganiseerd door het IKL.
● Ingezonden brief Gelderlander naar aanleiding van de inventarisatie

door Arcadis Project Stroomlijn Maas.
● Vanwege toenemende overlast door mountainbikers en loslopende hon-

den op de Mulderskop is een brief gestuurd naar Staatsbosbeheer, de-
ze gaat maatregelen treffen om overlast in dit unieke natuurgebied terug
te dringen.

● In het kader van Molenhoek pakt Aan is door Animo het project water-
zuivering ingediend.

● Er is overleg geweest met de de werkgroep van het vlinderweitje  aan
de Broekweg in Mook. Er zal mogelijk een wederzijdse ondersteuning
van werkzaamheden gaan plaatsvinden.

● In Plasmolen werden twee informatie-ochtenden over het masterplan
Plasmolen (recreatie en horeca) door Animo leden bijgewoond.

● Animo onderhoudt een door guerilla gardening opgefleurde tussen-
strook aan de provincialeweg N271.

Overige acties/projecten
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Animo-website
In 2015 is de Animo-website www.natuurgroepanimo.nl volwassen geworden.
Veel van onze leden/vrijwilligers hebben teksten aangeleverd.

Overige acties/projecten

Animo activiteiten op een rij
Activiteitentegels
We hebben voor vrijwel al onze activiteiten tegels ontworpen. Van-
af deze tegels is eenvoudig door te klikken naar pagina's waar ver-
der op deze activiteiten wordt ingegaan.
Nieuwsberichten
Naast de teksten op de activiteiten pagina's zijn er gedurende het
jaar veel nieuwsberichten op de Animo-website geplaatst. Deze
nieuwsberichten kunnen door middel een socialmediabar makkelijk
geprint, doorgestuurd via e-mail, of op facebook geliket / getwitterd
worden.
Animo-agenda
Op de website staat ook de Animo-agenda waarop activiteiten te
zien zijn die open zijn voor het publiek.

Contact
Animo e-mail
Voor al onze leden zijn er mailadressen aangemaakt die eindigen
op @natuurgroepanimo.nl
Iedereen heeft een persoonlijke login ontvangen zodat er uit naam
van Animo e-mail naar derden gestuurd kan worden. De mail die
binnen komt op deze Animo-email adressen wordt automatisch
doorgestuurd naar ieders privé e-mailadres.
Animo-blog
Om het communiceren gestructureerd te laten verlopen is er een
besloten blog op de website geplaatst.
Nieuwsbrief
In 2015 zijn er drie nieuwsbrieven verstuurd naar de Animo leden
en andere geïnteresseerden.
Sociale media
Op facebook is Animo ook te vinden onder
www.facebook.com/NatuurgroepAnimo
Jaarverslag
Jaarverslagen zijn op de website als pdf-bestand te downloaden.
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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 en overleg met ambtenaren
Meerdere keren is er overleg geweest met de wethouder en diverse ambtena-
ren. Agendapunten waren o.a. zwerfvuil,  opschoondag, blikvangers, Nedvang,
Maasheggen. Diverse commissie vergaderingen werden bijgewoond en regel-
matig was er telefonisch overleg.

Externe contacten
In 2015 hebben we contacten onderhouden met o.a. Natuurmonumenten, Bos
en Kuil, Milieufederatie Limburg, IKL, SBB, werkgroep milieubeheer Groesbeek,
VNC.
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1. http://www.natuurgroepanimo.nl/overons.html

2. http://www.zodenaandedijk.com/spoorzone-Molenhoek/

3. http://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurfilms-op-dvd/

referenties
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JaarrekeningJaarrekening

Balans per 31 december 31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA

Materiële vaste activa 0 0

Vorderingen en overlopende activa 0 0
Liquide middelen 3.369 1.427

3.369 1.427
Totaal    3.369 1.427

PASSIVA

Kortlopende schulden 0 0

Totaal    0   0

De jaarreking is niet online beschikbaar.

Deze is op te vragen bij penningmeester Henk van Beuningen

h.vanbeuningen@natuurgroepanimo.nl
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Jaarrekening
Begroting 2016 Realisatie 2015

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) ? 2.886

Lasten

Besteed aan doelstellingen
• Doelstelling zwerfvuilopschoondagen         ?        0
• Doelstelling zwerfvuileducatieproject                                        ?                                                        49
• Doelstelling natuurbeheer (materiaal)                                        ?                                                       166
• Doelstelling natuurbeheer (natuurbeheerplan)                          ?                                                        605
• Doelstelling natuureducatie                                                        ?                                                        0
• Doelstelling schooltuinproject                                                     ?                                                        0
• Overige lasten                                                                            ?                                                        0

Beheer en administratie
• Kosten betalingsverkeer                                                             ?                                                        55
• abonnementen en contributies                                                   ?                                                        68

Totaal lasten (B)                                                                                                    ? 944
Totaal baten-lasten (A - B)                                                                                      ?                                                         1942

Resultaat uit doelstelling                                                                                     ?                                                           1942

Staat van baten en lasten

De jaarreking is niet online beschikbaar.

Deze is op te vragen bij penningmeester Henk van Beuningen

h.vanbeuningen@natuurgroepanimo.nl
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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 2014 en 2015 met elkaar te vergelijken.

Ondertekening

Het financiële jaaroverzicht 2014 is gecontroleerd en goedgekeurd door:

Peter Giesberts (voorzitter)

Bert Janssen (secretaris)

Henk van Beuningen (penningmeester)

Birgit Ratering Arntz

Jan Alderhout

Op 18 februari 2014 te Mook.

De jaarreking is niet online beschikbaar.

Deze is op te vragen bij penningmeester Henk van Beuningen

h.vanbeuningen@natuurgroepanimo.nl
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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 Ka-
mer van Koophandel onder nummer 09183663.

Het bestuur wordt gevormd door Peter Giesberts (voorzitter),
Bert Janssen (secretaris), Henk van Beuningen (penning-
meester). Verder wordt Animo ondersteund door een groot
en groeiend aantal vrijwilligers en partners.

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

Tekst Stichting Natuur- en Milieugroep Animo
Ontwerp Menno Tjon-Pon-Fong
Fotografi e  Jan Alderhout
 Mark van Doorn

Archief Animo

NATUUR- EN MILIEUGROEP


