
 

 

 
Jaarverslag ANIMO 2017  
Stichting Natuur- en Milieugroep ANIMO is op 9 juni 2008 opgericht. 

Bestuur: Peter Giesberts (voorzitter), Bert Janssen (secretaris), Henk van Beuningen (penningmeester). 

Birgit Ratering-Arntz (lid) en Jan Alderhout (lid). 

Contactpersoon is  Peter Giesberts,  Lindeboom 26, 6585 BR, Mook. 

Tel: 024 6962451 e-mail:petpet@online.nl 

Rek.nr: NL12INGB0005785466 t.n.v.  Stichting Natuur en milieugroep ANIMO. 

 

De stichting heeft zich als doel gesteld zorg te dragen  voor behoud en verbetering van: 

• Natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden 

• Vergroten 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 ontwikkeling in de gemeente Mook en 

Middelaar en daarbuiten (ref 1) 

Het aantal leden van Stichting Natuur- en Milieugroep ANIMO bleef met 11 ongewijzigd..  

Het afgelopen jaar vergaderden we 10 keer. Vaste notulist was secretaris Bert Janssen. 

 

Reguliere activiteiten zijn:  

A. Landschappelijke inrichting en actief milieubeheer:  

 

A.  Beheer Spoorzone station Mook-Molenhoek. 

B.  Maasheggen. 

C.  Bosactiviteiten in samenwerking met IKL. 

 

B. Milieu:  A. Zwerfvuil in het kader van Nederland Schoon. 

       B.   Zwerfvuil in het kader van actie Schone Maas. 

     

C. Educatie:  

A. Op scholen. 

B. Schooltuin. 

C. Padden overzetten in samenwerking met leerlingen van basisschool De Staay. 

 

D. Diverse activiteiten: 

A. Adviesraad Natuur en Milieu. 

B. Bloemrijke Ringbaan. 

C. Vlinderwei. 

D. Molenhoekdag. 

E. Overig. 

  

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Landschappelijke inrichting en actief milieubeheer:  

 

1.  A. Beheer Spoorzone station Mook-Molenhoek. 

 

 Animo werkt, evenals voorgaande jaren, elke eerste zaterdagochtend van de maand vanaf 9.00u in de 

 Spoorzone. Het huidige beheer is erop gericht de aanwezige natuurwaarden zo goed mogelijk te handhaven 

 middels relatief kleinschalige beheermaatregelen.  

 De telkens opschietende wilgen, Amerikaanse eiken en acacia’s blijven onze aandacht vragen. Het 
verwijderen van deze opslag, evenals de vele braamstruiken die alles overwoekeren, vergt de nodige 
tijdsinvestering. 

 Op deze wijze proberen we voor de hier voorkomende zeldzame bremraap het geschikte biotoop te creëren. 
 Op locaties waar de braamgroei te massaal voorkwam werd de bosmaaier ingezet. 
 Om de diversiteit te behouden werd maaisel afgevoerd en bovendien werden enkele stukken in het terrein 

handmatig geplagd.(ref 2). 
 Het noordelijk gedeelte van de Spoorzone bleek, na twee jaar op een rij te zijn onderhouden 
 door Animo, zo snel weer met opslag dicht te groeien dat we daar niet langer onze energie in hebben 

gestoken. Gelukkig konden we meeliften met de werkzaamheden die door ProRail aan het spoor werden 
uitgevoerd. Met inzet van een shovel is dit gedeelte nu vrijgemaakt van opslag en proberen we dit met het 
reguliere onderhoud onze aandacht te geven. 

 In oktober  kregen we weer de hulp van de werkgroep Praktisch Natuurbeheer van het IVN Rijk van Nijmegen. 

 Op 9 september werd een bankje onthuld dat geplaatst werd door de PvdA en Animo ter herinnering aan Bert 

 Kapteijn, lokaal politicus en hoeder van de natuur, met name De Spoorzone. 

 

B. De Maasheggen  

 

Ook in 2017 stonden de Maasheggen tussen Mook en Middelaar flink in de belangstelling.  

In de Gemeenteraad van Mook was immers het Herstelplan Maasheggen aangenomen en in 2017 moest er 

een visie opgesteld worden, alvorens in 2018 een plan van aanpak geregeld kan worden. 

Het opstellen van de visie werd gegund aan de VNC (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap). Tijdens 

gesprekken met ambtenaar Tom Onderstal heeft Animo in 2017 duidelijk aangegeven dat onze voorkeur uit 

gaat naar de aanpak van Marius Grutters. 

(in stand houden of laten vermeerderen van struweelheggen).  

Bovendien maken dat soort heggen het mogelijk om heggen te vlechten.(ref 3). 

Helaas werd gekozen voor de VNC. 

In 2017 zijn we verschillende keren in gesprek geweest met ambtenaar Johan Knoops en hebben op locatie 

gekeken waar de heggen uit zouden kunnen groeien tot struweelheggen.  

Jammer genoeg zijn ook in het najaar van 2017 alle gemeentelijke heggen weer gekortwiekt. 

Ook heeft Animo met een medewerker van stichting Heg en Landschap de Maasheggen bekeken. 

Verder is onze werkgroep Heggenvlechten actief geweest bij de fraaie struweelheg van agrariër John Siebers 

aan de Veerstraat. Heggenvlechten kan alleen buiten het broedseizoen en als er geen blad aan de struiken 

zit, dus tussen half november en half maart. In het verslagjaar zijn in die periode enkele tientallen meters heg 

gevlochten.   

Eind 2017 werd met spanning uitgekeken naar de Visie opgesteld door de VNC. Behandeling van dit rapport 

in de gemeenteraad vindt plaats begin 2018. 

 

C. Boswerk en Grenswal: samenwerking tussen Stichting IKL en Stichting Animo  

                                                                                                                                  

Al een reeks van jaren zijn de basisscholen De Staaij in Middelaar en Adalbert in Mook samen met IKL (de 

Stichting tot Instandhouding van Kleine Landschapselementen in Limburg) en Animo aan het werk in het bos. 

De Adalbertschool op verschillende locaties, soms ook bij Natuurmonumenten, en De Staaij (de huidige 

Sterrenschool Eigenwijs) op het vaste gemeentelijk terrein aan de Lambertusweg.                                                                                                               

Behalve snoeien en zagen bestaat het werk met name uit het verwijderen van Amerikaanse vogelkers.  

Groep 8 van de Mookse school heeft daarnaast ook op Boomfeestdag in maart geholpen bij het aanplanten 

van struiken in wijk De Lindeboom.  



 

 

De Middelaarse school werkt twee keer per jaar op het 'eigen' terrein, in maart met de groepen 4, 5 en 6 en in 

oktober met de groepen 7 en 8. De inspirerende leiding van Wouter Jansen van IKL mag hier niet onvermeld 

blijven, terwijl ook de assistentie van ouders bij het werk natuurlijk onontbeerlijk is.  

Eveneens niet onvermeld mag blijven dat aan dit werk een duidelijk educatief element zit. Immers de 

leerlingen zijn in de natuur bezig, krijgen informatie over behoud en onderhoud daarvan en komen in 

aanraking met aspecten in hun omgeving waar veel kinderen nauwelijks weet van hebben. 

Een andere vorm van samenwerking tussen de beide stichtingen is die in de vorm van het werk aan de 

zogenaamde 'grenswal'. Dit is de historische, al uit de Middeleeuwen daterende, grens tussen de voormalige 

hertogdommen Gelre en Kleve.  

Stichting IKL heeft een 'hakhoutbrigade' van vrijwilligers in het leven geroepen.  

 Na een introductie in het LOP (Lees- en Ontmoetingspunt) werd op een vrijdag en zaterdag in maart en een 

zaterdag in november veel werk verzet bij het in oude staat herstellen van de grenswal.  

In juli hebben ook de VMBO klassen 3 van het Kandinsky College in Molenhoek een bijdrage in de vorm van 

zaagwerk geleverd. Animo zet in op een goede en duurzame samenwerking met de school, haar personeel 

en haar leerlingen. In de nabije toekomst kan misschien ook basisschool De Grote Lier in Molenhoek 

geïnteresseerd worden in dit boswerk. Nu al actief in de schooltuinen in het complex Middelwaert, dan 

mogelijk ook bij het opknappen van de Grenswal.     

 

 

 

2.  Milieu.   

 

A. Zwerfvuil in kader van Nederland Schoon. 

In maart en eind september zijn er weer opschoondagen gehouden. 

De Nationale Opschoondag in maart en in september onze eigen opschoondag. 

In alle kerkdorpen zijn voldoende vrijwilligers evenals in De Bisselt en De Plasmolen. 

Het viel op dat er dit jaar minder zwerfvuil werd opgehaald, dit mede dankzij de vaste groep vrijwilligers die 

het hele jaar door zwerfafval opruimen.  

Ondertussen heeft een flink aantal personen een eigen opruimset. 

De medewerking van de Gemeente Mook en Middelaar en de buitendienst was weer uitstekend. 

Opschoonberichten verschijnen in Ter Sprake en  het materiaal wordt afgehaald bij de buitendienst van de 

Gemeentewerf. 

 

B. Zwerfvuil in kader van actie Schone Maas. 

 Maasoevers worden jaarlijks opgeschoond van zwerfvuil.  
 Zeker na hoogwater standen blijft veel afval op de oevers liggen. 
 Daarom werkt Animo jaarlijks mee aan het project: Schone Maas. 
 Zaterdagmiddag 8 april werd aan de Mookerplas het afval ingezameld. 

 Organisaties die mee deden aan deze actie konden hun clubkas spekken met €200. 

 Hoewel Animo al jaarlijks subsidie ontvangt zijn wij de gemeente zeer erkentelijk voor deze extra bijdrage.  

   

3.  Educatie.  

 

 A: Op scholen 

 

 Dijkexcursie: 

 Op 4 en 11 oktober 2017 was het zover. Animo had - in samenwerking met Anne-Marie van de Winckel, 

 educatief medewerkster van Waterschap Rivierenland - tweemaal een dijkexcursie voor basisschool  

 De Grote Lier georganiseerd. Eerst kregen leerlingen van de groepen 7 en 8 klassikaal een presentatie van 

 Anne-Marie. Uitgelegd werd hoeveel water wij per dag verbruiken.  

 Kan het waterverbruik minder en effectiever?  

 Dan het verschil tussen een dijk en een dam en wat er gebeurt als alle dijken wegvallen.  

 Daarop gaven sommige leerlingen hun postcode, waarna werd uitgerekend of hun huis  overstroomd zou 

 worden door de Maas bij een dijkdoorbraak.  

 Gelukkig bleven ze allemaal droog. Hoe wordt een dijk gebouwd? Er kwamen veel goede antwoorden, zoals 

 stenen opvullen met klei en cement en op de dijk gras zaaien. Graswortels houden de stenen vast. 



 

 

 Daarna  gingen we op de fiets naar ‘t haventje in Mook. Eerst gaf Anne-Marie uitleg over de Maas als 

 natuurlijke rivier. Daarna deelde ze opdrachtformulieren uit. De leerlingen gingen aan de slag. Hoe breed is de 

 Maas? Welke dieren zien we? Welk dier kan schade aan de dijk veroorzaken? Tot waar komt de Maas bij 

 hoog water? Wat moet er dan gebeuren? De burgemeester kwam even aanwandelen. Hij werd welkom 

 geheten en de leerlingen vertelden wat zij aan het doen waren. Na wat aanmoedigingen vertrokken we weer 

 naar school. 

 

 Poppenkast voorstelling:  

 Op 15 februari  speelde Annemarie Eras van Animo een stukje over Madame Poubelle. Een pop die met afval 

 de wereld leuker wil maken. Dit gebeurde tijdens een dag van het consultatieburo voor ouders en kinderen.   

 Madame Poubelle vist uit vuilnisbakken allerlei afval en maakt er wat anders van.  

 Zo werd van oud krantenpapier een schip gemaakt, van een bal een globe en een plastic flesje werd 

 hergebruikt.  

 De kinderen vulden dit aan: van krantenpapier kun je ook een jurk maken, of je kunt het scheuren en op 

 papier plakken. En de bal kun je doormidden snijden dan heb je een pet. Van de fles kun je een vaas maken. 

 Zo leerden de kinderen anders naar afval te kijken.  

 Madame Poubelle was er op 14 maart weer  om met de kinderen van groepen 1 en 2 knutselen. Kunnen we 

 de wereld een beetje leuker maken? Wat hebben we meegenomen? Plastic bakjes en flessen, papier, dozen, 

 karton, Al snel dachten de kinderen aan kastelen, auto’s, raketten, genoeg om iets te maken!  

 Een paar meisjes maakten een tuintje. Uiteindelijk werd alles tentoongesteld en mocht elk kind iets vertellen 

 over zijn werkstuk. Het project gaf een andere kijk op afval materiaal. Daarna las madame Poubelle een 

 verhaal voor over een fles die uit een ver land was aangespoeld..... 

     

  

  B: Schooltuin van basisschool De Grote Lier in Molenhoek  

 

In dit derde schooltuinjaar van basisschool De Grote Lier hebben twee klassen  met enthousiasme en plezier 

getuinierd in het volkstuincomplex Middelwaert. De klassen telden samen 60 kinderen.  

(46 van groep 6 en 14 van groep 5)   

Op een zaterdagochtend  begin van maart kwam een twintigtal ouders om de hele tuin met compost te 

bemesten en om te spitten. Vanaf half maart tot de zomervakantie kwamen de kinderen van 13.00 uur tot 

14.00 uur tuinieren, wekelijks of soms om de twee weken, afhankelijk van het weer en de vakantie. 15 

groepjes van vier waarbij elk groepje  een perceeltje van 10 m2 werd toegewezen. Op deze wijze leren de 

kinderen samen te werken.  

De klas van  leerkracht Joy de Jong  op woensdag en de klas van Lydia van Haren op vrijdag  werd 

bijgestaan door een vast groepje van vijf vrijwilligers (Lenneke Peters, Bert Janssen, Anneke van Schayk, 

Henk van Beuningen en Gerard Grubben).   

De plant opkweek werd zoveel mogelijk in de eigen tunnel kas gedaan.  

Spinazie, sla en radijsjes waren de eerste voorjaarsgroenten die geoogst konden worden. Verder werd o.a. 

gezaaid: stokslabonen, snijbiet, peultjes, spitskool, koolrabi, wortelen, zomerprei. Op elk perceeltje stonden 

ook aardbeiplanten. De kinderen leren zo spelenderwijs hoe om te gaan met zaden en planten en het nut van 

regenwormen, insecten en het bodemleven. Ze leren hoe belangrijk water is en dat planten net als dieren en 

mensen voeding nodig hebben. Ook werden dahlia’s en gladiolen geplant en zomerbloemen ingezaaid. Op 

een gezamenlijk perceel stonden aardappelen en courgettes. Het wieden van onkruid nam veel tijd in beslag. 

Ze zullen nooit meer vergeten dat met blote handen brandnetels aanraken niet prettig is.  

Het bezoek van burgemeester Gradisen op woensdag 31 mei werd door de kinderen bijzonder gewaardeerd. 

Vijf juli ’s avonds kwamen de ouders de tuin bezichtigen. 

Uit de kluiten gewassen pompoenen werden op school  gestald en kinderen konden  

daarvan het gewicht raden. 

In de zomervakantie werd het wieden en verzorgen van enkele perceeltjes door de kinderen zelf gedaan, 

onder begeleiding van hun ouders, Maar het meeste werk was toch voor de vrijwilligers. In september en 

oktober kwamen de kinderen nog twee keer om de perceeltjes  te ontruimen, compost te verspreiden, een 

groenbemester in te zaaien en de tuin verder winterklaar te maken. Begin september verzorgden we een 

stand op de Molenhoekdag. Van de aardappelen hebben de kinderen zelf frietjes gebakken.  

 



 

 

Concluderend mogen we zeggen dat het schooltuin seizoen bijzonder vlot is verlopen, met dank aan het 

bestuur en verschillende leden van de tuinvereniging Middelwaert, die ons alle mogelijke hulp hebben 

gegeven.  

 

C: Padden overzetten  

  

Al vele jaren houdt Animo zich bezig met het overzetten van amfibieën van de Mookerplas naar de Tielebeek. 

De Pastoorsdijk, eens het toneel van dramatische aantallen padden en kikkers platgereden in het asfalt, wordt 

nu in februari-maart schoon opgeleverd door de inzet van velen. In de eerste plaats die van ouders en 

leerlingen van basisschool De Staaij (nu Sterrenschool Eigenwijs). Zij zijn wekenlang op werkdagen in 

groepjes, samengesteld uit kinderen van groep 1 t/m 8, betrokken bij het 'redden' van dieren die in door 

Animo ingegraven emmers terecht kwamen. 

Sytske en familie Jansen zijn al jarenlang de lokale begeleiders van deze actie. 

Dit jaar viel het aantal overgezette amfibieën echter wat tegen. 

In totaal telden we zo'n 150 dieren.  

Echter, er treedt een onverwachte ontwikkeling op: eenzelfde aantal dieren is in 2017 overgezet bij de 

Bloemenstraat in Milsbeek. 

Omdat deze verschuiving in locatie al een paar jaar door dorpsbewoners en leden van Animo wordt 

waargenomen  is besloten ook een deel van het afschermmateriaal aan de Bloemenstraat te plaatsen.  

En, inderdaad, hoewel dit de 'oversteekplaats' slechts gedeeltelijk bescherming biedt, zijn ook hier zo'n 150 

dieren gered. Mogelijk dat deze toename een gevolg is van landschapsontwikkeling van de Vereniging 

Nederlands Cultuurlandschap (VNC) uit Beek.  

De leerlingen van de basisschool kunnen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid (de Bloemenstraat is nóg 

drukker dan de Pastoorsdijk en er wordt nóg sneller gereden) niet meer meehelpen met overzetten. Jammer 

zou dat ook zijn vanuit het educatieve perspectief, omdat veel kinderen nauwelijks meer in contact komen met 

de natuur, ook al wonen zij niet in een grote stad maar op een dorp. Animo bezint zich op andere 

mogelijkheden om toch natuur en milieu in de school te brengen, bijvoorbeeld via de aanplant van struikjes 

om de Maasheggen te herstellen. En voor Sterrenschool Eigenwijs heeft onze Stichting natuurlijk al het 

onderhoud van het gemeentelijk terrein aan de Lambertusweg geregeld. Maar het oppakken en overzetten 

van padden en kikkers is toch nét weer even een iets andere natuurervaring dan het zagen van bomen...                

     

4:    Diverse activiteiten: 

 

     A:  Adviesraad Natuur en Milieu 

 In onze gemeente (en alle andere Nederlandse gemeenten) functioneert al geruime tijd een door de regering 

 verplicht gestelde Adviesraad Sociaal Domein.  

Een dergelijke adviesraad staat een aantal initiatiefnemers binnen en buiten de plaatselijke politiek ook voor 

ogen op het gebied van natuur, landschap en milieu.  

Onderwerp van de advisering zouden voor wat betreft Animo bijvoorbeeld kunnen zijn: het herstel van de 

Maasheggen, de herplant van gekapte bomen en het voorkomen van zwerfafval. De leden van de Adviesraad 

Natuur en Milieu (verder te noemen ANM) zullen worden geworven uit de burgerij.  

Vanuit Stichting Natuur- en Milieugroep Animo zou dus ook een persoon kunnen worden voorgedragen. 

Deze persoon zal echter níet als vertegenwoordiger in de zin van belangenbehartiger van Animo in de 

adviesraad mogen plaatsnemen. Het lidmaatschap van de ANM dient van de eerste tot en met de laatste 

plaats het publieke belang en nooit een privaat belang, óók als dat laatste ingebed zou zijn in een 

maatschappelijke organisatie.                              

Animo het afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij het instellen van zo’n adviesraad.  

Onduidelijk is nog óf en wanneer zo'n Adviesraad Natuur en Milieu in het leven kan worden geroepen. 

Uiteraard is het aan de gemeenteraad van Mook en Middelaar om daar het verlossende woord in te spreken.  

Duidelijk mag zijn dat binnen Animo een positieve grondhouding bestaat ten aanzien van zo’n raad, zij het dat 

het aan de raad te geven mandaat een belangrijke rol zal spelen bij de mate waarin Animo het initiatief tot 

oprichting van een ANM zal ondersteunen.   

 

 

   

 



 

 

B.  Bloemrijke Ringbaan 

Voor het vierde jaar op rij bestond de mogelijkheid bij dorpsraad Molenhoek projecten in te dienen in het 
kader van “Molenhoek Pakt Aan”. 
Op 7 januari mocht Animo de eerste prijs in ontvangst nemen voor het project “kleurrijke wegbermen”. 
Op verschillende plekken is de bovenlaag  van de berm aan de Ringbaan door een loonwerker met een 
shovel weggeschoven. 
Op Koningsdag is vervolgens een bont mengsel van eenjarige en meerjarige bloemsoorten  door kinderen 
ingezaaid. 
Ondanks de langdurige droge periode viel er toch te genieten van vooral zonnebloemen, boekweit, 
korenbloemen en klaver. 
Volgend jaar zullen meerdere stukken berm worden ingezaaid. 
Ook hebben we aardig wat extra bloemzaad verzameld waardoor we hopen op een nog kleurrijker 
schouwspel. 
 

C. Vlinderwei 
De Vlinderwei in Plasmolen is een particulier initiatief van een aantal vrijwilligers om een bloemenwei voor 
vlinders, bijen en mensen te creëren. 
Het terrein aan de Broekweg is door de gemeente Mook en Middelaar beschikbaar gesteld en heeft een 
informatiebord geplaatst. 
Op 9 juni werd het officieel geopend door wethouder Baneke. 
 

D.  Molenhoekdag  
 Evenals twee jaar geleden is Animo weer met een mooi ingerichte kraam (zie foto's) present geweest op de 

 zonovergoten Molenhoekdag, gehouden op 3 september.  

 De ene helft van de kraam was gewijd aan het opruimen van zwerfafval en de preventie daarvan, de andere 

 helft betrof de samen met basisschool De Grote Lier opgezette schooltuintjes in het volkstuincomplex 

 Middelwaert.                                                                                                                                            

 De schooltuintjes zijn inmiddels ook een belangrijke Animo-activiteit geworden. Tot nu toe alleen samen met 

 de Molenhoekse basisschool maar in de toekomst misschien ook met de beide andere scholen. Veel 

 gekweekte producten lagen en stonden op de kraam onder 'het toeziend oog' van de oranje Plastic Hero, 

 promotor van het tweewekelijks inzamelen van plastic, blik en drankkartons door het door de gemeente 

 gecontracteerde afvalverwerkend bedrijf Van Kaathoven bv. Een bijzondere attractie aan deze kant van de 

 kraam was het schatten van het gewicht van een door de leerlingen gekweekte reuzenpompoen 

 (ruim 40 kilo!).                                                                                                                                                         

 Aan de andere, linker, zijde werd met een vragenlijst voor volwassenen en ook één voor kinderen het 

 milieubewustzijn van de Molenhoekdag bezoekers getest. Dat méér dan bevredigend blijkt te zijn. 

 Ballengooien naar zwerfafvalblikjes trok veel kinderen. Bovendien werd voor het eerst in een enquête de 

 vraag gesteld wat men 'de mooiste plek' in onze gemeente vindt. Velen hebben hun voorkeur geuit, 

 waaronder verschillende leden van het gemeentebestuur. De meest gewaardeerde plek bleek met 7 'likes' 

 (20%) de roemruchte Mookerheide, op korte afstand gevolgd door het stationsterrein (ook wel Spoorzone 

 genoemd), de Heumense Schans en de Mooker Schans. Kortom juist natuurterreinen scoren hoog in de 

 waardering. Niet verwonderlijk gezien het groene karakter van onze gemeente. Animo is vooral verheugd met 

 de hoge waardering voor de Spoorzone, een toch wat omstreden natuurgebied in gemeentelijk bezit.                                                                                                   

 Ook in 2018 hoopt Animo weer 'acte de présence' te kunnen geven op de Molenhoekdag!  

 

 Overig 

 

 Ledenwerving: 

Onze pogingen om leden te werven binnen de vrijwilligersgroep van Natuur Monumenten heeft geen vruchten 

afgeworpen. 

  

 Overleg met gemeente: 

 Ook dit jaar is er vaak overleg geweest met ambtenaren en wethouders. 

 Agendapunten waren o.a. handhaving op De Bisselt, kapvergunningen en aanleg van het snelfietspad met 

 bijbehorende consequenties voor het bomenbestand dat ten gevolge hiervan moet verdwijnen. 

Ook werd een aantal keren een  commissievergadering bijgewoond.  

 

 



 

 

  

Uitstapje:  

Het jaarlijks uitstapje ging naar Kleef. Daar werden we rondgeleid in de Swanenturm en maakten we een 

mooie wandeling op de stuwwal met mooi uitzicht. 

Met een etentje werd deze dag afgesloten.  
 

  Externe contacten:  

 In 2017 hebben we contacten onderhouden met o.a. Natuurmonumenten, Bos en Kuil,  

 Milieufederatie Limburg, IKL, VNC, werkgroep Praktisch Natuurbeheer afd. Rijk van Nijmegen.  

 

Notulist: secr. Bert Janssen. 

 

Animo-website: www.natuurgroepanimo.nl 

 

Ref: 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/film-de-maasheggen/l 

           

http://www.natuurgroepanimo.nl/
http://www.natuurgroepanimo.nl/overons.html
http://www.zodenaandedijk.com/spoorzone-Molenhoek/
https://www.google.nl/maps/@51.7425441,5.8927741,15z?hl=nl

