
 

 

 
Jaarverslag ANIMO 2016 
 
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 8 keer. Vaste notulist was secretaris Bert Janssen. 
 
Reguliere activiteiten zijn:  

1. Beheer Spoorzone station Mook-Molenhoek. 
2. Zwerfvuil in het kader van Nederland Schoon. 
3. Educatie op scholen. 
4. Schooltuin. 
5. Padden overzetten in samenwerking met leerlingen van basisschool De Staay. 
6. Werkzaamheden met basisschool De Staay en Adalbertschool in het gemeentelijk terrein aan de 

Lambertusweg. Dit in samenwerking met het IKL. 
 
Daarnaast zijn er vele gesprekken geweest  met wethouder, burgemeester en ambtenaren. 
Ook zijn bestemmingsplannen en vergunningaanvragen e.d. ingezien.  

 
1. Beheer Spoorzone station Mook-Molenhoek. 

 Animo werkt elke eerste zaterdag 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. Deze bestaan uit het verwijderen van opslag, 
 Amerikaanse eik,  acacia en berk. Ook het verwijderen van braamstruiken op locaties waar deze niet 
 gewenst zijn. Het lokaal vrijzetten van bremstruweel ten behoeve van het voortbestaan van de grote 
 bremraap zijn diverse bremstruwelen vrij gezet. 
 Ter verkrijging van  schrale bloemrijke graslandjes en verjonging van heide werd lokaal gemaaid. 
 Hiervoor is een bosmaaier aangeschaft met diverse typen bladen. 
 

In het voorjaar heeft Animo een gesprek gehad met de wethouder, burgemeester en ambtenaar over onze 
werkzaamheden in de Spoorzone. Gemeente is er niet gelukkig mee maar tot een verbod kwam het niet. 
Subsidie mag niet aangewend worden voor deze werkzaamheden. In verordening valt te lezen dat het voor 
educatie gebruikt moet worden. 
De gemeente gaat aan de slag om beleid te formuleren voor de Spoorzone. In het najaar zal dit in de  
gemeenteraad worden behandeld. 

 



 

 

 In mei kregen we hulp van de werkgroep Praktisch Natuurbeheer van het IVN Rijk van Nijmegen. 
 De meeste zaterdagen werden besteed aan het uitsteken van overtollige bramen. 
 In de vakken 2 en 3 werd hiervoor de bosmaaier ingezet. 
 In het noordelijke stuk zijn enkele kleine stukjes geplagd. 

 
2. Zwerfvuil  

 De landelijke opschoondag was op 19 maart. 
 Animo heeft ook dit jaar een tweede opschoonronde gedaan en wel op 24 september. 
 De gemeente heeft telkens voor grijpers, vuilniszakken, hesjes  e.d  gezorgd en op diverse plekken de 
 containers geplaatst. Ook verstrekt zij de nodige publiciteit. 
 Dankzij de vele vrijwilligers en het Kandinsky college die het jaar rond al opschonen is de  

hoeveelheid afval dat ingezameld wordt beduidend minder.  
Vooral de aanvoerende hoofdwegen zijn nu nog aandachtspunten.  
 12 Maart heeft Animo een interview gehad bij de lokale radio GL8 over zwerfvuil. 
Op 24 maart  heeft de dorpsraad in het kader van Nederland Schoon een bijeenkomst  
georganiseerd in het LOP over zwerfvuil. 
Animo heeft hiervoor een flyer ontworpen en verspreid in Molenhoek. 
Gemeente, Animo en enkele sprekers werden uitgenodigd deze avond over zwerfvuil te vertellen.  
Animo heeft een verhaal verteld hoe zij met dit thema aan de slag gaat.  
Het wijk/straatgericht organiseren van opruimen zwerfafval is het doel en de gemeente heeft de nodige 
spullen die hiervoor gebruikt kunnen worden. Deze aanpak dient als pilot. 

 Sprekers waren raadslid Lee Tonnaer en de heer Vrugt van St Klean die beiden een boeiend verhaal 
 vertelden uit de praktijk.  
 Tijdens deze avond hebben 6 mensen aangegeven een straat of wijk te willen vrijhouden van zwerfvuil. 
 24 mei zijn vier groepen van elk 20 leerlingen van Kandinsky zwerfvuil gaan ruimen op weg naar de 
 Mulderskop. Selfies werden hiervan gemaakt. De schaapsherder was aanwezig en gaf uitleg over de 
 schaapskudde. 
     

3. Educatie op scholen. 
 Excursie basisschool 30 mei: 
  Groepen 6a en 6b van basisschool De Grote Lier zijn op excursie gegaan naar het rioolzuiveringsbedrijf 
  bij de ARN. De kinderen werden ontvangen door Anne-Marie van de Winckel, educatief medewerkster, die 
 een boeiende uitleg gaf over de werking van de waterzuivering en hoe het afval wordt verwerkt met behulp 
 van bacteriën.  
 Van deze excursie werd een verslag op de Animo-website gezet.   
 Poppenspel basisschool de Grote Lier 
 Animo heeft zich beraden over hoe de onderbouw van de basisschool kon worden benaderd voor  de 
 opschoondag op 24 september.  Er werd op de Grote Lier een try-out gegeven met de pop Madame Poubelle, 
 die het leuk vindt afval te zoeken en daar op een grappige manier wat mee te doen. Enthousiast gingen de 
 kinderen daarna aan de slag met afval rapen. 
 Kandinsky 
 Op 5 juli heeft Animo een presentatie gegeven aan vier groepen van elk 20 leerlingen van de 
 Kandinskyschool over zwerfafval in relatie met de natuur. Er waren enthousiaste reakties, waarop de school 
 met Animo zwerfvuil ging ruimen op weg naar de Mulderskop. Druk werden selfies gemaakt, waarvan de 
 leukste een prijs kregen.  
 De schaapsherder gaf uitleg over de schaapskudde, hoe ze zich gedragen en wat ze  eten. 

     
4. Schooltuin van basisschool De Grote Lier in Molenhoek  

Animo heeft op 9 januari met het bestuur van volkstuinvereniging De Middelwaert  
het jaar 2015 geëvalueerd en op 9 maart de algemene ledenvergadering bezocht. 
Dit tweede schooltuinjaar ging van start op zaterdag 17 februari toen vijftien ouders  
het hele perceel van 250 m2 in één ochtend hebben omgespit.  
De meegekomen kinderen waren intussen in de weer met harken en tegelpaadjes leggen.  
Vanaf half maart tot aan de grote vakantie kwamen de twee klassen van groep zes met  
totaal 48 leerlingen wekelijks tuinieren. 
De kinderen werden in gedeeld in groepjes van vier. Elk groepje kreeg een tuintje te verzorgen van 10 m2.  



 

 

Na afloop dronken de pupillen in de kantine limonade.  
De kinderen teelden een groot aantal gewassen, onder andere aardbeien, radijsjes, spinazie, sla,  
wortelen spitskool, broccoli, snijbiet, prei, peultjes, sperziebonen en koolrabi.  
Vooral de worteltjes, aardbeien en de sugersnaps ( zoete peultjes ) vielen in de smaak en werden  
vaak ter plekke al verdeeld en rauw opgegeten.  
 
Op een gezamenlijk stuk stonden suikermais, aardappelen, courgettes en spruitkool.  
Toen de aardappelen geoogst konden worden zijn ze de week daarop op school veranderd in  
overheerlijke frietjes.  
In het voorfront was een fraai bloemenpalet met zinnia’s, dahlia’s en canna’s.  
Een vast team van vijf ouders en andere vrijwilligers zorgde voor de noodzakelijke begeleiding.  
Begin juli was er een druk bezochte inloopavond voor ouders en broertjes en zusjes,  
waarbij ook lekkere hapjes uit eigen tuin konden worden genuttigd.  
Voor de herfstvakantie werden de perceeltjes door de jeugd weer opgeschoond  
en van mest voorzien, zodat het seizoen op die wijze kon worden afgesloten.  
De overige gebruikers van Middelwaert zijn inmiddels  gewend aan de wekelijkse  
invasie van enthousiaste tuinders in de dop, zodat we dit jaar met een gerust hart  
gaan beginnen aan seizoen 3, waarbij kinderen groep 6 en 7 de aftrap al hebben  
gehad voor een – hopelijk- opnieuw vruchtbaar en lekker tuingebeuren. 
    

5. Padden overzetten  
 Op 4 maart werd het paddenscherm opgezet. 

Leerlingen van basisschool De Staay uit Middelaar hebben wekenlang de emmers  
nagelopen en padden overgezet.  

 Voor de weekenden zorgden we hier zelf voor. In totaal werden 153 padden overgezet. 
In 2015 waren dat er 163. De grandioze inzet van mevrouw Sytske Scholten  
maakt deze jaarlijkse actie steeds weer tot een groot succes.  
De aantallen werden middels fraaie grafieken op de website gezet. 

 
6. De Maasheggen  

 Animo heeft 16 april een interview gehad bij de lokale radio GL 8 over de Maasheggen.  
 Op 20 april heeft PvdA samen met Animo een programma verzorgd over de Maasheggen. 
 Met de Poolster werd een boottochtje gemaakt en een wandeling door het Maasheggen gebied. 

Marius Grutters gaf hierbij tekst en uitleg aan gedeputeerde Geurts van de provincie Limburg, de wethouders  
Baneke en Peters en andere belangstellenden. ’s Avonds werd in het LOP door Marius een lezing gegeven 
en werd de zojuist uitgekomen DvD over de Maasheggen getoond. Mede dankzij de publiciteit via 
nieuwsbrieven en pers was de opkomst groot. Animo heeft ‘pro-actief’ kunnen meewerken aan het opstellen 
van de eisen voor een door onze gemeente aan te besteden Visie Herstelplan Maasheggen.  
Een groepje leden van Animo heeft weer gevlochten aan de heg aan de Veerstraat en een Animo-lid  heeft 
zelfs gejureerd bij het Nationaal Kampioenschap Heggenvlechten in Oeffelt. 
 
In 2016 werd door de Gemeenteraad van Mook en Middelaar de motie Herstelplan Maasheggen aangenomen. 
Zoals het woord al zegt zal de gemeente zich gaan inspannen om de Maasheggen te herstellen. 
Om vast te stellen wat dat herstelplan nu precies gaat inhouden zijn er in 2016 door Animo verschillende 
gesprekken geweest met de verantwoordelijke ambtenaren. 
Zo is er een excursie door het gebied rondom Munnikenweg en Kleine Steeg gehouden om te benadrukken 
dat hier de heggen een kans moeten krijgen om door te groeien.  
Ook de heggen bij het Startsedalpad werden hierbij genoemd.  
In 2016 werd er, ondanks onze herhaaldelijke verzoeken, wederom veelvuldig geklepeld en dat geschiedde 
nu door het VNC en niet meer door loonbedrijf Pouwels. 
Doorgroeiende heggen zijn nog steeds alleen te bewonderen bij enkele agrariërs in onze gemeente en niet bij 
de gemeentelijke heggen! Een gemiste kans! 
 
Twee keer is er met de gemeente overleg geweest  over de aanbesteding “Visie Herstelplan Maasheggen”. 
Een langdurige procedure zo bleek uit de gesprekken en enige concretisering laat nog op zich wachten. 
Wel werd in dit overleg bereikt dat het te herstellen gebied uitgebreid werd met een flink aantal hectaren. 
Eind 2016 konden partijen zich inschrijven voor de aanbesteding.  
In 2017 verwachten we de definitieve beslissing daarover. 
Tenslotte had Animo nog een gesprek met de firma Theunesen,  
de grootste eigenaar van percelen waar de Maasheggen op staan. 



 

 

7:        Dorpsontbijt: 

 Op 18 juni heeft de dorpsraad in het LOP een dorpsontbijt georganiseerd voor ouders en kinderen.. 
Animo, als initiator van dit ontbijt, heeft vooraf een wandeling begeleid. 
 Met twee groepen van 12 mensen werd tijdens deze wandeling uitleg gegeven over het werk dat Animo 
verricht in de Spoorzone. Deelnemers waren erg enthousiast. 

 
8: Hakhoutbrigades 
  Na een presentatie door IKL in het LOP in Molenhoek hebben twee ploegen vrijwilligers (genaamd 
 hakhoutbrigades) op een vrijdag en een zaterdag in november met medewerking en ondersteuning van Animo 
 zaagwerkzaamheden verricht op een langgerekt gemeentelijk perceel op de grens van Limburg en 
 Gelderland. Behalve deze landschapsonderhoudswerkzaamheden is het ook de bedoeling met inzet van 
 vrijwilligers (en mogelijk scholieren) de oude ‘grenswal’ tussen de beide provincies (vroeger hertogdommen 
 Kleve en Gelre) in ere te herstellen als cultuurhistorisch erfgoed. 

9:        Overige activiteiten: 

 MPA‐4 

In het kader van Molenhoek pakt aan 4 (MPA-4) heeft Animo het project 
 “bloemrijke Ringbaan” ingediend. Op 16 december werd dit project in het LOP met een  presentatie toegelicht. 

Animo sleepte hiermee de eerste prijs in de wacht. 
 Uitvoering van dit project, het bewerken van de grond en het inzaaien, zal in het voorjaar van 2017 gaan 

gebeuren. 

  

 Adviesraad Natuur en Milieu 

In de loop van 2016 zijn wat stappen gezet om tot een Adviesraad Natuur en Milieu te komen. Dit om in een 
vroeg stadium en interactief gevraagd en ongevraagd advies te kunnen geven. Van deze adviesraad zullen 
waarschijnlijk organisaties als Natuurmonumenten, IVN, VNC en Toeristisch Platform deel gaan uitmaken. 
Daarnaast ligt het in de bedoeling gebruik te gaan maken van de expertise van een groep externe adviseurs. 
Via de adviesraad kan deze expertise dan worden aangewend om te adviseren richting college en 
gemeenteraad. Dit alles als voorloper van de op 1 juni 2019 in te voeren Omgevingswet, waarbinnen zo’n 
adviesraad een belangrijke functie gaat vervullen. 

 

 Vlinderwei 
Aansluiting Vlinderwei Plasmolen bij Animo Mook 
De Vlinderwei Plasmolen is een particulier initiatief van een aantal vrijwilligers om een bloemenwei voor 
vlinders, bijen en mensen te creëren. 
Daar het om een particulier initiatief betreft en derhalve geen rechtspersoon, heeft de groep vrijwilligers als 
werkgroep aansluiting bij Animo gezocht.   
De bruikleenovereenkomst is door gemeente en betrokken partijen ondertekend.  
Met behulp van de vlinderstichting is geprobeerd er iets moois van te maken. 
Een bankje en hek zijn geplaatst en officiële opening zal in het voorjaar van 2017 gaan plaats vinden. 
 

 Ledenwerving: 

Pogingen om leden te werven zijn tot op heden zonder resultaat gebleven. 
Animo staat wel vermeld op de vacature website. 
Bij werkzaamheden in de Spoorzone is wel ondersteuning gekomen door een vrijwilliger. 
Vluchtelingenwerk is inmiddels ook op de hoogte van hulp die door Animo gevraagd wordt. 

 

 Terrein Lambertusweg 

In voor- en najaar is er weer door leerlingen van basisschool De Staay in Middelaar gewerkt op het 
gemeentelijk perceel aan de Lambertusweg. Ook groep 8 van de Adalbert-basisschool in Mook is een keer op 
het terrein aan het werk geweest. Onder toeziend oog van IKL, Animo en ouders is  weer veel opslag 
verwijderd.  
 
 

                                                                          



 

 

 Overleg met gemeente: 
 Meerdere keren is er overleg geweest met de wethouder en diverse ambtenaren.  
 Agendapunten waren o.a. handhaving op De Bisselt, het herstel van de Maasheggen en het opruimen en 
 voorkomen van zwerfvuil. 
 De bruikleenovereenkomst Vlinderwei werd ondertekend. 
 De lokale radio GL8 nam interviews af met Animo over zwerfvuil en de Maasheggen. 

Diverse commissievergaderingen werden bijgewoond en regelmatig was er telefonisch overleg.  
Infoavonden over de snelfietsroute Cuijk-Nijmegen en over de provinciale plannen voor de Rijksweg werden 
door Animo bijgewoond. 
De inloopavond van het Waterschap Peel en Maasvallei over de te nemen maatregelen aan de Maaskade 
werd bezocht, evenals de informatiebijeenkomst van Rijkswaterstaat/Arcadis over de uitvoering van het plan 
Stroomlijn Maas. 

  

 Overleg met andere organisaties: 
 

 Met Staatsbosbeheer is voortdurend contact over de Mulderskop, die steeds meer het terrein voor mountain 
bikers wordt. Animo heeft voorstellen aangedragen om deze verstoring tegen te gaan. 
Met het plaatsen van borden, hekwerken en incidentele handhaving werd het aantal gebruikers drastisch 
teruggedrongen. 

 Met Natuurmonumenten werd overlegd over de recreatiedruk op met name het  
Natura 2000-gebied Sint Jansberg. 

 In het kader van het door de gemeente op te stellen Masterplan Plasmolen is door  
Animo inbreng geleverd bij de daarover belegde bijeenkomsten in Plasmolen. 

 Bezocht werden info-avonden over de snelfietsroute Cuijk-Nijmegen en van het 
Waterschap over de te nemen maatregelen Maaskade Mook. 
 

 Ingediende zienswijze: 
Animo heeft een zienswijze ingediend bij het Waterschap Peel en Maasvallei. 
Het betreft  het ontwerp projectplan voor de versterkte dijk in Mook. 

   Deze zienswijze heeft voornamelijk betrekking op een aantal te rooien bomen  
 aan de Maaskade en de Kanaalweg. 

 

 Uitstapje.  

Het jaarlijks uitstapje ging naar de natuurbegraafplaats Heilige Landstichting.  
Daar werd Animo rondgeleid door de beheerder en aansluitend werd er  
bij de Heksendans het een en ander gegeten en gedronken. 

 

Externe contacten  
In 2015 hebben we contacten onderhouden met o.a. Natuurmonumenten, Bos en Kuil,  
Milieufederatie Limburg, IKL, SBB, werkgroep milieubeheer Groesbeek, 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 

                     


