Verlicht Milieu

Publicaties

Een succesvol project van ANIMO, in samenwerking
met vmbo-scholen uit een groot deel van de provincie, is Verlicht Milieu. ANIMO nodigt scholieren uit
lichtobjecten te maken van materiaal dat normaal
wordt weggegooid. Langzaam aan doen er steeds
meer scholen én steeds meer leerlingen mee.

In samenwerking met de overheid, andere natuur- en

De laatste jaren worden dankzij gemeente Alkmaar
en HVC Alkmaar, hoofdsponsors van het project, de
lampen een heel jaar geëxposeerd in de bezoekersruimte van HVC en in het gemeentehuis. Het doel
is een verbinding zoeken tussen milieu, creativiteit,
energie en hergebruik van materialen. Niet alleen
door licht te maken, door hergebruik van afval en
door energiezuinige lichtmaterialen. (LED en zonneenergie) Ook door scholieren bewust te maken
van het cradle-to-cradle-principe, de technische
mogelijkheden en hun kunstzinnige kracht. U staat
versteld van wat er mogelijk blijkt. Winnaars krijgen
leuke prijzen.

milieuorganisaties of een sponsor zijn o.a. de volgende
publicaties uitgebracht:
• Brochure ‘Kleur voor je deur‘
• Diverse brochures met natuurwandelingen (op de
website van Alkmaar en website ANIMO)
• DVD over de Alkmaarder Hout, ter gelegenheid van
het 400 jarig bestaan
• Alkmaarse wegen naar leefbaarheid, alternatief verkeersconcept voor de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid.

STICHTING ALKMAARSE NATUUREN MILIEU ORGANISATIES

Organisaties
• KNNV afdeling regio Alkmaar • www.knnv.nl/alkmaar
• Platform Lichthinder • www.platformlichthinder.nl
• Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken •
www.vwg-alkmaar.nl
• IVN Noord Kennemerland • www.ivnnkl.nl
• Kennemerwind • www.kennemerwind.nl
• De Nederlandse zoogdiervereniging •
www.zoogdiervereniging.nl
• Stichting ‘Open Polders’ • www.openpolders.nl
(zijn vriend)

Contact
website : www.animo-alkmaar.nl

STICHTING ALKMAARSE NATUUREN MILIEU ORGANISATIES

Bomenwandeling
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Internet:
e-mail www.stichtinganimo.nl
: animo@animo-alkmaar.nl
Mail:
tel animo@stichtinganimo.nl
: 06 - 29 536 589
Telefoon: 06-48433264 (coördinator ANIMO)
Postadres: Wilhelminalaan 15 • 1815 JD Alkmaar

Hét samenwerkingsplatform
van natuur- en milieuorganisaties
in Alkmaar, Graft-De Rijp en
Schermer.

Project ‘Anders kijken naar klimop’

Wat is animo?

Hoe oefent animo invloed uit?

Onderwerpen

De stichting ANIMO zet zich in voor het behoud en
verbeteren van natuur en milieu in Alkmaar en, sinds
2015, de fusie gemeenten Graft-de Rijp en Schermer.
Sinds 1992 is ANIMO het platform waarin alle organisaties die zich bezighouden met natuur en milieu
met elkaar samenwerken. Het is de bedoeling dat
we zo meer bereiken bij de Alkmaarse politiek en de
bevolking.

Via de lokale politiek door:
• regelmatig overleg tussen vertegenwoordigers van
ANIMO en de Gemeente
• contact met ambtenaren, wethouders of raadsleden
over actuele kwesties
• inspraak bij projecten, het indienen van zienswijzen
bij plannen en zo nodig het zoeken van de publiciteit.

Op groengebied vragen we aandacht voor de
volgende thema’s:
• natuurvriendelijke oevers en ecologische ver
bindingen
• bloemrijk hooilandbeleid
• natuurvriendelijke inrichting van parken en rondom
bouwprojecten
• anders kijken naar meeuwen en ganzen
• anders kijken naar klimop
• dierenwelzijn, bestrijdingsmiddelen en bomenbeleid.

ANIMO heeft een Algemeen Bestuur, bestaande
uit vertegenwoordigers van de organisaties, en een
Dagelijks Bestuur van onafhankelijke personen. De
gemeente Alkmaar verstrekt een subsidie voor ondersteuning van het platform door een coördinator.
Daarnaast zijn er ook Vrienden van ANIMO, die zich
óf met hun organisatie, óf op persoonlijke titel, verbonden voelen met ANIMO. Zij dragen op ad-hoc
basis bij aan activiteiten ten bate van natuur en milieu.

Via het maatschappelijk veld door:
• uitvoeren van projecten om het gedrag van bewoners
en bedrijven te beïnvloeden
• samen met bewonersorganisaties opkomen voor
natuur- en milieubelangen.
ANIMO wil vooral pro-actief werken, dus nieuwe ontwikkelingen signaleren en betrokken zijn bij het formuleren van beleid of het maken van plannen. Zo nodig
reageren we ook op gedane zaken, maar het voeren
van procedures wordt overgelaten aan de aangesloten
organisaties.

Op milieugebied houden we ons bezig met:
• bijsturen van automobiliteit
• onnodige en storende buitenverlichting
• luchtverontreiniging en gezondheidsschade
• risico’s en geluidsoverlast van vliegtuigen
• energiegebruik en duurzame energie
• duurzamer omgaan met voedsel en materialen.

voorbeelden van
projecten

Geveltuintjeswedstrijd
ANIMO wil groen in uw
omgeving stimuleren.
Bewoners kunnen één
of meerdere stoeptegels
langs hun gevel of muur
lichten, om in de vrijgekomen ruimte kleurige
en fleurige planten neer te zetten. Uiteraard moet er
wel voldoende ruimte op de stoep overblijven voor
langskomende voetgangers. Ook kunt u boomspiegels
(grond om boom) inzaaien of beplanten. Zo worden
straten vrolijker. Vogels en vlinders hebben dan kleine
stukjes groen om in te schuilen of van te snoepen.
En u een fleurige aanblik.
ANIMO-stand op de Groenmarkt

Zonsopkomst Oudorp

Nacht van de
Nacht

Ieder jaar aan het eind van oktober vragen wij
aandacht voor het donker van de nacht. Zowel
de natuur als de mens hebben donker nodig, als
rustpunten in het bestaan. De Nacht van de Nacht
wordt landelijk gecoördineerd door de Milieu
federaties, onder andere de Milieufederatie NoordHolland. ANIMO probeert ieder jaar op een ludieke
en gezellige manier het donker te ervaren en hinderlijke of overmatige verlichting te veranderen.

