
agenda DECEMber

Grruunn is een initiatief van Milieucentrum De Broeikas

Wij hebben als doel de inwoners van Nijmegen gratis een actueel 
overzicht te geven van wat er op het gebied van natuur en milieu 
te doen is in onze stad.
Grruunn komt tot stand onder redactie van Ronald Aalders en 
Kees Huppelschoten. 

Heb je op- of aanmerkingen over deze 
nieuwsbrief? Of heb je tips voor ons? 
Mail ons: info@debroeikasnijmegen.nl.

Natuurlijk willen wij dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn 
van Grruunn maar denk aan het milieu bij het printen!
Grruunn is niet aansprakelijk voor schrijffouten en kennelijke vergissingen.
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Green Capital Challenges 
December: Sociale
 
duurzaamheid en
 
co-creatie

Behalve fysieke voorzieningen zoals b.v. afvalbeheer, 
energie en vervoer hebben mensen ook sociale zaken nodig 
als educatie, faciliteiten, hulp, informatie, kunst en cultuur 
en zorg. De rol van de overheid verandert daarbij naar 
faciliterend. Er wordt meer van burgers verwacht. 

Er zijn al veel initiatieven op dit terrein, maar er is nog veel 
meer nodig. Met faciliteiten, flexibiliteit en openheid is nog meer 
contact, hulp, verbinding en zorg mogelijk en wordt dit op  een 
hoger, sociaal duurzamer niveau gebracht.
In deze challenge gaan we burgers stimuleren en ondersteunen 
tot co-creatie o.a. met experimenten en hiermee sociale 
duurzaamheid nadrukkelijk op de (bingo) kaart zetten!

Ons doel van de challenges is dat zoveel mogelijk mensen 
in Nijmegen weten dat onze stad European Green Capital 
is in 2018 en dat mensen gemotiveerd zijn om een aantal 
duurzame stappen te zetten, bijvoorbeeld door mee te doen 
met onze Green Capital Challenges, die gekoppeld zijn aan 12 
verschillende thema’s.

Lees hoe jij een bijdragen kunt leveren 
  

Vegetarische Donderdag Nijmegen
Vegetarisch kerstdiner in ‘De hemel’
 vanaf 19:00 | 30,-

 Ooit wenste iemand mij een vreedzame kerst, 
maar liet het aan mij of het vreedzaam met een ‘d’ of met 
een ‘t’ zou worden. In de kerstgedachte heeft het traditionele 
kerstgevoel zich immers vermengd met de traditie om 
uitgebreid te eten.

Uit onderzoek blijkt dat met kerst bijna drie keer zoveel vlees 
wordt gegeten als op andere dagen. Voor veel mensen is een 
kerst zonder konijn, kalkoen of kip bijna ondenkbaar. Maar hoe 
vanzelfsprekend is het eigenlijk dat we juist met kerst zoveel 
vlees eten. Dieren die lang niet altijd een vrolijk leven hebben 
geleid. En waarvan het milieu ook al niet beter wordt.

Dat het anders kan gaan we ook dit jaar weer met Vegetarische 
Donderdag ervaren. Op donderdag 21 december is er weer ons 
inmiddels traditionele kerstdiner. Deze keer bij restaurant De 
Hemel (Commanderie St. Jan). 
Het concept is hetzelfde: de kok maakt voor ons voor 30,- een 
echt kerstdiner. Uiteraard helemaal vegetarisch. En jij kunt ook 
mee om je te laten verrassen.

Meldt je aan via onze site of met een mailtje. 

Hier vind je alle informatie
    

donderdag

21Repair Café Nijmegen West
11:00-14:00 | gratis

Elke eerste zaterdag van de maand in Wijkatelier, De Hobby, 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98. (Niet in januari). In het Repair 
Café gaat u samen met reparatiedeskundigen aan de slag. Zo 
valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, 
neemt een kop koffie of thee. Donatie welkom.

IVN: Praktisch Natuurbeheer
9:00-13:30 | aanmelden

Deze zaterdagochtend gaat de werkgroep Praktisch 
Natuurbeheer aan de slag in De Bruuk.

IVN Natuurexcursie
14:00-16:00 | 2,-/gratis

Excursie langs de naaldbomen rondom landgoed De Wolfsberg.

Buurtrestaurant ’t Hert
18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Elke dinsdagavond rond zessen een vegetarische maaltijd in 
Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.
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Fluistertocht
18:45-20:45 | 3,- | vanaf 8 jaar

 Winter, de tijd van stilte in de natuur. Als heel stil 
bent beleef je meer in de natuur en waait je hoofd lekker 
leeg. De ‘fluistertocht onder de sterren’ is geschikt  voor 
kinderen en volwassenen. 

Onder een grote boom doen we kort yoga. Met je hoofd leeg 
en je voeten vol energie gaan we de natuur beleven. Neem je 
wandelschoenen mee en spits je oren! 

Hier vind je alle informatie
    

Spiegelzee
20:00-22:00 | 3,- (incl. consumptie)

 Geoloog Salomon Kroonenberg geeft in het 
Natuurmuseum Nijmegen een lezing over de stijgingen 
van de zeespiegel door de eeuwen heen en hoe de mens 
daarmee omgaat. Deze activiteit wordt georganiseerd door 
de Kring Arnhem-Nijmegen van de Stichting Geologische 
Aktiviteiten (GEA).

Wie zich zorgen maakt over een stijgende zeespiegel, vergeet 
dat de mensheid zoiets al eerder heeft meegemaakt. Zo’n 
120.000 jaar geleden lag Amersfoort aan zee. In het koudste 
deel van de laatste ijstijd, 20.000 jaar geleden, lag de Noordzee 
droog. 
Salomon Kroonenberg (1947) is emeritus hoogleraar geologie 
aan de Technische Universiteit Delft. 

Foto uit het boek ‘Spiegelzee’ (Atlas Contact, 2017) debastei.nl.

Hier vind je alle informatie
    

IVN Praktisch Natuurbeheer:
Werken in de natuur
 09:00-13:30

 Deze zaterdagochtend gaat de werkgroep 
Praktisch Natuurbeheer aan de slag in De Bruuk, een door 
kwelwater gevoed moerasgebied bij Groesbeek.

Wil je graag als vrijwilliger actief zijn in de natuur of eerst een 
keer ‘op proef’ meewerken, geef je dan op via de website.

Hier vind je alle informatie
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IVN Natuurexcursie: 
Naaldbomen in Groesbeek
 14:00-16:00 | 2,-/gratis

 De bladeren zijn inmiddels van de bomen gevallen 
en het enige groen dat nog zichtbaar is, is dat van de 
naaldbomen. Absoluut de moeite waard om eens een keer 
nader te bekijken. 

Rondom landgoed De Wolfsberg zijn grote percelen van 
deze naaldbomen aangeplant, bedoeld voor de bosbouw. De 
grove den is daar waarschijnlijk de meest bekende en meest 
aangeplante van, maar er zijn er nog andere en ze verschillen 
meer van elkaar dan op het eerste oog zichtbaar is. Tijdens deze 
excursie wordt een aantal inheemse naaldbomen toegelicht. 
Denk aan goed schoeisel en warme kleding. 

Foto: ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van.

Hier vind je alle informatie
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Buurtrestaurant de Klokketoren
18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. 
Elke donderdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van 
Tuin Tot Bord.

Repair Café Malden
13:30-16:30 | gratis

Elke tweede vrijdag van de maand in Vintage and More, Bolder 
18b, Malden.

Repair Café Dukenburg
11:00-14:00 | gratis

Elke tweede zaterdag van de maand Creatief Centrum, Tolhuis 
44-44, Dukenburg.

Repair Café Lindenholt
11:00-14:00 | gratis

Elke tweede zaterdag van de maand in Wijkatelier, Zellersacker 
10-03, Lindenholt.

Repair Café Beek 
11:00-14:00 | gratis

Kulturhus, Roerdompstraat 6, Beek. (Niet in januari).

Repair Café Groesbeek
za 9 13:00-16:00 | gratis

Inloop Op de Paap, De Paap 1, Groesbeek.

Fluistertocht onder de sterren
18:45-20:45 | 3,- | vanaf 8 jaar

De fluistertocht voor kinderen en volwassenen. 

Sleutelen aan Virussen
20:00-22:00

Lezing in een reeks in het kader van het Science Café.
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De kerstboom:
kunst of echt?
Het is niet bekend welk type kerstboom de minste milieu-
impact heeft: echte kerstbomen of kunstkerstbomen. 
Duidelijk is wel dat lang met de boom doen de 
milieubelasting vermindert. Herplant een echte boom na de 
feestdagen en gebruik een kunstkerstboom meerdere jaren.

De milieu-impact van kunstkerstbomen en levende kerstbomen is 
heel verschillend, waardoor de milieuvriendelijkste boom niet valt 
aan te wijzen. Maar voor het klimaat (CO2-uitstoot, een belangrijk 
milieu-aspect) zijn er wel een paar dingen waar je rekening mee 
kunt houden.
De klimaat-impact van een echte of kunstkerstboom (productie, 
transport en wegdoen) is ongeveer gelijk aan 25 km autorijden. 
Je kunt dus beter een boom dicht bij huis kopen dan 10 kilometer 
op en neer rijden voor een huur- of tweedehands kunstboom. 
En versier je je hele huis en tuin met kerstverlichting waar nog 
gloeilampjes inzitten, dan heeft jouw kerstverlichting meer invloed 
op het klimaat dan je kerstboom.

Tips voor de kerstboom
1 Huur of adopteer een levende kerstboom. Je neemt dan

tegen betaling van huur of statiegeld een boom in huis en 
levert hem na de feestdagen weer in.

2 Wil je een echte kerstboom en die later in de tuin planten, kies
er dan een met een grote kluit in een pot, en geef veel water.

3 Ga je voor een kunstkerstboom, kies er dan een die lang 
meegaat of koop een tweedehands exemplaar.

4 Afgedankte (kunst)kerstbomen leveren in afvalverwerking 
nauwelijks milieuvervuiling op. Bij verbranding van 
kerstbomen op straat ontstaat wel luchtvervuiling.

5 Ga je lampjes in de boom hangen? Kies energiezuinige 
ledlampjes.

En wil jij je echte kerstboom weg doen, doe dan niet mee aan 
verbranding van kerstbomen in de buitenlucht. Foto: intratuin.nl. 

Hier vind je het hele artikel van Milieu Centraal 
 

Leemkachelvertelling
‘Kerstverhalen in de Hortus’
 13:30-15:15 | alle leeftijden

 Door Vertelkring Het Vijfde Seizoen. Met een 
doorlopend programma, vol verhalen en muziek, wordt de 
Hortus in een prachtige kerstsfeer gedompeld. 

Fred uit het Broek, Lisette Steentjes, Petra Berkers, Marianne 
Mattijsen en vele anderen verzorgen deze geweldige middag.

Hier vind je alle informatie
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Geldersch Landschap & Kasteelen:
Winterrust
 14:00-16:00 | 5,-/2,50 

 December is een hectische maand met cadeautjes, 
etentjes en veel drukte. In de natuur is dat net omgekeerd. 
Daar heerst stilte. Een mooi moment dus om naar buiten te 
gaan en te genieten van de rust. 

De boswachter wandelt met u vanuit Beek de steile helling op. 
Hier heeft u een prachtig uitzicht over de Gelderse Poort met op 
de voorgrond het kerkje van Persingen. 
Op de terugweg voert de wandeling over de Elyzeese Velden en 
het ‘Oord van de gelukzaligen’. Vanwaar die naam? Dat wordt 
tijdens deze tocht snel duidelijk. Beleef het stuwallenlandschap in 
winterrust. Reserveren is niet nodig.

Hier vind je alle informatie
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13

Buurtrestaurant ’t Hert
18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. Elke 
dinsdagavond rond zessen een vegetarische driegangenmaaltijd 
in Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Spiegelzee
20:00-22:00 | 3,- (incl. consumptie)

Lezing over zeespiegelstijgingen door de eeuwen heen en hoe 
de mens daarmee omgaat.

GLK: Winterrust
14:00-16:00 | 5,-/2,50 

In de natuur heerst nu stilte. Een mooi moment dus om naar 
buiten te gaan en te genieten van deze rust. 

Uilenballen uitpluizen!
14:30-16:30 | 3,-/2,-/1,50

Kun jij goed muizenmoordzaken oplossen? En ben je tussen de 8 
en 12 jaar oud? Kom dan braakballen van uilen uitpluizen in het 
Natuurmuseum Nijmegen.

Buurtrestaurant de Klokketoren
18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. 
Elke donderdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren.

Repair Café Willemskwartier
13:00-16:00 | gratis

De Haard, Groenestraat 170, Willemskwartier

‘Kerstverhalen in de Hortus’
13:30-15:15

Door Vertelkring Het Vijfde Seizoen. Met een doorlopend 
programma, vol verhalen en muziek, wordt de Hortus in een 
prachtige kerstsfeer gedompeld.
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Science Cafe: Sleutelen aan Virussen
 20:00-22:00

 Het nieuws dat het Erasmus MC eind november 
2011 wereldkundig maakte, dat viroloog Ron Fouchier en zijn 
onderzoeksteam erin waren geslaagd het vogelgriepvirus 
H5N1 te veranderen in een voor mensen levensgevaarlijk 
virus, leidt nog altijd tot verhitte discussies. Tegenstanders 
van dergelijk onderzoek wijzen op de risico’s. Fouchier is 
het daar niet mee eens: ‘hoe gevaarlijker een virus is, hoe 
meer onderzoek je er naar moet doen’, juist om te begrijpen 
hoe een virus zich aanpast om via zoogdieren te worden 
overgedragen op de mens.

In dit Science Café van zal Sander Herfst (Erasmus MC), die 
zelf onderzoek deed aan het vogelgriepvirus H5N1, uitleggen 
hoe genetische modificatie van potentieel gevaarlijke ‘natuurlijke’ 
virussen kan worden ingezet om de mens juist gezond in plaats 
van ziek te maken. Ab Osterhaus, directeur van het Research 
Center for Emerging Infections and Zoonoses (TiHo Hannover), 
zal uitleggen hoe virussen van dier op mens worden overdragen.

Hier vind je alle informatie
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Green Capital Challenge: 
Voedsel
In oktober stond voedsel centraal 
in de Green Capital Challenges, de 
uitdagingen die horen bij Nijmegen 

European Green Capital. Dat betekent dat de challenges 
met betrekking tot voedsel nu bekend zijn. Het zijn er drie 
geworden, waarbij één zich speciaal richt op scholen en wil 
dat iedere school z’n eigen schooltuin krijgt. 

De challenge Nijmegen eet duurzaam is zeer laagdrempelig 
en richt zich op elke Nijmegenaar. Volgend jaar op 26 oktober 
willen we met 10.000 Nijmegenaren duurzaam eten! En er is een 
challenge die je uitnodigt kennis te maken met allerlei initiatieven 
in en rond Nijmegen die met duurzame voeding te maken 
hebben. 

Foto greencapitalchallenges.nl. 

Je leest er hier meer over 1
 

 2
  

3
 

Steun de Grruunn
Wij maken de Grruunn met veel plezier voor jou, maar in deze 
tijd van opdrogende subsidies is dat niet altijd even makkelijk. Wij 
willen je dan ook vriendelijk wijzen op de mogelijkheid om ons 
financieel te ondersteunen, waarbij iedere bijdrage welkom is.
Je ondersteunt dan meteen het andere werk van Milieucentrum 
de Broeikas en Transition Town Nijmegen, zoals Vegetarische 
Donderdag Nijmegen. Je kunt jouw bijdrage overmaken op 
bankrekening:

NL 58 INGB 0004 2947 18 t.n.v. Milieucentrum de Broeikas

Bij voorbaat dank! En de Grruunn blijft natuurlijk gratis!

IVN Natuurexcursie: 
Uitbuiken in de Gendtse Polder
 vanaf 14:00 | gratis

 Warm of koud, de natuur gaat toch wel zijn gang. 
Soms zie je beter de dierensporen, een andere keer lonken 
de sporen van het voorjaar al. 

Heerlijk wandelen in de polder bij Gendt onder begeleiding van 
IVN afdeling Rijn Waal.

Hier vind je alle informatie 
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Repair Café Nijmegen Oost
In december gesloten

Volgende Repair Café op 20 januari in het OBG.

Buurtrestaurant ’t Hert
18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. Elke 
dinsdagavond rond zessen een vegetarische driegangenmaaltijd 
in Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Buurtrestaurant de Klokketoren
Do 21 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. 
Elke donderdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van 
Tuin Tot Bord.

Repair Café Nijmegen Noord
In december gesloten

Volgende Repair Café op 27 januari in De Klif.

Vegetarische Donderdag Nijmegen
vanaf 19:00 | aanmelden

Vegetarisch Kerstdiner bij restaurant De Hemel.

IVN Natuurexcursie
vanaf 14:00 | gratis

Warm of koud, de natuur gaat toch wel zijn gang. Heerlijk 
wandelen in de polder bij Gendt o.l.v. IVN afdeling Rijn Waal. 
Zorg voor waterdicht schoeisel.

Buurtrestaurant ’t Hert
18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. Elke 
dinsdagavond rond zessen een vegetarische driegangenmaaltijd 
in Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.
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http://www.sciencecafenijmegen.nl/?page=actueel
mailto:bestuur@sciencecafenijmegen.nl
https://www.google.nl/maps/place/Irish+Pub+The+Shamrock/@51.844511,5.8573999,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c7084329061061:0xaa3a245baae96aae!2sSmetiusstraat+17,+6511+ER+Nijmegen!3b1!8m2!3d51.8445077!4d5.8595886!3m4!1s0x47c7084329197019:0xb8303ca3889c5533!8m2!3d51.8445239!4d5.8596239
http://www.greencapitalchallenges.nl/elke-nijmeegse-school-een-moestuin/
http://www.greencapitalchallenges.nl/samen-gezond-eten-in-nijmegen/
http://www.greencapitalchallenges.nl/nijmegen-eet-duurzaam/
http://www.greencapitalchallenges.nl/elke-nijmeegse-school-een-moestuin/
https://www.ivn.nl/afdeling/rijnwaal/activiteiten/uitbuiken-in-de-gendtse-polder
https://www.ivn.nl/contact
https://www.repaircafenijmegen.nl/oost/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/
https://www.repaircafenijmegen.nl/noord/
https://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com?subject=Aanmelden%20Vegetarisch%20Kerstmenu%20via%20de%20Grruunn
https://www.ivn.nl/afdeling/rijnwaal/activiteiten/uitbuiken-in-de-gendtse-polder
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/t-hert/


Aanmelden voor 
Natuurgidsenopleiding 2018-2019
Tot 15 december is het nog mogelijk je aan te melden voor 
de Natuurgidsenopleiding, die januari van start gaat.

De IVN Natuurgidsenopleiding is een unieke opleiding, die 
zijn sporen al volop heeft verdiend! Sinds het begin van haar 
bestaan heeft IVN al meer dan 16.000 natuurgidsen opgeleid. De 
Natuurgidsenopleiding (NGO) is een ca. anderhalf jaar durende 
opleiding voor het erkende diploma Natuurgids.

Lees er hier alles over 
 

Menu van Morgen: Basisprincipes
We willen allemaal gezond eten, maar wel met aandacht voor 
dierenwelzijn en milieu. Hoe je dat doet? Eigenlijk is het best 
simpel. Morgen eten we alles wat we vandaag ook eten, maar 
dan van het een wat meer, en van het ander wat minder. 

Volg voor een gezond en duurzaam menu de basisprincipes van 
het MeNU van Morgen:

1 Geef groenten de hoofdrol
Groenten zitten boordevol goede voedingsstoffen, bevatten 
weinig calorieën en zijn bovendien licht verteerbaar.

2 Eet met het seizoen mee
Bijvoorbeeld Noordzeevis, groente van de akker en fruit van 
buiten.

3 Kies vaker peulvruchten, noten en volkorengranen
Deze producten zitten vol met essentiële eiwitten en vezels.

4 Kleinere rol vlees en zuivel
Door vlees en zuivel een kleinere rol te geven, besparen 
we energie, CO2-uitstoot en water. En als je het toch eet, 
onthoud dan: Mét keurmerken smaakt het nog lekkerder.

5 Minder voedselverspilling
Koop, kook en bewaar slim. Zo hoef je minder weg te gooien. 
Dat is beter voor het milieu én voor je portemonnee. Afbeelding: natuurenmilieu.nl. Meer info 

De bussen in het centrum
De discussie rond de bus in het centrum is weer een stapje 
verder. De bedoeling is dat de bus gaat verdwijnen uit de 
Burchtstraat. Een ingewikkeld probleem waar veel partijen 
hun mening over hebben. Want hoe zorg je ervoor dat 
buspassagiers toch goed in het centrum komen.

De ondernemers zien de bussen het liefst helemaal uit het 
centrum verdwijnen, waarbij opvalt dat vooral de ondernemers 
van de Waalkade en de Hertogstraat de bussen bij hen voor de 
deur weg willen hebben. Maar in die bussen zitten ook een deel 
van hun klanten.

Het zijn, niet verrassend, de vertegenwoordigers van ouderen 
en gehandicapten die juist pleiten voor goede haltes in het 
centrum. Maar ook de belangenorganisatie van de reizigers doet 
dat. Als de bussen inderdaad uit het centrum verdwijnen zijn 
pendelbusjes of Breng-Flex de alternatieven. Breng-Flex is op 
dit moment nog te onzeker (want een proef) en is relatief duur 
voor gebruikers. Pendelbusjes laten rijden blijkt ook een duur 
alternatief.

Op termijn is het streven dus dat alle bussen via de singels gaan 
rijden, maar op de korte termijn stelt het college van B. en W. 
voor om vooral de Waalkade toch intensiever te gaan gebruiken. 
Hoewel dat knelt met eerdere toezeggingen om de kade te 
vergroenen, iets waar met name de horeca hier op wijst.

In ieder geval komt er een nieuwe halte bij het Trajanusplein 
en van daaruit moet er dus ook een goede looproute naar de 
binnenstad komen. Iets waar de provincie nadrukkelijk om vraagt. 
Verkeerskundig zou een halte midden op de singel ook welkom 
zijn, maar daarvoor moet de gekoesterde dubbele bomenrij op 
deze singel worden aangetast en ook dat ligt weer lastig.

Voor de korte termijn ligt er dus een voorstel, maar er is nog 
het heel wat onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar kleinschalig 
openbaar vervoer binnen de singels en naar de mogelijkheden 
op de singels, voordat er een definitief beeld ontstaat. En er zijn 
investeringen nodig in bijvoorbeeld de halte op het Trajanusplein 
en de looproute tussen deze halte en het centrum. (RA)

Buurtrestaurant de Klokketoren
18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente 
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. 
Elke donderdagavond rond zessen een vegetarische 
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van 
Tuin Tot Bord. 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen,
 een goed uiteinde en grruunn 2018!
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https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-kerkepad-hernen-bergharen
https://www.natuurenmilieu.nl/themas/voedsel/campagnes-3/menu-van-morgen/basisprincipes/
https://www.natuurenmilieu.nl/themas/voedsel/campagnes-3/menu-van-morgen/basisprincipes/
http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.vantuintotbord.nl/de-buurtrestaurants/de-klokketoren/

