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.
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milieucentrum

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.

nijmegen Green Capital 2018:

Koploper in een groene beweging
Nijmegen is verkozen tot European Green Capital 2018. Een
jaar lang zijn we de duurzame hoofdstad van Europa. Wat
een compliment! We zijn de eerste Nederlandse stad die
deze eretitel mag dragen. Onder andere Kopenhagen, Bristol,
Ljubljana en Essen gingen ons voor. We hebben de award
verdiend door jarenlang hard te werken aan vergroening en
verduurzaming. En met ‘we’ bedoelen we de hele stad en
haar omgeving. Jong en oud, in grote en kleine initiatieven.
Dat vieren we, en hoe! In 2018 laten we Nederland en Europa
zien dát het kan en hóe het kan. Hoe we investeren in voedsel,
gezondheid en een groene leefomgeving – en evengoed in
duurzame business en technische innovaties.
En we zijn nog lang niet klaar. Nijmegen, de oudste stad van
Nederland, is meer dan ooit ook een stad van de toekomst.
Koploper van een grote groene beweging. Anderen komen hier
kijken hoe wij het aanpakken – en wij leren weer
van anderen. We willen mensen en bedrijven
inspireren en activeren, groene projecten en
groene banen creëren. Doe mee!

agenda januari
zaterdag

6

09:00-13:30 | aanmelden

De eerste werkochtend van Praktisch Natuurbeheer in
hoogstamboomgaard Duivelsberg.
zondag

7

IVN: Natuurexcursie Lijnwandeling
12:00-16:15 | 2,-/gratis

Een lange wandeling in het nieuwe jaar.
maandag

8

Nieuwjaarsreceptie Gem. Nijmegen

20:00-21:00 | aanmelden niet meer mogelijk

Feestelijk opening van het nieuwe jaar met een groen tintje.
dinsdag

9

Buurtrestaurant ’t Hert

18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Elke dinsdagavond rond zessen een vegetarische maaltijd.
donderdag

11

Hier vind je alle informatie

IVN: Werkochtend

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

Elke donderdagavond rond zessen een vegetarische maaltijd.

Een spetterende opening van
Nijmegen European Green Capital 2018!
vrijdag

zaterdag

zondag

We vieren dat met Wondertuin:
een driedaags festival rond het
thema duurzaamheid. Voor
alle doelgroepen, jong en oud. Inspirerend, zinnenprikkelend
én dansbaar.

19 20 21

Wondertuin laat zien waarom Nijmegen deze titel heeft verdiend
en hoe ze deze het komend jaar verder inhoud wil geven. We
onderstrepen de universele noodzaak van duurzaamheid met
mooie verhalen en zetten nationale én lokale initiatieven in het
licht. We laten zien dat duurzaam leven niet iets is voor een
ander, maar een inspirerende uitdaging kan zijn voor iedereen.
En je kunt op Wondertuin ook geweldig dansen, eten & drinken
en van kunst, muziek en theater genieten. Het is en blijft
natuurlijk wel een festival... (Foto’s: wndrtn.nl)
Complete programma op

IVN: Natuurexcursie Lijnwandeling
zondag

7

12:00-16:15 | 2,-/gratis

Een lange wandeling in het nieuwe jaar. We lopen
vanaf Heilig Landstichting naar Groesbeek. Een gebied met
veel bos, een bijzondere geologie (stuwwal) en veel historie.
Natuurlijk vertellen de gidsen onderweg ook het een en
ander over landschap en natuur.
Een redelijke conditie is raadzaam. Onderweg is er geen horeca,
dus ook een lunchpakketje kan handig zijn.
Hier vind je alle informatie

vrijdag

12

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

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

13

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

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

13

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

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

13

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

Inloop Op de Paap, De Paap 1, Groesbeek.
zondag

IVN: Werkochtend
Hoogstamboomgaard Duivelsberg
zaterdag

6

09:00-13:30 | aanmelden

De eerste werkochtend van Praktisch
Natuurbeheer in 2018 is in de hoogstamboomgaard bij de
Duivelsberg, prachtig gelegen op de stuwwal. Nu de appelen perenbomen kaal zijn, kunnen we ze goed snoeien door
het afzagen van (te) grote takken en het wegknippen van
waterlot.
Wil je graag als vrijwilliger actief zijn in de natuur, dan is de
werkgroep Praktisch Natuurbeheer wellicht iets voor jou! Alvorens
lid te worden van deze werkgroep, bestaat de mogelijkheid eerst
twee ochtenden op proef mee te werken.
Als je hier interesse in hebt, kan je ons dit laten weten via
onderstaand mailadres.
Hier vind je alle informatie

14

Excursie: Winterwonderland

14:00-15:30 | 3,50/2,50 | aanmelden

Ontdek samen met de gids van Het Dijkmagazijn de geheimen
van de winter.
zondag

14

Duo MenS

14:00-15:00 | gratis

Nederlandstalige luisterliedjes in de Hortus
dinsdag

16

Buurtrestaurant ’t Hert

17

zondag

14

14:00-15:30 | 3,50/2,50 | aanmelden

Ontdek samen met de gids van Het Dijkmagazijn
de geheimen van de winter. Het is een excursie voor het hele
gezin en de gids laat zowel de sprookjes als de andere kant
van de winter zien.
Zonder bladeren vallen andere eigenschappen van bomen beter
op. Door anders te kijken, zie je dat zij prachtige vormen hebben.
Dat dieren in de winter hard werken om rond te komen.
Hier vind je alle informatie

Uilenballen uitpluizen
woensdag

17

14:00-15:30 | 2,50 | i.k.v. Waalwoemi | aanmelden

Maak je eigen skelettenoverzicht. Het Dijkmagazijn
heeft uilenballen klaarliggen om uit elkaar te pluizen.
Met handige kaarten kun je elk botje van een maaltje
terugvinden.
Uilen eten hun prooi met huid en haar op. Maar juist die huiden
en haren en ook de botjes, kunnen ze niet verteren. Die moeten
ze weer naar buiten werken en daar voor braken ze na een tijdje
braakballen uit. Je kunt precies zien wat ze gegeten hebben en je
kunt volledige skeletjes opbouwen. (Groot)-ouders mogen gratis
meedoen.
Hier vind je alle informatie

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.
woensdag

Excursie: Winterwonderland

Uilenballen uitpluizen

14:00-15:30 | 2,50 | i.k.v. Waalwoemi | aanmelden

Het Dijkmagazijn heeft uilenballen al klaarliggen.

WaalWoeMi is een initiatief van De Bastei, Dijkmagazijn
Beuningen en Bezoekerscentrum De Grote Rivieren en biedt
kinderen en jongeren het hele jaar door buitenactiviteiten in
het rivierengebied in en rond Nijmegen.
De ruige natuur langs de Waal daagt kinderen uit om hun
oerwensen te beleven: van koken op kampvuur tot het
bouwen van een hut. Van schatten zoeken tot mijmeren. De
natuur die tegen een stootje kan leert kinderen zelf tegen een
stootje te kunnen.

donderdag

18

Take me to the River
vrijdag

Het is bijna zover! Vanaf vrijdag 19 januari 2018
gaan we proefdraaien aan de Waalkade, Nijmegen!
Na jaren van hard werken is de historische bastei
in volle glorie hersteld en zelfs verder uitgebreid tot een
avontuurlijk pand.

19

We pakken in deze eerste periode meteen groots uit met een
expositie van de Nijmeegse fotograaf Paul Breuker: ‘Take me to
the river’. Beleef bij De Bastei hoe de rivier hier stad en natuur
verbindt! (Foto’s: Paul Breuker / debastei.nl)
Hier vind je alle informatie

WEBSITE VAN DE MAAND
Zo direct na de kerst en met de goede voornemens voor het
nieuwe jaar hebben we een bijpassende website:
Het nieuws van de vooruitgang. Een website met vooral
positief nieuws. Naast het milieu krijgt ook de Derde Wereld
veel aandacht. En zoals de naam van de website al aangeeft
gaat het alleen maar over projecten die goed gaan. Wat
bijvoorbeeld te denken van aboriginals die het Great Barrier
Reef bechermen!
Wie wel eens naar Sublime FM luistert kan de site al kennen,
omdat dit radio station op elk half uur nieuwsberichten van deze
site de ether in slingert. Zowel de site als de nieuwsberichten
worden overigens gesponsord door Volvo en daar zal
waarschijnlijk niet iedereen even blij van worden.
Maar als straks de midwinterdip inzet (15 januari is blue
monday!), kan het geen kwaad om af en toe eens hier te kijken
om jezelf er van te vergewissen dat er soms ook nog iets
positiefs gebeurt in deze wereld.

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.
vrijdag

19

Groen@School Challenge
10:00-12:00

Door De Bastei voor kinderen uit groep 7
vrijdag

19

Take me to the River

Muziek in de Hortus: Duo MenS
zondag

14

14:00-15:00 | gratis

Nederlandstalige luisterliedjes in de Hortus met
ongeëvenaarde arrangementen op de (elektrische) piano.
Duo MenS bestaat uit Mirjam van den Bos (piano) en zangerliedschrijver Sjax de Bekker, beiden uit Nijmegen. Mirjam heeft in
2017 debuutalbum ‘Firemark’ uitgebracht met eigen composities in
een neo klassieke stijl. Sjax schrijft Nederlandstalig over alledaagse
onderwerpen met balladeachtige melodieën.
Hier vind je alle informatie

openingstijden op de site

De Bastei gaat we proefdraaien! De eerste periode met een
expositie van de Nijmeegse fotograaf Paul Breuker
vrijdag

19

Nijmegen European Green Capital 2018
Vanaf vandaag

Complete programma op de site
zaterdag

20

Repair Café Nijmegen-Oost
11:00-14:00 | gratis

Elke derde zaterdag in het OBG , Prof. Cornelissenstr 2
zondag

21

Messingh

14:00-15:00 | gratis

Instrumentale stukken en liedjes akoestisch. In de Hortus.
dinsdag

23

Buurtrestaurant ’t Hert

18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden.
dinsdag

23

De onzichtbare eco-crisis

20:00-21:30 | 5,-/gratis | inschrijven

Dubbelcollege door toekomstonderzoeker Sietske Veenman en
plantenecoloog Hans de Kroon

vrijdag

19

10:00-12:00 | voor kinderen uit groep 7

Het uitroepen van Nijmegen tot de Europese
groene hoofdstad van 2018 heeft de motivatie, de daadkracht
en het enthousiasme voor het betrekken o.a. scholieren bij
duurzame projecten enorm vergroot. Aan basisscholen in
Nijmegen de eer om het Green Capital jaar te openen.
De Bastei heeft zoveel mogelijk aspecten van duurzaamheid
ondergebracht in vier lesprogramma’s. We nodigen scholen uit
om aan minimaal één van de vier Challenges mee te doen, die
het beste bij de school past. Maar meer mag natuurlijk ook!
Indien je als school deel wilt uitmaken van Green Capital, kun je
je voor minstens één onderwijs challenge opgeven. Deelname
is kosteloos! Aanmelden kan via de link onderaan dit artikel,
vermeld daarin duidelijk de naam van de school, contactpersoon
en aan welk project je wilt deelnemen.Via de site vind je ook de
officiële uitnodiging. (Foto: debastei.nl)
Hier vind je alle informatie

Landschapsbeheer Groesbeek
Werkochtend in de spoorkuil
zaterdag

6

De eerste werkochtend van het nieuwe jaar
heeft plaats langs de spoorlijn/fietspad in het
Groesbeeks bos.

De werkzaamheden bestaan uit (ketting)zaag- en opruimwerk.
Met in de koffiepauze, zoals inmiddels traditie is op de eerste
werkochtend van het jaar, de vers gebakken oliebollen en
appelflappen van Ans. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.
Hier vind je alle informatie

De onzichtbare eco-crisis
Hoe krijg je er grip op?

Dubbelcollege door toekomstonderzoeker
Sietske Veenman en plantenecoloog Hans de Kroon
dinsdag

23

20:00-21:30 | 5,-/gratis | inschrijven

Heb je gemerkt dat je autoruit aanmerkelijk
schoner blijft in de zomer? Dat er minder insecten zijn?
Waarschijnlijk niet. De ecologische crisis voltrekt zich
onder onze ogen maar blijft een onzichtbaar, ongrijpbaar en
complex probleem.
Kom luisteren naar toekomstonderzoeker Sietske Veenman en
plantenecoloog Hans de Kroon en denk verder over de vraag hoe
we grip kunnen krijgen op de onzichtbare eco-crisis.
Sietske Veenmanis universitair docent aan de Radboud
Universiteit en doet onderzoek naar toekomsten en
langetermijnonzekerheid in milieubeleid.
Hans de Kroon is hoogleraar Experimentele plantenecologie
en directeur van het Institute for Wetland and Water Research
van de Radboud Universiteit. Onlangs leidde hij een onderzoek
waaruit bleek dat in de afgelopen 25 jaar driekwart van de
vliegende insecten verdwenen is.
Hier vind je meer informatie

woensdag

24

Houthakkers gezocht

14:00-15:30 | i.k.v. Waalwoemi | aanmelden

Houthakkers gezocht om bomen om te zagen en te sjouwen
donderdag

25

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.
donderdag

25

Vegetarische Donderdag Nijmegen
vanaf 19:00 | aanmelden

Iedere laatste donderdag van de maand vegetarisch uit eten bij
steeds een ander restaurant.
vrijdag

26

VWG Thema-avond roofvogels
vanaf 20:00 | gratis

Deze avond in De Bastei staat in het teken van roofvogels.
zaterdag

27

Repair Café Nijmegen Noord
14:00-16:30 | gratis

De Ster, Queenstraat 37b
zondag

28

Henk Boogaard

14:00-15:00 | gratis

Muziek in de Hortus: Met zelfgeschreven liedjes over ooft,
groente en andere levensperikelen.
zondag

28

VWG: Bouw je eigen nestkast
10:00-11:00 | gratis | 10-14 jr.

Nestkast bouwen met een expert van De Vogel-Werkgroep
dinsdag

30

Buurtrestaurant ’t Hert

18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Elke dinsdagavond rond zessen een vegetarische
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant ’t Hert.

VWG: Bouw je eigen nestkast
zondag

28

10:00-11:00 | gratis | 10-14 jr. | aanmelden

Wil je wel eens nestkast bouwen met een expert?
Henk Klaassen heeft er veel ervaring mee. Hij zal jou
en andere jongeren begeleiden als jullie een stevige en
degelijke nestkast in elkaar schroeven.
Met een beetje geluk hebben jullie nog tijd over om samen een
nestkast voor een steenuil te bouwen. Opgeven kan bij Hanny de
Jongh kan via mail of 0611740530. (Foto: tuintelling.nl)
Hier vind je alle informatie

Duurzaamheidscafé 2018 #1
Circulaire Economie
dinsdag

30

vanaf 19:30 | gratis | aanmelden

Het eerste Duurzaamheidscafé in 2018 krijgt
een bijzondere invulling. We gaan op bezoek bij de eerste
circulair ingerichte sociale huurwoning in Nederland,
dat staat in de Spoorbuurt in Nijmegen. Daarna volgt een
vermakelijk programma onder leiding van Happy Miel in
basisschool De Muze.
Circulaire Economie gaat onder andere over het reduceren,
hergebruiken en recyclen van grondstoffen en over de transitie
van bezit naar gebruik. In de modelwoning zijn daar allerlei
voorbeelden van te zien: vloerbedekking gemaakt van oude
visnetten, een Ikea-bank gemaakt van petflessen, overhemden
die boxershorts worden, etc.
Vorig jaar, in januari 2017, startte het thema Circulaire Economie
van de Green Capital Challenges met drie verschillende
Challenges, onder leiding van Yvonne Keijzers. Nu, een jaar later,
zijn er mooie resultaten geboekt, waaronder deze modelwoning.
In 2018 is er iedere maand een Duurzaamheidscafé. Mocht je
meer over Green Capital willen lezen, ga dan naar de Green
Capital-website of de site van de Green Capital Challenges.
Hier vind je het complete programma

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

dinsdag

30
woensdag

31

14:00 | i.k.v. Waalwoemi | aanmelden

verwacht
27

De commissie beeldkwaliteit geeft advies over het plan
in het kader van de omgevingsvergunning (waarvan de
bouwvergunning onderdeel is). Het college van Burgemeester
en Wethouders (B. en W.) kan dit advies negeren. Maar het
negeren van het advies van de commissie kan wel een belangrijk
argument zijn om tegen besluit van het college van B. en W. in
beroep te gaan. Voor de duidelijkheid: tegen een advies van
de commissie is geen beroep mogelijk en het afgeven van een
omgevingsvergunning is een bevoegdheid van het college van B.
en W. De gemeenteraad heeft hierin geen bevoegdheid meer.

Speurtocht met kampvuur

Het Dijkmagazijn organiseert een
speurtocht door de uiterwaarden.
Speciaal voor kinderen.

februari

21 December presenteerden de bouwers van de donjon hun
plannen bij de commissie beeldkwaliteit. Dat wil zeggen, de
helft van hun plannen. Er was een verhaal over de donjon
zelf, maar de inpassing er van in het park én de opknap van
het park was men totaal vergeten. Het maakt pijnlijk duidelijk
hoeveel waarde de bouwers hechten aan het park. Het
spreekt voor zich dat de commissie beeldkwaliteit aangaf dat
aan deze plannen geen positief advies kon worden gegeven.

vanaf 19:30 | gratis | aanmelden

Het eerste Duurzaamheidscafé in 2018: Circulaire Economie

Bij voorbaat dank! En de Grruunn blijft natuurlijk gratis!

DONJON BOUWERS MAKEN SLECHTE BEURT

Duurzaamheidscafé 2018 #1

27
24

Duurzaamheidscafé 2018 #3: Biodiversiteit*
20:00-22:00

Duurzaamheidscafé 2018 #4: Mobiliteit*
20:00-22:00

Laat je inspireren door de slimme acties van inwoners van
Nijmegen tijdens de challenge Mobiliteit!
mei

15

Het gebouw is over een jaar weer eenvoudig af te
breken en kan elders worden hergebruikt.
Wethouder Tiemens heeft al aangegeven het
gebouw ook na 2018 graag voor de stad te
willen behouden.
Zie ook Gemeente Nijmegen

20:00-22:00

Bekijk de creatieve oplossingen van inwoners van Nijmegen in
het kader van de challenge Biodiversiteit!
april

Dit gebouw gaat binnenkort verschijnen op het Kelfkensbos.
Bezoekers van de stad kunnen in het centrum informatie
krijgen over Nijmegen European Green Capital.

Duurzaamheidscafé 2018 #2: Afval*

Verbaas je over de oplossingen vondsten die inwoners van
Nijmegen hebben bedacht bij de challenge Afval!
maart

BEZOEKERSCENTRUM Nijmegen GREEN CAPITAL

Duurzaamheidscafé 2018 #5: Duurzame
evenementen*
20:00-22:00

Beleef de groene oplossingen die inwoners van Nijmegen
bedachten bij de challenge Duurzame Evenementen!
* Locatie wordt later bekend gemaakt. Datum onder voorbehoud.

WARMTENET WORDT UITGEBRACHT
Alweer een jaar of 10 geleden organiseerde de Broeikas
samen met Gelderse Natuur en Milieu Federatie bij de ARN
een symposium over restwarmte. Daar is de kiem gelegd
voor het warmtenet dat de Waalsprong van warmte voorziet.
Het is dan ook verheugend om te zien dat de gemeenteraad
unaniem heeft besloten het warmtenet verder uit te breiden
naar de ‘stations zone’.
In januari komt wethouder Tiemens met een brief over een
warmteplan, waarin verder wordt ingegaan op de mogelijkheden
om de CO2 uitstoot terug te brengen. Landelijk is al vast gelegd
dat Nederland ‘van het aardgas’ moet en het warmtenet kan een
goed alternatief zijn.
Het warmteplan, waarover in januari dus meer bekend wordt,
moet duidelijk maken hoe de gemeente dat aan wil pakken. We
houden je op de hoogte!
Meer over Warmtenet Nijmegen op
Foto: warmtenetnijmegen.nl

