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.

Tweede Paasdag:
Een dag zonder smartphone
maandag

Ben jij er ook zo een die constant zijn telefoon
checkt? WhatsApp, Facebook, het nieuws, mail en
ga zo maar door. Geef een moderne invulling aan
je Tweede Paasdag en zet je telefoon een dag helemaal uit.
Ervaar wat dat met je doet en bespaar tegelijk het milieu. Wil
je helemaal offline gaan? Gebruik dan ook geen ipad, laptop
of pc. Bellen kan wel. Tv kijken ook, maar niet on demand.
Bespaar energie en ervaar de sociale impact.

2

Een dag zonder smartphone bespaart energie. De digitale data
die je heel de dag verstuurt verbruikt niet alleen energie van
jouw telefoon, maar ook in ’the cloud’. Grote datacenters hebben
enorme computers die heel de dag energie slurpen om ons
online te houden.

agenda april
zondag

1

Twee Violen en een Bas
14:00-15:30 | gratis

Paasconcert in de Hortus een paasconcert iv.m. 40 jarig lustrum.
maandag

2

Smartphone challenge
hele dag

Dag zonder smartphone: Bespaar en ervaar de sociale impact.
maandag

2

IVN Natuurexcursie

11:00-15:30 | 2,-/gratis

Op tweede Paasdag een mooie, lange wandeling (16 km).
maandag

2

Paasfeest in de natuur
14:30-17:00 | 3,-/1,50

Wij gaan natuurlijk niet controleren of jij echt wel een hele
dag je telefoon uitzet. Het gaat om je eigen ervaring, je eigen
bewustwording. Deze challenge is een initiatief van Radboud
Reflects i.s.m. LUX en de Vrede van Nijmegen Penning.
Ga naar Facebook en geef aan dat je mee doet.

Eetbare wilde plantentocht door het centrum voor cultuur en
natuurhistorie De Bastei.

Hier vind je meer informatie

Elke dinsdagavond een gezonde driegangenmaaltijd in ’t Hert.

dinsdag

3

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Paasfeest in de natuur:
Eetbare wilde plantentocht
maandag

2

14:30-17:00 | 3,-/1,50 | aanmelden

Wist je dat je sommige wilde planten kunt
eten? Denk maar aan look zonder look, hondsdraf of
pinksterbloem. Ze groeien zomaar in het wild, overal om ons
heen! Ben jij benieuwd welke planten dat zijn en wil je ze ook
wel eens proeven? En zoek je nog iets leuks met Pasen? Ga
dan mee op eetbare wilde plantentocht! Deze smikkeltocht is
speciaal voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en hun ouders.
Andere planten kunnen weer erg giftig zijn en erg op de eetbare
lijken. Na-apers noemen we dat! Daarom gaan we de planten
eerst goed bestuderen, voordat we ze gaan oppeuzelen. In de
biologie is daar een woord voor: determineren!
Daarna gaan we allerlei lekkere dingen maken van onze oogst en
dat natuurlijk oppeuzelen! Wat dacht je van een broodje met look
zonder look en hondsdrafboter of een paardenbloemsalade? Een
glaasje vlierbloesemlimonade erbij? Yum Yum!

Hier vind je alle informatie

IVN Natuurexcursie:
Pasen op de Duivelsberg
maandag

2

11:00-15:30 | 2,-/gratis

Op tweede Paasdag organiseert IVN Rijk van
Nijmegen een mooie, lange wandeling (16 km). We zullen
deze dag de N70 route gaan lopen met halverwege een stop
bij pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg. Met wat geluk
gaan we volop genieten van de ontluikende lente in de vorm
van voorjaarsflora en zingende vogels. We hopen dat u na
afloop kunt uitroepen “het was een eitje”. En anders zult u nog
een eitje moeten pellen met de gidsen Jan, Guus en Paul.
Dit is een beste wandeling. Niet alleen is hij vrij lang, maar er
zitten veel hellingen in (omhoog en omlaag). Goede stevige
schoenen en een goede conditie zijn dan ook zeer aan te
bevelen.
Hier vind je alle informatie

Waalwoemi:
Waalwrakhoutmonsters maken
woensdag

4

14:00-15:30 | 6+ | 2,50 | aanmelden

Na afgelopen winter is er met het hoge water een
scheepsvracht wrakhout aangespoeld in de Beuningse
uiterwaarden. Deze woensdagmiddag zijn daarvan in Het
Dijkmagazijn Waalwrakhoutmonsters te maken.

woensdag

4

Waalwoemi

14:00-15:30 | 6+ | 2,50

Waalwrakhoutmonsters maken. Info en reserveren op de website.
woensdag

4

Lezing: WALL.E

15:00-17:15 | gratis | inschrijven verplicht

Kinderfilm en gesprek over afval, de aarde en robots met
milieuwetenschapper Riyan van den Born en robot Bibi i.k.v.
Radoud Reflects in LUX.
woensdag

4

Workshop: De wereld redden. Hoe doe je dat?
19:30-21:15 | UITVERKOCHT

Filosofische werkplaats met filosoof Joyce Gusman i.k.v. Radoud
Reflects in Studio LUX.
woensdag

4

Lezing: Hoe schoon is je telefoon?
19:30-21:15 | UITVERKOCHT

Lezingen en gesprek met China-expert en journalist Ruben
Terlou en milieuwetenschapper Mark Huijbregts.
woensdag

4

Lezing: Blood in the Mobile

19:30-21:30 | gratis | inschrijven verplicht

Ben je je ervan bewust dat er bloed aan je smartphone kleeft?
Bekijk hier de trailer.
donderdag

5

Hoe schoon is jouw telefoon?
vanaf 15:30

Publieksprogramma bij de Vrede van Nijmegen Penning
donderdag

Buurtrestaurant de Klokketoren

De activiteit begint met een struintocht langs de Waal om de
grilligste stukken hout te verzamelen. Wie er goed naar kijkt ziet
vanzelf al ogen, neuzen en oren verschijnen. Met een beetje
fantasie en andere vondsten zoals veren, stenen en wat afval is
dat stuk wrakhout al snel een gevaarlijk beest. Met verf kun je de
woeste strepen en dreigende ogen schilderen. Wraaagh, wie is er
bang voor jouw Waalwrakhoutmonster?
Tip: trek stevig schoeisel aan. (Groot)-ouders mogen gratis
meedoen.

Elke donderdagavond rond zessen een gezonde
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van
Tuin Tot Bord.

Hier vind je alle informatie

Vandaag bij de Heselenberg. Aan de slaag met Duitse brem.

5

zaterdag

7

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

IVN Praktisch Natuurbeheer
09:00-13:00

Hoe schoon is jouw telefoon?
Publieksprogramma bij de Vrede van Nijmegen Penning
donderdag

5

vanaf 15:30 | programma

Ons eten zit verpakt in plastic en in karton,
kleding draag je hooguit twee seizoenen, je smartphone
staat de hele dag aan. Kunnen we steeds meer consumeren,
of slaat de natuur ooit terug? Wat is de impact van ons
consumptiepatroon op de wereld?
Vandaag wordt de Vrede van Nijmegen Penning uitgereikt aan
Paul Polman, CEO van Unilever. Sinds Polmans aantreden in
2009 is duurzaamheid de kern van Unilevers bedrijfsstrategie.
Dat hoeft volgens de topman niet ten koste te gaan van
commercieel succes. Het bestaansrecht van ondernemingen
is volgens Polman een positieve bijdrage leveren aan de
samenleving.
Denk mee over duurzaamheid en
ons consumptiepatroon tijdens het
publieksprogramma (m.m.v. van
Radboud Reflects) rond de uitreiking
van de Vrede van Nijmegen Penning
2018.
Deelname is gratis, maar inschrijven
per onderdeel is verplicht.
Hier vind je meer info

IVN Praktisch Natuurbeheer
zaterdag

7

09:00-13:00 | aanmelden

We werken vandaag bij de Heselenberg. In een
klein gebiedje aan de bosrand groeit de zeer zeldzame Duitse
brem. We starten met het plaatsen van stokken bij de Duitse
brem. Daarna worden overwoekerende bramen, brandnetels
en gras verwijderd.
Meer weten? Bekijk de korte documentaire (13 minuten) over de
werkgroep Praktisch Natuurbeheer van IVN Rijk van Nijmegen.
Hier vind je alle informatie

zondag

8

Kom in de Kas

11:00-15:00 | gratis

Honderden gastvrije groente-, bloemen- en plantenkwekers
openen dit weekend hun deuren van de kas voor het publiek.

Kom in de Kas
zondag

8

11:00-15:00 | gratis

Kom in de Kas is het grootste publieksevenement
van de Nederlandse Glastuinbouw. Honderden gastvrije
groente-, bloemen- en plantenkwekers openen dit weekend
hun deuren van de kas voor het publiek.
In de kassen worden kleurrijke producten gekweekt. Bloemen en
planten in prachtige tinten en heerlijke glasgroenteproducten die
ook in steeds meer kleuren beschikbaar zijn. De glastuinbouw
gaat voor een kleurrijke toekomst. Producten worden
gekweekt op een efficiënte manier: er wordt zorgvuldig met
energiebronnen, water en voedingsstoffen omgegaan. Alles
wordt afgestemd naar behoefte van de plant. En als planten zich
niet helemaal lekker voelen wordt dit zo veel mogelijk op een
biologische manier opgelost. Tijdens Kom in de Kas vertellen de
kwekers dit kleurrijke verhaal van de sector.
Hier vind je meer informatie

Zoemende honingmakers zoeken
woensdag

11

14:30-16:30 | 3,00/2,-/1,50

In Natuurtuin Goffert vliegen de bijen af en aan.
Kunnen we uitvinden welke bloemen ze bezoeken? Heb je
eens een bij van dichtbij bekeken? En hoe zorgt een imker
voor zijn bijenvolk zonder dat ze hem steken? De Bastei
en IVN Rijk van Nijmegen organiseren deze activiteit in het
kader van de maandelijkse ontdekkingstochten.
Kijk op de website voor wanneer je kan inschrijven.
Hier vind je alle informatie

zondag

8

Koor NootScenario
13:00-14:30 | gratis

Optreden van het Koor NootScenario, een Vocal Group uit
Nijmegen o.l.v. Josette Brinkhof in de Hortus.
dinsdag

10

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Elke dinsdagavond rond zessen een gezonde driegangenmaaltijd
in Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.
dinsdag

10

Lezing: Expeditie Triceratops

20:00-22:00 | 5,- (incl. consumptie)

Activiteit georganiseerd door de Kring Arnhem-Nijmegen van de
Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA).
woensdag

11

Excursie: Katjeswandeltocht
w14:00-15:30 | 3,50/2,50

Met Het Dijkmagazijn op zoek gaan naar de voorjaarskatjes.
woensdag

11

Zoemende honingmakers zoeken
14:30-16:30 | 3,00/2,-/1,50

De Bastei en IVN Rijk van Nijmegen organiseren deze activiteit in
het kader van de maandelijkse ontdekkingstochten.
donderdag

12

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

Elke donderdagavond een gezonde driegangenmaaltijd in
Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van Tuin Tot Bord.
donderdag

12

Basteicafé: Levende rivieren

19:30- 22:00 | gratis | aanmelden

Drie sprekers vertellen hoe de rivierverruimende maatregelen hun
invloed doen gelden in de rivier en het omringende landschap.

Basteicafé:
Levende rivieren
donderdag

12

19:30- 22:00 | gratis | aanmelden

Deze avond gaat over ‘levende rivieren’. Drie
sprekers vertellen hoe de rivierverruimende maatregelen
hun invloed doen gelden in de rivier en het omringende
landschap. Dat pakt hier en daar anders uit dan je zou
verwachten.
In het Basteicafé besteden we maandelijks aandacht aan een
thema dat samenhangt met het eeuwenoude verband tussen
stad, rivier en natuur. Dit doen we middels korte lezingen, met
aansluitend vragen en discussie. Tussen de lezingen door is er
tijd voor ontmoetingen met een hapje en drankje. In de try-out
fase is de entree voor het Basteicafé gratis. Schrijf je vooraf wel
in, want het aantal toegangsplaatsen is beperkt!
De presentatie van deze avond is in handen van Riet Dumont.
Zij is een van de mensen die in de jaren negentig aan de wieg
stonden van de Gelderse Poort. De muzikale ondersteuning
wordt verzorgd door Niek Edeling. (Foto: bastei.nl)

Hier vind je alle informatie

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:
Voorjaarsplanten in het Bronnenbos
zondag

15

14:00-16:00 | 2,-/gratis
Alleen nu toegankelijk: wandel mee met de IVN

Het Bronnenbos op de Stuwwal bij Ubbergen is een
prachtige plek met een rijke flora en fauna. Het gebied is niet
toegankelijk voor publiek. Het IVN heeft echter toestemming
gekregen van de bewoners van de Refter om op deze zondag
het bronnenbos en de tuin te bezoeken. (Foto: ivn.nl)
In dit gebied komen verschillende vogels voor zoals de matkop,
zwartkop, goudhaantje, boomklevers, appelvinken en spechten.
Dieren als de steenmarter, das en grootoorvleermuis komen
hier ook voor. We gaan terug in de tijd toen huis Ubbergh, een
kasteel, zich op deze plek bevond. We lopen langs natuurlijke
bronnen met een zeldzame flora zoals goudveil, slanke
sleutelbloem, muskuskruid en aronskelk. We verwonderen ons
over de manier van het vermeerderen van de planten. Waarom
wordt de goudveil ook wel de spetterplant genoemd? Hoe raken
de motmuggen in de ban van de aronskelk? Waarom krijgt een
specht geen hoofdpijn als hij op een boom inhakt? Antwoorden
op deze vragen en nog meer geven wij tijdens deze excursie.
Hier vind je alle informatie

Exit Donjon?
Het gaat niet goed met de Donjon. Twee recente tegenslagen
zouden wel eens grote nagels aan de doodskist kunnen zijn.
Voor de eerste is men geheel zelf verantwoordelijk. Bij de
commissie beeldkwaliteit werden de plannen voor de Donjon
gepresenteerd zonder een relatie te leggen met het omringende
park. Dat leverde uiteraard een negatief advies op. Vervolgens
bleek dat er hoge eisen worden gesteld aan het archeologisch
onderzoek. En dat levert een grote kostenpost op. Al die tijd
blijft de verbetering van het park ook maar uit. Inmiddels is de
gemeente bezig om de verantwoordelijkheid voor het park weer
naar zichzelf te trekken. Een signaal dat men ook daar genoeg
heeft van het getreuzel rond de Donjon.

vrijdag

13

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

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

14

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

Elke tweede zaterdag in het Creatief Centrum, Tolhuis 44-44.
zaterdag

14

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

Elke tweede zaterdag in Wijkatelier, Zellersacker 10-03.
zaterdag

14

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

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

15

IVN Natuurexcursie

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

Het Bronnenbos. Alleen nu toegankelijk: wandel mee met de IVN.
dinsdag

17

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Elke dinsdagavond een gezonde driegangenmaaltijd in ’t Hert.
woensdag

18

Waalwoemi: Schatkist vol jutvondsten
14:00-15:30 | 2,50

Welke jutter trekt deze woensdag de (stevige) stoute schoenen
aan, om schatten te gaan verzamelen?
woensdag

18

Waalwoemi: Workshop
14:30-17:00 | 3,-/1,50

Net voor het weekend van de Nationale Bijentelling duiken we in
de wereld van de (wilde) bij.
donderdag

19

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

Elke donderdagavond en gezonde driegangenmaaltijd.

Waalwoemi: Workshop zaadbommen
maken en proeverij
woensdag

18

14:30-17:00 | 3,-/1,50

Net voor het weekend van de Nationale
Bijentelling duiken we in de wereld van de (wilde) bij. In de
natuurtuin van imker en natuurgids Joop Koopman gaan we
zaadbommen maken voor wilde bijen.
Aan de dijk staat een mooi huis met een hele oude boomgaard,
er is een ooievaarsnest en er hangen steenuilenkasten. Om het
huis is een oase van groen met kruiden, struiken en oude bomen,
er is een moestuin en bij het kippenhok staat een bijenhotel
voor wilde bijen! Op deze prachtige plek gaan we zaadbommen
maken voor wilde bijen en smullen van de natuur.
Zaadbommen zijn kleine balletjes gemaakt van klei, aarde en
zaden. Op een regenachtige lentedag kunnen ze gegooid worden
op bijvoorbeeld een braakliggend terrein, een berm, je eigen tuin
of in een pot op een balkon. Hier groeien dan bloemen uit die een
voedselbron voor wilde bijen zijn.
Ook gaan we kijken welke insecten er nog meer leven in de
struiken en in de poel nabij, terwijl we kunnen genieten van een
BIJzonder lekker sapje. Joop is ook imker en maakt zijn eigen
honing, uiteraard op bij-vriendelijke wijze!
Hier vind je alle informatie

Nationale Bijentelling
weekend

21-22

Op 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de
eerste landelijke Bijentelling. Kom je ook in actie?

De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft
dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk
afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe
beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om
mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.
Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet.
We nemen je stap voor stap mee bij het herkennen van de 20
bijensoorten die je eind april in je tuin kunt tegenkomen.
Hier vind je alle informatie

Duurzaamheidscafé #4:
Mobiliteit
dinsdag

24

20:00-22:00 | gratis | reserveren

Mobiliteit, daar kan iedere inwoner van Nijmegen
over meepraten en -doen. Want je gaat naar school, of naar
werk, naar familie, vrienden, naar feesten of op vakantie
naar andere landen. Je wandelt, fietst, rijdt auto, gaat met
bus, trein of vliegtuig. Ook breng je heel wat goederen in
beweging; je koopt bij een webshop, doet boodschappen
in de supermarkt, gaat shoppen of laat je avondmaaltijd
thuisbezorgen.
Tijdens dit 4e Duurzaamheidscafé komt Ruud Koornstra vertellen
hoe de mobiliteit van de toekomst eruitziet. Koornstra is de eerste
Energiecommissaris van Nederland. En uiteraard gaan we in op
de Challenges die de werkgroepen Mobiliteit hebben neergezet.
Zo presenteert de werkgroep ‘Elektrisch (deel)rijden’ in een korte
pitch de resultaten. De Challenge ‘Uit de auto op de fiets’ laat
zien hoe je kunt fietsen voor het goede doel.
Tijdens deze avond worden de winnaars van de 2e ronde van Dé
Groene Prijsvraag bekendgemaakt. Heb je ook meegespeeld?
Dan behoor je misschien wel tot de winnaars!
Nog niet meegespeeld? Tot 15 april kun je nog meedoen.
Hier vind je het alle informatie

Waalwoemi: Muziek uit de natuur
woensdag

25

14:00-15:30 | 8-13 jr. | 2,50 | aanmelden

Zo vlak naast de Waal is het een uitdaging om van
alles wat daar ligt en groeit muziekinstrumenten te maken.
Kom in Het Dijkmagazijn om met de vondsten een fluitje,
slaginstrument of rammelaar te maken.
Wat ritselt, ketst of suist? Onze gidsen brengen ook wat
materialen mee om het gemakkelijker te maken. Na afloop is er
een heel orkest. Lukt het om samen muziek te maken?
Hier vind je alle informatie

zaterdag

21

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

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

22

Struintocht

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

Het Dijkmagazijn organiseert een stoere struintocht door de
Beuningse uiterwaarden.
dinsdag

24

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Elke dinsdagavond rond zessen een gezonde driegangenmaaltijd
in Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.
dinsdag

24

Duurzaamheidscafé 2018 #4

vanaf 19:30 | gratis | aanmelden

Thema mobiliteit: Hoe de mobiliteit van de toekomst eruitziet.
woensdag

25
26
26

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

Vegetarische Donderdag Nijmegen
vanaf 19:00 | aanmelden

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

28

26

Iedere laatste donderdag van de maand | 19:00

Iedere maand samen met de vriend(inn)en van
Vegetarische Donderdag Nijmegen uit eten bij steeds een
andere eetgelegenheid in Nijmegen! Het concept is weer
hetzelfde: de kok maakt voor ons een heerlijk en helemaal
vegetarisch diner. En natuurlijk kun jij mee om je te laten
verrassen.
Wil je nu maandelijks op de hoogte gehouden worden over
wanneer we waar vegetarisch uit eten gaan? Dan kun je jezelf
ook abonneren op de nieuwsbrief van Vegetarische Donderdag
Nijmegen.Daar lees je ook interviews en recensies. En vind je
leuke recepten en achtergrondinformatie. Samen uit eten is ook
een leuk sociaal gebeuren, dus ga je met ons mee?
Meld je dan aan via Facebook of
vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com.
Hier vind je alle informatie

14:00-15:30 | 8-13 jr. | 2,50

Elke donderdagavond een gezonde driegangenmaaltijd in
Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van Tuin Tot Bord.
donderdag

donderdag

Waalwoemi: Muziek uit de natuur

Zo vlak naast de Waal is het een uitdaging om van alles wat daar
ligt en groeit muziekinstrumenten te maken.
donderdag

Vegetarisch uit eten

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

ln het Voorzieningenhart De Klif aan de Pijlpuntstraat 1 in
Nijmegen.

IVN Natuurexcursie:
Millingerwaard
zondag

29

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

De Millingerwaard is behoorlijk op de schop
gegaan, maar is inmiddels weer goed ontsloten. Bovendien
is het nog steeds een van de mooiste natuurgebieden in
Nederland. De gidsen Circe en Piet nemen u graag mee. U
wordt vanzelf ondergedompeld in deze oase aan de Waal.
Deze excursie gaat over hoe mens en natuur communiceren,
lokken en afstoten. Natuur laat ons alles in geuren, kleuren en
op geniale manieren met verwondering waarnemen. Ook zijn er
opvallend veel overeenkomsten tussen mens en natuur! Dit wordt
vast een leerzame excursie vol humor. (Foto: beeldbank.rws.nl)
Hier vind je alle informatie

