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.

agenda februari
Film: WILD bonte families op de Veluwe
donderdag

1

voor tijden en prijzen zie biosagenda.nl

Vanaf 1 februari draait de film ‘WILD, bonte
families op de Veluwe’ in bioscopen in Nederland. Het is de
eerste bioscoopfilm van Luc Enting. Hij bracht ruim 2 jaar
lang vele uren in tentjes en hutjes op ‘onze’ Veluwe door om
de schuwe dieren op hun allermooist in beeld te brengen.
Wild is geen documentaire, maar een gedramatiseerde
natuurfilm. De hoofdkarakters in de film zijn het edelhert, het
wilde zwijn en de vos. We zien hoe ze door de seizoenen heen
op zoek gaan naar voedsel, hoe ze hun partners ontmoeten en
hun nakomelingen grootbrengen. Daarbij moeten ze de nodige
uitdagingen overwinnen.
WILD wordt verteld door André van Duin. Het geeft de film
een unieke sfeer en laat zien dat ook in de natuur veel humor
voorkomt. Deze film draait o.a. in CineMec en in LUX
Hier vind je meer info
(Foto: uitsnede uit fimposter)

En hier de trailer

vrijdag

2

Warmetruiendag
hele dag

In het hele land worden acties georganiseerd om aandacht te
vragen voor het grote belang van energiebesparing en het grote
besparingspotentieel.
zaterdag

3

IVN Praktisch Natuurbeheer
09:00-13:30 | aanmelden

Werken in de natuurgebied De Bruuk. In samenwerking met
Landschapsbeheer Groesbeek voert het IVN hiergeregeld
kleinschalig onderhoud.
zaterdag

3

Zet je dromen in de steigers
11:00-17:00 | 30,-/20,-

Bureau Viertel deelt de kennis die is opgedaan bij de
totstandkoming van ‘strowijk’ Iewan.
zondag

4

IVN RijnWaal: Polderbende
Zvanaf 11:00 | 6-12 jaar

UITGESTELD van 14 januari naar 4 februari: De Polderbende op
zoek naar diersporen.

vrijdag

2

hele dag | landelijk

Zet de verwarming lager, trek een warme trui
aan en bespaar op comfortabele wijze 6% energie per
graad en dus 6% CO2. Dat is het motto van de Greenchoice
Warmetruiendag.
We vieren op Greenchoice Warmetruiendag de verjaardag van
het Kyoto-protocol, bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen
te verminderen. Samen besparen we zoveel mogelijk energie en
stellen we met elkaar nieuwe energiebespaardoelstellingen vast,
op school, op het werk of samen met je buurt- of huisgenoten.
Ter gelegenheid van deze nationale energiebespaaractie
worden in het hele land acties georganiseerd om aandacht te
vragen voor het grote belang van energiebesparing en het grote
besparingspotentieel.
Het Klimaatverbond is de Nederlandse initiatiefnemer van de
Greenchoice Warmetruiendag.
Hier vind je alle informatie

IVN Praktisch Natuurbeheer:
Werken in de natuur - De Bruuk
zaterdag

3

09:00-13:30 | aanmelden

Deze zaterdagochtend gaat de werkgroep
Praktisch Natuurbeheer aan de slag in De Bruuk.
De Bruuk is een door kwelwater gevoed moerasgebied. IVN
Rijk van Nijmegen voert hier samen met Landschapsbeheer
Groesbeek geregeld kleinschalig onderhoud uit.
Hier vind je alle informatie

zondag

4

Hortus Vertelling

14:00-15:00 | 8,50/4,-

Leemkachelverhalen door Vertelkring Het Vijfde Seizoen. Dit keer
het lange verhaal van ‘het Gelukskind en de Kwade Koning’.
Een verhaal dat je in allerlei varianten tegen kunt komen: van
Russisch volksverhaal tot de gebroeders Grimm. Het verhaal
wordt muzikaal omlijst en onderstreept door multi- instrumentalist
Niek Edeling.
zondag

4

IVN Natuurexcursie

14:00-16:15 | 2,-/gratis

Winterwandeling op een bosgebied op de stuwwal ten zuidoosten
van Nijmegen.
zondag

4

Rondleiding Iewan

vanaf 14:30 | aanmelden niet nodig

Lijkt het je leuk om een kijkje te nemen bij Iewan? Kom dan naar
de rondleiding die doorgaans op de eerste zondag van de maand
wordt georganiseerd.
maandag

IVN Natuurexcursie:
Winterwandeling op De But
zondag

4

14:00-16:15 | 2,-/gratis

De But is een bosgebied op de stuwwal ten zuidoosten van Nijmegen. Vanwege de bosbouw in de 19e en
20e eeuw vind je er nog steeds veel naaldbomen, maar hier
en daar ook open stukken met heide of lage planten. Eén
van die plekken waar we langskomen, is ’t Grüske, voorheen
onder meer als vuilstort gebruikt. (Foto: ivn.nl)
Begin februari is een tijd dat de natuur nog in rust is, misschien is
er wel sneeuw of ijs. We gaan in elk geval op zoek naar sporen
van leven en tekenen van het aankomend voorjaar. Denk daarbij
aan diersporen, boomknoppen en plantrozetten. De gidsen
vertellen er graag over. Ga mee!
Hier vind je alle informatie

5

Science Café

20:00-22:00 | gratis

Discussie: De voetafdruk van ons voedsel. Met milieukundigen
Rosalie van Zelm (RU) en Charlotte Verburg (UT).
dinsdag

6

6

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

Podiumgesprek

20:00-22:00 | 5,- (of naar draagkracht)

In Het Huis van Compassie over klimaat en duurzaamheid.
woensdag

7

zaterdag

3

11:00-17:00 | 30,-/20,-

Bureau Viertel deelt de kennis die is opgedaan
bij de totstandkoming van Iewan. Dit is de laatste
startbijeenkomst voor wooninitiatieven. Hierna gaan zij
verder met de ‘Zet je dromen in de steigers-Academy’. Ze
laten je zien hoe jouw project van de grond komt en geven je
handvatten en concrete tips, maar vertellen ook wat je beter
kunt laten.
Hoe begin je aan zoiets? Waar loop je tegenaan als je een
woonproject wilt starten? Waar moet je rekening mee houden?
Welke fases moet je doorlopen en hoe stel je een groep samen?
Hoe beslis je als groep en hoe hou je de vaart erin? Hoe vind je
samenwerking met derden zoals gemeente, woningcorporatie en
architect?
Met al deze vragen gaan we aan de slag. De opgedane kennis
zul je meteen gaan gebruiken. De bijeenkomst is bedoeld voor
startende initiatieven, maar ook als je al een tijdje bezig bent, kun
je nuttige tips en adviezen verwachten.
Kijk voor wat je kunt verwachten op de site. Inclusief: koffie, thee,
iets lekkers en soep.
Hier vind je alle informatie

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Viertel: Zet je dromen in de steigers

Radboud Reflects

19:30-21:00 | 5,-/gratis | inschrijven

Making the Green Choice. Lezing (in het Engels).

Rondleiding Iewan
zondag

4

vanaf 14:30 | aanmelden niet nodig

In Lent vind je het grootste strogebouw van
Nederland, maar de omvang van het gebouw is niet eens
zo bijzonder in vergelijking met hoe de bouw tot stand
is gekomen. Bewoners, vrijwilligers en professionele
bouwvakkers werkten zij aan zij aan dit complex van 24
sociale huurwoningen, opgetrokken uit stro, leem en hout.
Lijkt het je leuk om een kijkje te nemen bij Iewan? Kom dan naar
de rondleiding die doorgaans op de eerste zondag van de maand
wordt georganiseerd. Koffie en thee staan klaar vanaf 14.00 in
gemeenschapsgebouw De Kleine Wiel.

Waalkade verschiet van kleur
De Waalkade gaat naar verwachting na de Vierdaagse op de
schop. Het deel tussen de Veerpoorttrappen en Grotestraat
krijgt gras en bomen en de kade wordt licht aflopend. In het
verlengde van de Veerpoorttrappen komt een verlaagd deel
met zittrappen, waardoor een podium bij het water ontstaat.
Op de Waalkade zijn daarnaast nog een speelobject en een
waterobject gepland. Na de herinrichting kan er geen doorgaand
autoverkeer meer over de Waalkade rijden. De gemeenteraad
zal nog een beslissing nemen of de bus op de Waalkade blijft.
Bekijk hier het plan

donderdag

8

maandag

5

20:00-22:00 | gratis

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit,
verstoorde stikstofkringloop de ecologische grenzen
van de aarde worden overschreden. Eten en drinken
zorgt voor ongeveer een derde van alle milieubelasting.
Om de ecologische impact van onze productie- en
consumptiekeuzes precies in kaart te brengen en
strategische, duurzame maatregelen mogelijk te maken, zijn
levenscyclusanalyses nodig, van grondstof tot restproduct.
Voor de voetafdruk van ons voedsel wordt hierbij o.a. gekeken
naar het zoetwaterverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.
Dat vlees erg milieubelastend is, wist je waarschijnlijk wel. Maar
wist je dat voor de productie van je eten en drinken je iedere dag
zo’n 3500 l. water gebruikt, waarvan 95% buiten Nederland?
Onze consumptie veroorzaakt schaarste en vervuiling elders.
Vanavond zijn milieukundigen Rosalie van Zelm (RU) en
Charlotte Verburg (UT) te gast in het eerste Science Café van
2018. Koersen we af op een ecologische en humanitaire ramp
of lukt het ons te komen tot een duurzame, cyclische economie?
En, zo ja, hoe dan? Discussieer mee!
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 donderdagavond rond zessen een heerlijke
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van
Tuin Tot Bord.
vrijdag

9

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

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

Science Café:
De voetafdruk van ons voedsel

Buurtrestaurant de Klokketoren

10

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

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

10

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

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

10

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

Elke tweede zaterdag van de maand. Inloop Op de Paap, De
Paap 1, Groesbeek.
zondag

11

Hortus Muziek

14:00-15:00 | gratis

Niek Edeling speel op de Blue Point Steel Harp, Leo Kruis zingt
en speelt gitaar.
dinsdag

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 heerlijke driegangenmaaltijd in
Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

Podiumgesprek:
klimaat en duurzaamheid
dinsdag

6

20:00-22:00 | 5,- (of naar draagkracht)

Vandaag geven we het podium aan Dr. Annick de
Witt. In deze dynamische lezing stelt zij dat diepgewortelde
problemen als klimaatverandering een andere aanpak en
een andere manier van denken vergen. Hoe komen we tot
werkelijke ‘systeemverandering’?
Duurzaamheid is een actueel en tot de verbeelding sprekend
thema, dat niet alleen opgelost kan worden door nieuwe
technologie en duurzame energie. Het vraagt ook om een
innerlijke klimaatverandering, een transformatie van het
collectieve bewustzijn en een verschuiving in ons eigen denken
en doen. Door met elkaar in gesprek te gaan worden we ons
meer en meer bewust van de immense verandering op velerlei
gebied die ons, onze kinderen en kleinkinderen te wachten staat.
Je bent van harte uitgenodigd in Het Huis van Compassie!
De podiumgesprekken vinden 3 maal per jaar plaats in Nijmegen
en worden georganiseerd in een samenwerkingsverband
van Het Huis van Compassie, de Raad voor Religie en
Levensbeschouwing, Vincent de Paul Center Nederland,
Augustijns Centrum De Boskapel.
Hier vind je alle informatie

Radboud Reflects:
Making the Green Choice
woensdag

7

19:30-21:00 | 5,-/gratis | inschrijven

Waarom is het moeilijk om de juiste beslissingen te
nemen, de keus die het meest duurzaam is en het best voor
de samenleving? Hoe werkt dit in ons brein? En hoe maakt
de zakenwereld keuzes tussen winst en duurzaamheid?
Let op: lezing in het Engels. Artikel is vertaald door de redactie.
Hier vind je meer informatie

woensdag

14

Waalwoemi

15:00-16:00 | t/m 7 jr. | 2,50

Woensdagmiddag activiteit voor kids bij het Dijkmagazijn
Beuningen. Knotsen knutselen langs de Waal.
donderdag

Waalwoemi:
15
Knotsen knutselen langs de Waal
woensdag

14

15:00-16:00 | t/m 7 jr. | 2,50 incl. mat. en drankje

Deze woensdagmiddag kunnen kinderen al
zoekend langs de Waal een flinke tak of stok zoeken.
En al wandelend kunnen daar alle mooie vondsten aan
vastgemaakt worden.
Voor kinderen zijn takken en stokken van levensbelang: je kunt
er gevaarlijk dieren mee wegjagen, je kunt er vieze dingen mee
onderzoeken en je kunt er mee spelen. Daarom kunnen kinderen
met gidsen van Het Dijkmaagzijn op zoek gaan naar de mooiste
stokken in de uiterwaard. Het is een hele klus om zelf een stuk
hout van een dode boom te zagen. Maar ieder kind kan dat,
zeker met de hulp van het Dijkmagazijn. En als het te koud is,
gaan we dat in het warme Dijkmagazijn doen.
Hier vind je alle informatie

Repaircafé Willemskwartier
vrijdag

16

13:00-16:00 | gratis | donatie welkom

Kom langs bij het Repaircafé Willemskwartier,
van en in het Huis van Compassie. Dé plek waar alle
Nijmegenaren elke derde vrijdag van de maand terecht
kunnen voor reparatie van o.a. apparaten, laptops, kleding
en gordijnen. Bezoek deze middag ook ons Kapperscafé!
Alle reparatiedeskundigen zijn vrijwilligers uit de buurt. De
reparaties zijn gratis en elke derde vrijdag van de maand.
Hier vind je alle informatie

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 heerlijke
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van
Tuin Tot Bord.
zaterdag

17

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

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

17

VWG: Visueel jaaroverzicht
20:00-23:00

Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o. kijkt onder leiding van
Bram Ubels terug op 2017 als vogeljaar.
dinsdag

20

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 heerlijke driegangenmaaltijd in
Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.
donderdag

22

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 heerlijke
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van
Tuin Tot Bord.
Vandaag gaan we in het kader van Vegetarische Donderdag
Nijmegen hier eten vanaf 19:00 | aanmelden

VWG: Visueel jaaroverzicht 2017
zaterdag

17

20:00-23:00

Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o. kijkt onder
leiding van Bram Ubels terug op 2017 als vogeljaar. Daarbij
zullen alle fotografische hoogtepunten van leuke, schaarse
en zeldzame (vogel)soorten de revue passeren. In de pauze
en na de diavoorstelling is er ruimte om bij te kletsen onder
het genot van een nootje en drankje. (Foto: pixabay.com)
Het Visueel jaaroverzicht wordt dit jaar gepresenteerd in De
Bastei aan de Waalkade dus dit is tevens dé kans om kennis te
maken met de gloednieuwe Bastei.
In dit centrum voor natuur- en cultuurhistorie aan de Waalkade
zullen in de toekomst vaker activiteiten van de Vogelwerkgroep
plaatsvinden.
Hier vind je alle informatie

Vegetarische Donderdag Nijmegen
donderdag

22

vanaf 19:00-20:30 | aanmelden

Vegetarische Donderdag Nijmegen wil mensen
verleiden om eens wat vaker het vlees te laten staan door je
te laten proeven dat vegetarisch eten ook heel lekker is. Het
is ook nog eens een leuke manier om met andere mensen
kennis te maken.
Deze maand eten we vegetarisch bij Buurtrestaurant
De Klokkentoren.
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!

Waalwoemi:
Help vogels aan een huis
woensdag

28

14:00-15:30 | vanaf 8 jr. | 4,50 (groot)ouders gratis

Kinderen kunnen deze woensdagmiddag zelf
nestkastjes maken in Het Dijkmagazijn. Het kan nog net,
want in maart gaan mezen al op zoek naar hun nieuwe
huisjes.
Natuurlijk weten alle vogels hoe ze zelf hun nest moeten bouwen
(hoe weten ze dat trouwens?). Maar soms kunnen ze moeilijk
een goede plaats vinden. En misschien wil je de vogels in je
tuin of op je balkon lokken met een extra mooi nestkastje. Het
Dijkmagazijn zorgt voor op maat gezaagde plankjes die je zelf in
elkaar schroeft.
Als het huisje klaar is, kan het beschilderd worden. Met bloemen,
verzonnen strepen of schutkleuren. Net wat je zelf mooi vindt en
waarmee je de mezen denkt te lokken. Tot in de late lente kun je
genieten van een vrolijke familie mezen bij je thuis.
Hier vind je alle informatie

zaterdag

24

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

Hoewel het afgelopen zaterdag in De Ster langzaam op gang
kwam, zijn er toch nog 16 te repareren items aangeboden.
Hiervan hebben ze het merendeel kunnen redden. Deze keer
weer in De Klif.
zondag

25

Hortus Muziek

14:00-15:00 | gratis

Petr Bertrams (componist en muzikant) en Rian van Nieuwkuijk
(tekstschrijver) verzorgen Nederlandstalige luisterliedjes.
dinsdag

27

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 heerlijke driegangenmaaltijd in
Buurtrestaurant ’t Hert i.k.v. Van Tuin Tot Bord.
dinsdag

27

Duurzaamheidscafé 2018 #2

20:00-22:00 | gratis | aanmelden

Dat je afval kunt scheiden, dat weten we allemaal. En dat je afval
kunt recyclen, zoals papier, dat is ook geen nieuws. Maar sta je
er weleens bij stil dat het niet, of minder, produceren van afval
eigenlijk veel logischer is?

verwacht
maart

9

Start IVN Bomencursus
14:00-16:00 | 55,-/44,-

Wil je meer te weten komen over bomen en hun slapende
& verborgen knoppen, bloeiwijze, bladeren, vruchten,
herfstverkleuring en winterprofiel? Meld je dan aan voor de
Bomencursus van IVN Rijk van Nijmegen. Verspreid over het jaar
zijn er op de vrijdagmiddag 10 excursies in het Goffertpark met
een afsluitende avond in december.

Duurzaamheidscafé 2018 #2:
Afval
dinsdag

27

20:00-22:00 | gratis | aanmelden

Dat je afval kunt scheiden, dat weten we allemaal.
En dat je afval kunt recyclen, zoals papier, dat is ook geen
nieuws. Maar sta je er weleens bij stil dat het niet, of minder,
produceren van afval eigenlijk veel logischer is?
Samen met Quirijn Lokker zien we welke uitdagingen de Green
Capital Challenges vorig jaar hebben neergezet en wat daar
de resultaten van zijn. Verder kijken we naar het Green Capital
project ‘Walk of Waste’. Vorig jaar transformeerden kunstenaars
uit de omgeving de afvalbakken langs de Waalkade in prachtige
kunstobjecten.
In 2018 is er iedere maand een Duurzaamheidscafé. Mocht je
meer over Green Capital willen lezen, ga dan naar de Green
Capital-website van de gemeente of de site van de Green
Capital Challenges.
Hier vind je het complete programma

De Groene Prijsvraag
Vanaf januari kan iedereen meespelen met De Groene
Prijsvraag. Dit geeft de mogelijkheid om te bekijken wat jij
kunt bijdragen om Nijmegen iets duurzamer te maken. Een
leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat er duurzame prijzen te
winnen zijn. Tijdens het Duurzaamheidscafé maken we de
eerste winnaars bekend!
Let op: U kunt met deze eerste ronde tot en met 15 februari
meespelen, daarna sluiten we deze prijsvraag. Tijdens het
Duurzaamheidscafé van 27 februari 2018 worden de winnaars
bekendgemaakt. De tweede ronde start vanaf 1 maart!
Hier vind je er alles over

Nijmegen als GREEN CAPITAL VAN START
Op 20januari was in de Stevenskerk de officiële overdracht
van het Green Capital estafettestokje van Essen (D) naar
Nijmegen. In het bijzijn van o.a. de Europese commissaris
Karmenu Vella en staatssecretaris Stientje van Veldhoven
werd de pagina symbolisch omgeslagen.
Het Green Capital jaar wordt een jaar vol activiteiten. Wie op de
hoogte wil blijven van alle activiteiten kan terecht op de website.
Ook is er op het Kelfkensbos een informatie centrum ingericht
waar je informatie kunt krijgen.
Hier vind je de officiële pagina

maart

10

Lezing: Pleidooi voor de plant
I.k.v. Radboud Reflects

De macabere aard van vleesetende planten, de
vreemde klimtechnieken van rank- en slingerplanten. Wortels die
navigeren door het ondergrondse doordat zij als kompasnaalden
de richting van de zwaartekracht waarnemen. Planten zijn
zintuiglijke organismen. Botanisch filosoof Norbert Peeters en
ecofilosoof Lisa Doeland vertellen waarom we meer aandacht
voor planten moeten hebben. Kom luisteren en leer over het
belang en het geheime leven van planten.
Norbert Peeters is botanisch filosoof en programmamaker bij
Studium Generale Leiden. Hij is auteur van Plantaardig en
Botanische revolutie.
Lisa Doeland is ecofilosoof en programmamaker bij Radboud
Reflects. Ze is bezig met een proefschrift over het Antropoceen
en afval en schrijft, doceert en geeft lezingen over duurzaamheid.
Deze lezing met gesprek is onderdeel van het Nijmeegs
Boekenfeest.
maart

DE WEBSITE VAN DE MAAND:
Gelderse natuur en milieufederatie
Er zijn landelijke milieu organisaties die zich op de 2e kamer
richten. Lokale milieu organisaties richten zich vooral op de
gemeente. En zo zijn er de provinciale milieu organisaties
die zich op de provincie richten. Elke provincie heeft zo
zijn eigen Milieu Federatie en die in Gelderland heet, niet
verrassend, de Gelderse Milieu Federatie. Zij is gevestigd in
Arnhem.
Wie op de hoogte wil blijven van het provinciale milieu nieuws
kan uitstekend op deze site terecht. Je ziet ook wat er in andere
gemeenten speelt. Zo geeft de site op het moment dat ik dit
schrijf informatie over de wolf die tijdens de kerst Gelderland ook
even aandeed. Maar ook een berichtje dat je uitlegt hoe je vogels
en vleermuizen naar je tuin kunt lokken.
Hier vind je de site
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Minder afval is een keuze;
de keuze is aan jou!
In het kader van Nijmegen als Green Capital staat de maand
februari in het teken van afval. Vanaf 29 januari startten we
met de Nijmeegse Afval Challenge: in 30 dagen proberen ons
afval te verminderen. Iedere Nijmegenaar kan meedoen!
Tijdens de Nijmeegse Afval Challenge krijg je elke dag een tip of
instructie. De tips gaan van eenvoudig (neem je eigen waterfles
mee) tot uitdagend (maak je eigen tandpasta).
Hier vind je er nog meer over

Duurzaamheidsprijs voor
van der Valkhotel Lent

Duurzaamheidscafé 2018 #3:
Biodiversiteit

20:00 - 22:00 | 3,50 | reserveren

We kunnen niet meer heen om klimaatverandering. En we
weten onderhand dat het gebruik van landbouwgif, kunstmest en
ontbossing een groot verlies van de biodiversiteit veroorzaken.
Terwijl de diversiteit aan planten, bomen, dieren en ecosystemen
juist de basis vormt van het leven. Hoe staat het eigenlijk met de
biodiversiteit in Nijmegen, de Green Capital van 2018? En wat
kun je zelf bijdragen aan een ecologisch rijke en gezonde stad?
Laat je inspireren, denk mee en doe mee op deze dinsdagavond
in LUX. En maak kans op twee vrijkaarten voor het optreden
van Nederlands bekendste bioloog Freek Vonk op 3 juni in de
Stadsschouwburg.

Het Architectuur Centrum Nijmegen (ACN) reikt jaarlijks
prijzen uit aan opmerkelijke projecten in Nijmegen. In het
kader van Nijmegen Green Capital was er dit jaar ook een
duurzaamheidsprijs. En die ging, wellicht verrassend, naar
het van de Valkhotel in Lent. Het hotel is één van de meest
duurzame hotels van Nederland. Maar ook van binnen is het
hotel duurzaam en wordt er zuinig omgegaan met energie.
Het hotel verdiende een tweetal duurzame certificaten. Je
leest er hier meer over.

Vanuit de Green Capital Challenges zijn verschillende initiatieven
ontstaan om de biodiversiteit in de stad te vergroten: er komen
enkele tientallen grote insectenhotels in Nijmegen te staan bij
bedrijven en organisaties en samen met bewoners is er gezorgd
voor extra nestkasten voor de gierzwaluwen.

Het hotel vraagt ook de gasten zich duurzaam te gedragen. Zo
werkt de keuken met lokale en biologische producten. Onze
kritiek is dat de menukaart nog steeds erg veel vlees bevat. 8
vleesgerechten, 3 maal vis en slechts 2 vegetarische gerechten.
En je zou het vlees eten niet moeten stimuleren met onbeperkt
spareribs eten. Tenslotte wordt ook het sociale aspect niet
vergeten: Er worden ook activiteiten voor de buurt georganiseerd,
zoals een bingo en een kerstdiner.

Avondvoorzitter Marlies Leupen leidt de avond in goede banen.

Het complete juryrapport lees je hier

