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 maart
donderdag

1

Vegetarische Donderdag Nijmegen
donderdag

1

vanaf 18:00 | 6,50 | 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 wordt iedere donderdagavond een gezonde
driegangenmaaltijd geserveerd. De biologische groenten komen
zoveel mogelijk uit de buurtmoestuin. Schuif heerlijk aan in
Buurtrestaurant de Klokketoren en ontmoet de mensen uit de
buurt!
Donderdag 29 maart gaan we ook uit eten. Houd daarvoor onze
Facebookpagina in de gaten!
Hier vind je alle informatie

Vegetarische Donderdag Nijmegen
18:00 | 6,-/3,50 | aanmelden

Iedere laatste donderdag van de maand vegetarisch uit eten.
Deze keer bij Buurtrestaurant de Klokketoren.
donderdag

1

Met het oog op de toekomst!

20:00-22:00 | De Ontmoetingskerk

Duurzaamheid is meer dan zo maar een thema.
zondag

4

IVN Natuurexcursie

10:00-12:00 | 2,-/gratis | aanmelden

Voorjaar in de Elshof.
zondag

4

Hortus: 3MA’

14:00-15:00 | Gratis

Meerstemmige zang in strak en soms verrassend arrangement.
dinsdag

6

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Elke dinsdagavond rond zessen een driegangenmaaltijd.

Nederland Zoemt:

De wilde bijen zijn in gevaar
Ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je
slagroom. Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de
bestuiving. Ze zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde
bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 358
soorten is bedreigd.
Nederland Zoemt organiseert op 9 en 10 maart de Bijenwerkdag.
Met z’n allen aan het werk voor de wilde bij. Om het aantal
nestgelegenheden te vergroten worden er dan bijenhotels
gebouwd en steilwandjes aangelegd. De voedselvoorziening
(nectar en stuifmeel) moet in dat weekend worden verbeterd door
planten te zaaien en struiken te planten.
Maar je kan het hele jaar door meehelpen. Op de website vind
je vele bruikbare tips en ideeën. Lees hoe jij ook mee kan doen!
(Foto: nederlandzoemt.nl)

Hier vind je meer informatie

dinsdag

6

IVN Natuurexcursie:

Voorjaar in de Elshof
zondag

4

10:00-12:00 | 2,-/gratis | aanmelden

In de Elshof is altijd iets te beleven, maar dit
seizoen is het mooist. Want misschien ben jij nog in
winterslaap, de bosbewoners zijn dat niet! Het is tijd om
elkaar te versieren, of juist concurrenten weg te jagen, en
dan moet er nog voedsel gezocht worden, nesten aangelegd,
druk, druk, druk. (Foto: ivn.nl)
We gaan zeker een paar vogels zien die hier in holle bomen
broeden, zoals een kolonie kauwen en holenduiven. Maar
misschien zien we ook die drukke spechten die ons niet eens
lijken waar te nemen of sporen van ree of das.
Gabriel Zwart, Pieter Thissen, Emmy Meijers zijn de gidsen. Ze
vertellen graag over dit bijzondere stukje natuur. Graag vooraf
opgeven bij Gabriel via mail of 06 52041114.
Hier vind je alle informatie

In 2018 staan er bij IVN Rijk van Nijmegen bijzondere
gebeurtenissen op het programma! Zo is ‘De Bastei’ aan de
Waalkade te Nijmegen het nieuwe onderkomen. Met partnerorganisaties Natuurmuseum Nijmegen en Staatsbosbeheer
openen zij hier een nieuw Centrum voor Natuur en
Cultuurhistorie. In april is er de de officiële opening.
Ook gaat het IVN haar bijdrage leveren aan ‘European Green
Capital’ door, bijvoorbeeld, de Landelijke IVN Ledenraad in onze
stad uit te nodigen. Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke
activiteiten om iedereen te laten meegenieten van de prachtige
omgeving van de European Green Capital 2018!

19:30-21:30 | Restaurant ’t Zwaantje, Mook.

Mountainbike routenetwerk Rijk van Nijmegen.
dinsdag

6

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
20:00-22:00 | gratis | aanmelden

Cursus Weidevogelbescherming, deel I.
woensdag

7

Dijkmagazijn: Waalwoemi
14:00-15:30 | 2,50

Sporen zoeken.
woensdag

7

Infobijeenkomst mountainbike
routenetwerk Rijk van Nijmegen
dinsdag

6

19:30-21:30

In het Rijk van Nijmegen start een project voor het
vernieuwen van het MTB routenetwerk.
De bijeenkomst vindt plaats in Restaurant ‘t Zwaantje in
Mook. Op de informatieavond zijn alle betrokken partijen
vertegenwoordigd waaronder Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer. Het project en de stand van zaken worden
toegelicht. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

Bastei: Waalwoemi

15:00-17:30 | 3,-/1,50 | 4-12 jr.

De Bastei: Ti-Ta-Touwen in de boom.
woensdag

7

Politieke avond (gemeenteraad)
19:30-22:30 | Raadzaal | Live

Deze avond is er alleen een besluitronde.
donderdag

8

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

Elke donderdagavond rond zessen een driegangenmaaltijd.
donderdag

IVN Rijk van Nijmegen

Infobijeenkomst

8

Basteicafé

19:30-22:00 | gratis

Hoe Nijmegen begon: Net als Rome en Keulen is ook Nijmegen
niet op één dag gebouwd.
vrijdag

9

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

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

10

Bastei: Fluistertocht

09:30-11:30 | 3,50/1,50 | min. 8 jr.

Winter, de tijd van stilte in de natuur. Als heel stil bent beleef je
meer in de natuur en waait je hoofd lekker leeg.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Cursus Weidevogelbescherming
dinsdag

6&13

20:00-22:00 | gratis | aanmelden

Heb je belangstelling voor weidevogels? Vind
je het belangrijk dat kievit, grutto, tureluur en andere
weidevogels in het Land van Maas en Waal beschermd
worden? En ben je graag buiten actief? Volg dan de
cursus Weidevogelbescherming en word een actieve
weidevogelvrijwilliger.
Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van
boeren en loonwerkers zouden weidevogels op veel plaatsen
geen kuikens groot krijgen.
De weidevogelgroep Land van Maas en Waal, IVN afdeling
Maas en Waal en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
organiseren deze cursus voor nieuwe vrijwilligers. De cursus
bestaat uit twee theorieavonden en begeleiding in de praktijk. De
theorieavonden vinden plaats in Beneden-Leeuwen.
Hier vind je meer informatie

zaterdag

De Bastei - Waalwoemi:

Ti-Ta-Touwen in de boom
woensdag

7&28

15:00-17:30 | 3,-/1,50 | 4-12 jr.

Hou je van klimmen? Zin om de boom in te gaan?
We organiseren weer een spannende activiteit in de wilde
natuur bij Nijmegen. Deze buitenschoolse activiteit is voor
kinderen tussen de 4 en 12 jaar. We zullen met twee groepen
werken naar leeftijd en kinderen van Struin doen ook mee!
We gaan een klimconstructie maken in de boom op
boomvriendelijke manier. Beleef de natuur van boven, klauter
tussen de bomen, wees zo lenig als een aap en voel je zo vrij
als een vogel. Tussen de bomen hangen er klimtouwen, je leert
ook zelf te knopen en samen te werken. We maken de ‘Zon’, een
speelschommel tussen de bomen en andere touwconstructies.
Je leert je balans te vinden en je hoofd leeg te maken, want je
moet goed op letten. Vrij spelen op locatie in de Stadswaard is
natuurlijk ook mogelijk. Wij zorgen dat er iets warms te drinken
aanwezig is en voor een gezonde versnapering. We ruimen
samen de touwen op. Nodig je vrienden uit want samen klauteren
is nog leuker! (Foto: debastei.nl)
Hier vind je alle informatie

Fotowandeling Nijmegen
zondag

11

09:00-12:00 | vrijwillige bijdrage

De bourgondische stad met flair en kleur. Nijmegen
had het, heeft het en zal het altijd hebben. Waarom? Beleef
en ervaar Nijmegen, de oudste stad van Nederland met een
geschiedenis van meer dan 2000 jaar. Henk neemt je mee
door de mooiste en meest bijzondere locaties van Nijmegen.
Er zijn ook fotowandelingen rondom Nijmegen: De Vennen en de
Stadswaard.
Hier vind je meer informatie

10

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

Elke tweede zaterdag van de maand Creatief Centrum, Tolhuis.
zaterdag

10

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

Elke tweede zaterdag van de maand in Wijkatelier, Lindenholt.
zaterdag

10

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

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

10

Radboud Reflects Lezing

21:00-21:45 | 17,50/15,-/10,- | bestellen

Pleidooi voor de plant.
zondag

11

Fotowandeling Nijmegen

09:00-12:00 | vrijwillige bijdrage

Henk neemt je mee door mooie, bijzondere locaties in Nijmegen.
zondag

11

Bastei: Excursie

14:00-15:30 | gratis | inschrijven

Excursie leiden naar de nog aanwezige restanten van het
Romeinse aquaduct op de Watermeerwijk in Berg en Dal.
maandag

12

Debat: Mode en duurzaamheid
19:00-20:00 | 5,-/gratis

Deze avond organiseert de Radboud Universiteit in LUX een
debat over mode en duurzaamheid.
dinsdag

13

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Elke dinsdagavond rond zessen een driegangenmaaltijd.
dinsdag

13

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
20:00-22:00 | gratis | aanmelden

Cursus Weidevogelbescherming, deel II.

Radboud Reflects - Lezing:

Pleidooi voor de plant
zaterdag

10

21:00-21:45 | 17,50/15,-/10,- | bestellen

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 avondvullende
Nijmeegs Boekenfeest mat o.a. Jan Terlouw als spreken. Zie hier
het hele programma.
Hier vind je meer informatie

De Bastei, Waalwoemi:

Op jacht in ‘t Zwanenbroekje
woensdag

14

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

Vroeger maakten mensen alles met materialen uit
de natuur. Kun jij met je zelfgemaakte boog een doel raken?
En kun je sluipen zonder geluid te maken?
Een leuke en leerzame ontdekkingstocht. Trek laarzen aan, want
het kan behoorlijk drassig zijn in ‘t Zwanenbroekje.
Hier vind je alle informatie

De oudheid bekent kleur
dinsdag

13

20:00-22:00 | 3,50 (incl. consumptie)

Een lezing door Hans Sanders waarin hij een
verband legt tussen archeologie en geologie. Deze activiteit
wordt georganiseerd door de Kring Arnhem-Nijmegen van de
Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA).
We bekijken hoe de mens al in de verre oudheid de grondstoffen
van de aarde benutte om zijn omgeving en zichzelf wat meer
kleur te geven. .
Hier vind je meer informatie

dinsdag

13

Halve Maan
zaterdag

17

09:00-13:00 | aanmelden

De werkgroep Praktisch Natuurbeheer werkt
deze zaterdagochtend bij de Halve Maan, een deelgebied
van het project Heiderijk. Sinds enkele jaren ontwikkelt de
heidevegetatie zich hier goed en de zandhagedis is aan een
voorzichtige opmars bezig. (Foto: ivn.nl)
Wij verwijderen ongewenste begroeiing (zoals berkjes en
Amerikaanse vogelkers) en plaggen grond tot open zandplekken
om dit proces gaande te houden; tegelijkertijd proberen we
zo een aanlokkelijke leefomgeving voor de gladde slang,
roodborsttapuit en zadelsprinkhaan te creëren.
Lijkt het je leuk om 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.
De werkgroep Praktisch Natuurbeheer werkt in een aantal
heel verschillende gebieden in en rond Nijmegen. De meeste
natuurgebieden zijn eigendom van Staatsbosbeheer.
Hier vind je alle informatie

20:00-22:00 | 3,50 (incl. consumptie)

Lezing door Hans Sanders.
woensdag

14

Boomfeestdag
lesmateriaal

Bij meer dan 30 basisscholen.
woensdag

14

Bastei: Waalwoemi

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

De Bastei, Op jacht in ‘t Zwanenbroekje.
woensdag

IVN Werkochtend:

Lezing: De oudheid bekent kleur

14
15
16

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

Geschiedeniscafé Nijmegen

17:00-19:00 | gratis | inschrijven

Nijmeegse Geschiedeniscafé te gast in De Bastei. Op het
programma staan korte lezingen en een prikkelende column.
zaterdag

17

IVN Werkochtend

09:00-13:00 | aanmelden

Werkgroep Praktisch Natuurbeheer werkt bij de Halve Maan.
zaterdag

17

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

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

20

woensdag

21

14:00-15:30 | 2,50 | vanaf 6 jr. | reserveren

Het Dijkmagazijn Beuningen organiseert een
micro-safari. Gewapend met een vergrootglas en periscoop
kruipen we door de uiterwaard. Het lijkt dan of je op safari
bent in een enorm oerwoud.
Soms kun je jezelf helemaal wild kunt schrikken!
Hier vind je meer informatie

14:00-16:30 | 2,50

Elke donderdagavond rond zessen een driegangenmaaltijd.
vrijdag

Micro-safari

Dijkmagazijn: Waalwoemi

Hutten bouwen in de uiterwaarden.
donderdag

Dijkmagazijn, Waalwoemi:

Buurtrestaurant ’t Hert

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

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

Radboud Reflects - Lezing:

Being Ecological
vrijdag

23

19:30-21:15 | 5,-/gratis | bestellen

Wie écht ecologisch wil denken moet een begrip
als ‘natuur’ loslaten. Het is een ideaalbeeld dat ons in de
weg zit. Dat stelt de Amerikaanse spraakmakende filosoof
Timothy Morton. We moeten aandacht ontwikkelen voor de
dark side van de manier waarop we verstrengeld zijn met al
het levende en niet-levende in onze omgeving. Kom luisteren
hoe Morton moeiteloos schakelt tussen Schopenhauer, Stars
Wars en wc’s om zijn ideeën over ecologie uit de doeken te
doen.
Timothy Morton is hoogleraar en Rita Shea Guffrey Chair Engels
aan de Rice University. Zijn werk bevindt zich op het snijvlak
van de object-georiënteerde filosofie en de ecologie. In maart
verschijnt een Nederlandse vertaling van Dark Ecology (2016) bij
Uitgeverij Boom.
Tegelijk met de Engelse editie van zijn nieuwste boek Being
Ecological, verschijnt bij Uitgeverij Ten Have ook de Nederlandse
vertaling daarvan: Ecologisch Wezen.
De voertaal tijdens de lezing is Engels.
Hier vind je meer 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!

woensdag

21

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. Vanuit de Green Capital Challenges zijn
verschillende initiatieven ontstaan om de biodiversiteit in de stad
te vergroten...

14:00-15:30 | 2,50 | vanaf 6 jr. | reserveren

Het Dijkmagazijn Beuningen organiseert een micro-safari.
woensdag

21

Bastei: Waalwoemi

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

Verhalentocht: Het verdwenen dorp.
donderdag

22

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

Elke donderdagavond rond zessen een driegangenmaaltijd.
vrijdag

Duurzaamheidscafé 2018 #3:

Dijkmagazijn, Waalwoemi

23

OPENINGSCEREMONIE GREEN CAPITAL ON LINE
Op 20 januari was in de Stevenskerk de openingsceremonie
voor het Nijmeegse Green Capital jaar. Vertegenwoordigers
van Essen gaven de titel officieel door aan Nijmegen. Dit
alles onder het toeziend oog van de Europese commissaris
voor milieu.
Natuurlijk waren er de nodige toespraken, maar ook een aantal
mooie optredens. En de integrale ceremonie is terug te zien
op Youtube. Zeker de moeite waard! Ondertussen is ook het
informatiecentrum op het Kelfkensbos geopend. Daar kun je ook
binnenlopen om je te laten informeren. Er zijn bijvoorbeeld een
fiets- en wandeltocht te krijgen.

Radboud Reflects

19:30-21:15 | 5,-/gratis | bestellen

Lezing: Being Ecological.
zaterdag

24

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

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

27

Duurzaamheidscafé 2018 #3

vanaf 19:30 | gratis | aanmelden

Bekijk de creatieve oplossingen van inwoners van Nijmegen!
donderdag

29

Vegetarische Donderdag Nijmegen
vanaf 19:00 | aanmelden

Avondvoorzitter Marlies Leupen leidt de avond in goede banen.

Iedere laatste donderdag van de maand vegetarisch uit eten.

Meer over Green Capital? Ga naar de Green Capital-website van
de gemeente of de site van de Green Capital Challenges.

donderdag

Hier vind je alle informatie

Elke donderdagavond rond zessen een driegangenmaaltijd.

29

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

NIJMEGEN SLUIT AAN BIJ
STATIEGELD ALLIANTIE
De gemeente Nijmegen heeft zich aangesloten bij de
Statiegeld Alliantie. Bij de alliantie zijn een groot aantal
bedrijven, organisaties en gemeenten aangesloten die graag
willen dat er statiegeld wordt geheven op blikjes en flesjes.
Zo moet onder meer de hoeveelheid plastic afval worden
verminderd en daarmee ook plastic soep in de oceanen.

STADS- EN WIJKMONITOR 2018 OPENBAAR
Wie geïnteresseerd is in de toestand en de ontwikkeling
van de stad en de (eigen) wijk kan terecht op de Stads en
Wijkmonitor. De monitor geeft vooral aan waar bewoners wel
en niet tevreden over zijn. De informatie is zowel per thema
als per wijk te vinden.
Thema’s zijn bijvoorbeeld duurzaamheid, mobiliteit en openbare
ruimte. Maar ook andere thema’s als cultuur en zorg en welzijn
komen aan de orde. Heel leuk om eens in rond te snuffelen.

