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.

Wilde bijen dichtbij
Nederland Zoemt
De natuurmusea zoemen! Op maar liefst 11 plekken in
Nederland kun je de expositie Nederland Zoemt bezoeken,
ook in De Bastei! Nooit eerder werkten zoveel musea samen
om dezelfde expositie op hetzelfde moment toegankelijk
te maken voor het publiek. De tentoonstelling is onderdeel
van het landelijk project Nederland Zoemt, waarin diverse
partijen in actie komen voor de wilde bijen in ons land.

agenda mei
dinsdag

1

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Een gezonde driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant ’t Hert.
dinsdag

1

Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.
19:00-22:00

Avond-excursie Ooijpolder vanaf het Hollands-Duits Gemaal.
woensdag

2

GLK: Kinderboswandeling

14:00-15:30 | 5,-/2,50/gratis

In de expositie wanen bezoekers zichzelf een bij en ontdekken zo
van alles over deze wonderlijke insecten. Sjouwen met stuifmeel,
rondlopen in een dik behaarde jas of de weg vinden in een
bloem: het leven van bijen gaat niet over rozen!

Op zoek naar de kabouterboom, de dikste boom van Nederland.

Want wilde bijen hebben het zwaar! In de expositie Nederland
Zoemt leer je van alles over het leven en het nut van wilde bijen,
maar ook dat het helaas niet goed met ze gaat. Daarom is er ook
aandacht voor oplossingen: wat kun jij doen om ze te helpen?

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

Hier vind je alle informatie

donderdag

3

vrijdag

4

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

Workshop Wasted Away

t/m 6 mei | gratis | vanaf 16 jaar

Nieuw materiaal uit Nijmeegs afval.

GLK: Kinderboswandeling
woensdag

2

14:00-15:30 | 6+ jr. | 5,-/2,50/gratis | reserveren

De Heerlijkheid Beek ligt op de stuwwal van
Nijmegen. Deze hoge stuwwal is altijd een belangrijke plaats
geweest waar handelsroutes goed in de gaten gehouden
konden worden. Daarom hadden de Romeinen hier een van
hun noordelijkste vestigingsplaatsen. In de directe omgeving
van de heerlijkheid Beek zijn grafvelden, pottenbakkerijen en
steenbakkerijen uit de Romeinse tijd gevonden.
Het enige dat in de Heerlijkheid Beek nu nog zichtbaar herinnert
aan het feit dat de Romeinen er zijn geweest, zijn de tamme
kastanjes. Een van deze tamme kastanjes, de zogenaamde
kabouterboom, is de dikste boom van Nederland. De boswachter
gaat samen met u en uw (klein)kinderen op zoek naar deze
boom. Ook wordt gezocht naar mooie uitzichtpunten en
verrassende doorkijkjes. Omdat het terrein veel hoogteverschil
kent, wordt het klimmen en dalen. Geschikt voor kinderen vanaf 6
jaar. Reserveren is noodzakelijk.
Hier vind je alle informatie

zaterdag

5

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

De Hobby, Nwe Nonnendaalseweg 98, Nijmegen.

Workshop Wasted Away
Nieuw materiaal uit Nijmeegs afval
vrijdag

4

zaterdag

5

zondag

vanaf 16 jr. | gratis | aanmelden
Hoe kunnen we Nijmeegs afval een tweede leven
geven? Experimenteer samen met ontwerper
Basse Stittgen met de mogelijkheden van
organisch afval voor nieuw materiaal. Meld je aan
voor de workshop Wasted Away!

6

Het eerste weekend van mei organiseert ontwerper
Basse Stittgen een meerdaagse workshop bij Art
Laboratory, waarin hij samen met deelnemers de mogelijkheden
van organisch afval uit Nijmegen voor nieuw materiaal
onderzoekt. Hij heeft hiervoor, o.a. in samenwerking met DAR
en lokale ondernemers, de afvalstromen in regio de Nijmegen in
kaart gebracht. Basse heeft eerder een materiaal ontwikkeld van
afval uit de vleesindustrie. (Foto: ugenda.nl)
Hier vind je alle informatie

zondag

6

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!

00:00-23:59

Wie met zijn team ziet de meeste vogelsoorten in het werkgebied
van de Vogelwerkgroep Nijmegen?
zondag

6

Excursie: Dijkmagazijn
8:00-10:00 | 3,50/2,50

Broedvogelexcursie langs de dijk en door het Roodslag.
zondag

6

Hortus: Wild Wijn Fest

14:00- 20:00 | 2,- (excl. consumpties)

Onder de bezielende leiding van Lara Güppertz (Vinifèr)
bundelen 5 jonge professionals hun wijnkennis en ervaring. Zij
presenteren met passie hun favoriete wijnen en zorgen voor
perfect aansluitende amuses.
dinsdag

8
8
8

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.
19:00-22:00

Dinsdagavond-excursie Bemmelse Polder vanaf het Het Sprok.
donderdag

10

6

00:00-23:59 | aanmelden

Sinds een aantal jaar is er de regionale VWG - Big
Day een event dat je niet mag missen! Het is een competitie:
wie met zijn team ziet de meeste vogelsoorten in het
werkgebied van de Vogelwerkgroep Nijmegen. Vorig jaar wist
het winnende team maar liefst 147 soorten waar te nemen!
Een Big Day is het leukst met zoveel mogelijk teams. Iedereen
kan meedoen! Het doel is niet alleen het regionaal record te
verbreken maar vooral ook een dag gezellig samen vogels kijken,
veel leuke soorten zien en je persoonlijk record op scherp te
zetten. Ook voor beginnende vogelaars is het dus zeker leuk!
De spelregels vind je hier

13:00-16:00 | 50,- (incl. materialen)

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

zondag

Hortus: Workshop ‘Plantendruk’

Afdrukken maken van verse planten; docent: Monique van
Haasteren, beeldend kunstenaar/docent grafische technieken.
dinsdag

Steun de Grruunn

Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.

Vogelwerkgroep:
Regionale Big Day

Africa Now festival

10:00-17:00 | 14,-/6,-/gratis

Prikkel je zintuigen en maak kennis met de culturele rijkdommen
waar het continent Afrika zo bol van staat.

Africa Now festival
donderdag

10

10:00-17:00 | 14,-/6,-/gratis | koop tickets

Ontdek hedendaags Afrika tijdens het Africa Now
festival. Prikkel je zintuigen en maak kennis met de culturele
rijkdommen waar het continent Afrika zo bol van staat.
Ontdek hedendaags Afrika door een uitgebreid programma met
kunst, mode, literatuur, film en muziek. Luister naar internationale
live muziek en ontmoet kunstenaars met Afrikaanse roots uit
Nederland. De tentoonstelling Afrotopia met hedendaagse
fotografie van de fotobiënnale uit Bamako, Mali, laat zien wat
er gaande is op het gebied van fotografie. Africa Now is er voor
iedereen en alle leeftijden. (Foto: facebook.com/afrikamuseum)
Hier vind je het programma

Nationale Vogelweek:
Vogels kijken voor iedereen
mei

De Nationale Vogelweek 2018 vindt plaats
12-21 tussen 12 en 21 mei. Ga mee op excursie en
ontdek de verrassende natuur in Nederland.
Op de website zie je waar de verschillende activiteiten
plaatsvinden. Je kunt zoeken op plaats, datum, soort
activiteit of op trefwoord. Veel plezier!

Voer je Vogelweek-score in
Het is heel eenvoudig om de voorpret en napret van een
Vogelweek-excursie te vergroten. Op Waarneming.nl kun je de
vogels die je ziet tijdens de excursie met een app op je telefoon
heel gemakkelijk invoeren en thuis weer op de pc of tablet weer
terugkijken. Zo kun je precies bijhouden welke vogels je hebt
gezien en leer je beter kijken. Dat maakt vogels kijken nóg leuker!
Op waarneming.nl kun je je vogelwaarnemingen eenvoudig
invoeren en delen met anderen. Een account aanmaken is gratis
en eenvoudig. Met deze korte handleiding ben je nog voor de
Vogelweek aan de slag!
Hier vind je alle informatie

duurzaam op de campus: Groene Week
mei

14-17

dagelijks 12:30-22:30

In mei gaat de Groene Week weer van start in de
tuin van de Studentenkerk Nijmegen. De Groene week is
dagelijks een tof groen en duurzaam festival op de campus!
De hele week staat volgepland met leuke workshops, lezingen,
optredens en andere duurzame activiteiten. Allen gericht om
duurzaam leven onder de aandacht te brengen bij studenten. Het
programma zal stukje bij beetje bekend worden via Facebook.
Hier vind je meer

donderdag

10

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

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

11

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

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

12

Begin Nationale Vogelweek

Vogels kijken voor iedereen. De Nationale Vogelweek
2018 vindt plaats tussen 12 en 21 mei.
zaterdag

12
12
12

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

Repair Café Beek

11:00-14:00 | gratis

Kulturhus, Roerdompstr 6, Beek.
maandag

14

Begin van de Groene Week
t/m 17 mei | 12:30-22:30

De Groene week is dagelijks een tof groen en duurzaam festival
op de campus!
dinsdag

15

dinsdag

15

19:30-21:00 | gratis | aanmelden

Dit jaar, 2018, is het jaar van de huiszwaluw en in
Molenhoek is de grootste kolonie van de omgeving. Daarom
gaan we het leven van deze vogel daar eens nader bekijken.
Er zal een gids met een telescoop bij zijn zodat de vogels goed
bekeken kunnen worden. Maar neem ook jouw eigen kijker mee!
Hier vind je alle informatie

11:00-14:00 | gratis

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

huiszwaluwen in de kolonie Molenhoek

Repair Café Dukenburg

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

Nationale Vogelweek:

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 gezonde driegangenmaaltijd.

Duurzaamheidscafé 2018 #5:

Duurzame evenementen
dinsdag

15

20:00-22:00 | gratis | reserveren

En, ga jij weleens naar een leuk festival in
Nijmegen? Vast wel! Kun je feestvieren en tegelijk duurzaam
zijn? Natuurlijk wel. Je kent het wel. Je wilt je kleedje ergens
op de grond installeren. Lekker samen met je vrienden in de
zon genieten van de muziek. Hoe fijn is het dan om gewoon
waar je wilt neer te ploffen? Dan is het wel fijn als de grond
niet bezaaid is met peuken of plastic bekers.
Van 14 tot en met 17 mei is het weer De Groene Week in
Nijmegen: een festival waarin een schoon milieu en een leefbare
wereld centraal staat. Ook het Duurzaamheidscafé draagt haar
steentje bij! (Foto: duurzaamheidscafenijmegen.nl)
In 2018 is er iedere maand een Duurzaamheidscafé i.k.v.
NijmegenGreen Capital. Voor meer info zie de Green Capitalwebsite van de gemeente of de Green Capital Challenges.
Hier vind je alle informatie

dinsdag

Waalwoemi:
Onderwaterwereld in Ooij
woensdag

16

14:30-16:30 | 8-12 jr. | 3,-/2,-/1,50

Ben jij ook nieuwsgierig naar wat er allemaal leeft
onder water? En ben je tussen de 8 en 12 jaar oud? Ga dan
mee op een excursie waarin watermonsters centraal staan.
We gaan wateronderzoek doen in de grote visvijver in Ooij.
Deze spetterende ontdekkingstocht naar waterdieren wordt
georganiseerd door IVN Rijk van Nijmegen en De Bastei.
Trek kleren aan die nat mogen worden en neem voor de
zekerheid een regenjas mee. Onderweg krijg je wat te drinken.
Om 16.30 uur komen we bij de ouders terug.
Hier vind je alle informatie

Basteicafé:

over stad, rivier en natuur
donderdag

17

20:00-22:00 | gratis | inschrijven

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 deze try-out fase is de entree voor
het Basteicafé gratis. Schrijf je vooraf wel in, want het aantal
toegangsplaatsen is beperkt!
Het Basteicafé wordt in principe elke 2e donderdag van de
maand gehouden boven in De Bastei.
Hier vind je alle informatie

15

Duurzaamheidscafé 2018 #5
20:00-22:00 | gratis

Thema: Duurzame evenementen.
woensdag

16

Waalwoemi: Dijkmagazijn
14:00-17:30 | 3,50

Hutten bouwen in de uiterwaard.
woensdag

16

Excursie: Onderwaterwereld in Ooij
14:30-16:30 | 8-12 jr. | 3,-/2,-/1,50

Ga mee op een excursie waarin watermonsters centraal staan.
donderdag

17

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

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

17

Basteicafé: over stad, rivier en natuur

18

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

In het Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen.
zaterdag

19

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

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

20

Art Laboratory: Rondje Noord
14:00-17:00 | gratis

Bezoek de groene initiatieven in Nijmegen-Noord!
maandag

21

zondag

20

14:00-17:00 | gratis

Art Laboratory doet mee aan Rondje Noord, de
middag waarop je de groene initiatieven in Nijmegen-Noord
kunt bezoeken! Met Rondje Noord beleef je de lokale sferen
in het buitenstadse gebied van Nijmegen boven de Waal,
vaak onder het genot van een fris sapje of hapje van eigen
erf. Pak je fiets en laat je onderweg verrassen!
Bij Art Lab ontdek je het experiment terwijl je een hapje besteld
aan de bar en een plekje zoekt om van de zon te genieten.
Hier vind je alle informatie

20:00-22:00 | gratis

Maandelijks aandacht aan een thema dat samenhangt met het
eeuwenoude verband tussen stad, rivier en natuur.
vrijdag

Art Laboratory: Rondje Noord

IVN excursie: Nieuwe Natuur in Nijmegen-Noord
10:00-14:30 | 2,-/gratis

Wandeling van 15 km door nieuwe natuur en langs de nevengeul.

IVN Natuurexcursie:
De Bruuk
zondag

27

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

Op zoek naar ringslangen en orchideeën. Ga mee
met natuurgidsen van IVN en beleef op het laagst gelegen
deel van Groesbeek een verrassende wandeling. We lopen
op paden tussen blauwgraslanden, we zullen er orchideeën,
wateraardbei, waterviolier en andere zeldzame planten zien.
Deze flora trekt ook veel vlinders aan.
Er komen hier zelfs drie soorten reptielen voor; de hazelworm,
de levend barende hagedis en de ringslang. De gidsen
zullen vertellen hoe en wanneer u deze dieren het best kunt
waarnemen. Maar met een beetje geluk gaat het ons middag
lukken. Goed schoeisel wordt aanbevolen! (Foto: ivn.nl)
Hier vind je alle informatie

Vier de wilde natuur
in de Stadswaard!

dinsdag

22

27

11:00-17:00 | gratis

Nederlands grootste grassroots natuurfestival
wordt dit jaar ook gevierd in Nijmegen! Kom naar de
Stadswaard in Nijmegen, een wild natuurgebied op een
steenworp afstand van de stad. Bouw mee aan een
insectenhotel of doe mee met de workshop zaadbommen
maken voor wilde bijen. Aanmelden is niet nodig.
Dit mooie programma organiseert De Bastei samen met IVN Rijk
van Nijmegen.
Hier vind je alle informatie

Hortus Nijmegen:
Beeldenexpositie ‘Beeldend Kwartet’
zondag

27

12:00-15:00 | gratis (behalve bij evenementen)

Vier krachtige en bewuste vrouwen exposeren dit
voorjaar hun beelden in de theetuin en de kas van de Hortus
Nijmegen. Van realistisch tot abstract en van planmatig tot
intuïtief. Zij vonden elkaar in beeldhouwvereniging Pietra en
in de gedrevenheid te willen creëren in steen.

22
woensdag

23

Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.
di 22 19:00-22:00

Waalwoemi: Dijkmagazijn
wo 23 14:00-15:30 | 2,50

Op jacht naar de kleine waterbeestjes in de uiterwaarden.
woensdag

23

Excursie: Dijkmagazijn

wo23 14:00-15:30 | 3,50/2,50

Natuurwandeling langs de Weurtse Plas en de Waal.
donderdag

24

Buurtrestaurant de Klokketoren
Do 24 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

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

26

Repair Café Nijmegen Noord
za 26 14:00-16:30 | gratis

ln De Ster, Queenstraat 37b in Nijmegen.
zondag

27

Grassroots natuurfestival
zo 27 11:00-17:00 | gratis

Vier de wilde natuur in de Stadswaard!

27

Hier vind je alle informatie

HET GROTE FIETSDEBAT:
EEN MENSVRIENDELIJKE
BINNENSTAD

Avond-excursie Ooijpolder vanaf het Hollands-Duits Gemaal.

zondag

De expositie duurt t/m vrijdag 29 juni tijdens openingstijden
van de Theetuin van de Hortus. Op zondag 27 mei zijn de
beeldhouwers aanwezig voor een ontmoeting. (foto: ugenda.nl)

di 22 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

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

zondag

Buurtrestaurant ’t Hert

IVN Natuurexcursie: de Bruuk
zo 27 14:00-16:00 | 2,-/gratis

Op zoek naar ringslangen en orchideeën.
dinsdag

29

Buurtrestaurant ’t Hert

di 29 18:00 | 6,-/3,50 | reserveren

Elke dinsdagavond rond zessen een gezonde maaltijd.

dinsdag

29

vanaf 20:00 | gratis

milieucentrum

In het centrum van de stad liggen veel claims op
de openbare ruimte. Dat maakt ook de bereikbaarheid ervan
tot een lastig vraagstuk, waarbij scherpe afwegingen moeten
worden gemaakt. Hoeveel ruimte krijgt de bus en de auto?
En hoeveel de fiets? Het vorige college van burgemeester
en wethouders heeft in Nijmegen een traject ingezet dat
moet leiden tot meer ruimte voor fietsers en voetgangers,
het winkelend publiek. De bus gaat verdwijnen uit de
Burchtstraat. Maar wat komt er voor in de plaats? Ook de
auto wordt in deze plannen verder uit het centrum geweerd.
Gezondheid voor inwoners krijgt prioriteit.
De auto is een comfortabel vervoermiddel om naar het centrum
te gaan. Al is het vinden van een parkeerplaats vaak lastig. De
ruimte is schaars. En als je vervolgens loopt te winkelen wil je
niet in de uitlaatgassen en het geluid van al die (andere!?) auto’s
lopen.
De fiets lijkt een uitstekend alternatief. Minder ruimte, minder
geluid, geen uitstoot en ook nog eens gezonder voor de
gebruiker. Al kunnen gestalde fietsen een sta-in-de-weg zijn.
Tijdens het debat vragen wij ons af of je de fietser en voetganger
beter kunt faciliteren. Zodat het centrum nog aantrekkelijker voor
hen wordt en er minder auto’s hoeven te komen. En misschien
biedt diezelfde fiets nog wel meer mogelijkheden! Zijn fietstaxi’s
bijvoorbeeld een alternatief voor de stadsbussen?
De 29e willen we er meer duidelijkheid over krijgen in het Dutch
Bicycle Centre, te vinden in het Honigcomplex! De organisatie is
in handen van Milieucentrum De Broeikas.
Hier vind je alle informatie

Vegetarisch uit eten BIJ:
De PELGRIM
donderdag

31

vanaf 19:00 | aanmelden

Iedere maand samen met de vriend(inn)en van
Vegetarische Donderdag Nijmegen uit eten bij steeds een
andere eetgelegenheid in Nijmegen!
In mei gaan we eten bij De Pelgrim. Deze is gevestigd in de
Commanderie van St. Jan, een van de mooiste gebouwen van
Nijmegen, gelegen achter het Waaggebouw.
Een plek waar je kunt genieten van lekker eten en drinken zoals
dat ruim 800 jaar geleden ook al gebeurde. 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 een mailtje. (Foto: De Pelgrim)
Hier vind je alle informatie

Uiterwaarden-5-kamp
woensdag

30

14:00-15:30 | 2,50 | reserveren

De Grieken deden het al: de pentathlon of wel de
vijfkamp. Vijf verschillende sporten dwars door wilde natuur.
De uiterwaarden in Beuningen zijn gebruikt door GOforKids
en Het Dijkmagazijn om een parcours uit te zetten.
Wie zin heeft om mee te doen moet niet bang zijn voor een
schrammetje of vieze kleren. Aan het eind zullen alle deelnemers
als winnaars uit de bus komen, vijkampen is echt heel stoer!
Hier vind je alle informatie

dinsdag

29

HET GROTE FIETSDEBAT
vanaf 20:00

Debatavond door Milieucentrum De Broeikas.
dinsdag

29

Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.
dvanaf 21:45

Dinsdagavondexcursie: Nachtzwaluwen.
donderdag

31

Vegetarische Donderdag Nijmegen
vanaf 19:00 | aanmelden

Vegetarisch uit eten bij De Pelgrim in Nijmegen.

Een nieuwe lente, een nieuw college
Maar betekent een nieuw college ook een nieuwe lente? Vlak
voor het ‘ter perse’ gaan van deze Grruunn kwam er witte
rook uit de schoorsteen van het stadhuis. GroenLinks, D66
en SP zijn eruit en gaan samen het nieuwe college vormen.
Het nieuwe collegeakkoord is inmiddels ook gepresenteerd
(maar moet nog worden goedgekeurd door de leden).
Harriët Tiemens blijft de eerst verantwoordelijke voor milieu en
duurzaamheid. Daarnaast blijft ze ook verantwoordelijk voor
de mobiliteit. Het collegeakkoord blijft fors inzetten op deze
thema’s. Noël Vergunst (ook GroenLinks) wordt verantwoordelijk
voor stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening, dat een
flinke band heeft met het milieubeleid. Opvallend is dat hij ook
cultuurhistorie onder zijn hoede neemt, waarmee GroenLinks
verantwoordelijk wordt voor het Valkhof. De enige partij die
steeds tegen de donjon was.
Het economisch beleid kom bij Monique Esselbrugge (D66). Een
nieuw gezicht. Op dit terrein worden de circulaire economie en
de energie transitie als kansrijke sectoren genoemd. Op zich
positief, maar of het economisch beleid en duurzaamheid echt
verder worden geïntegreerd of dat het blijft bij losse projecten
moeten we nog afwachten.
Een gemiste kans blijft het voedselbeleid, dat raakvlakken heeft
met duurzaamheid, gezondheid en het sociale beleid. Toch
belangrijke thema’s voor dit college. Maar natuurlijk staat niet
alles in het collegeakkoord, wellicht liggen hier mogelijkheden!

Ook vleermuizen houden van de zon!
Vorige week zagen we dat met de warme start van het
voorjaar er opeens volop insecten rond gingen vliegen. Een
perfecte tijd voor vleermuizen om aan te sterken na hun
maandenlange winterrust. De Europese vleermuizen voor
100 procent insecteneters.
Het kappen van bomen, opvullen van spouwmuren en renoveren
van oude gebouwen betekent minder verblijfplaatsen voor
de vleermuis. Daarnaast worden ze (indirect) vergiftigd door
insecticiden. Ook krijgen de vrouwtjes maar één of twee jongen
per jaar. Veel soorten zijn verdwenen of erg zeldzaam geworden.
Wil jij verschillende soorten leren herkennen? Waar je kans hebt
om ze te zien? Hoe je ze kunt helpen of waar je melding kunt
maken van wat je hebt gezien? Kijk dan op de website van o.a.
de Zoogdiervereniging of vleermuis.net.
Meer info vind je hier

Stichting Landschapsbeheer Gelderland:

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele vrijwilligers actief in het Gelderse landschap.
Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap
in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een
actieve vrijwilligersgroep. Ook jij kunt meedoen!
Je kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje
op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op Nijmegen!

Hier vind je alle informatie

