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.

milieucentrum

Natuurlijk willen wij dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn
van Grruunn maar denk aan het milieu bij het printen!
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IVN Natuurexcursie:
Lent en Nijmegen Noord
zondag

9

14:00-17:30 | 2,-/gratis

Lent kreeg onlangs van onderzoeksbureau Geodan
de titel: beste wijk van Nederland. Een van de selectiecriteria
was: ruim en groen wonen. Tijdens deze wandeling gaan
we de groene omgeving van Lent verkennen. We starten bij
Restaurant Zijdewinde dat op de grens van Lent ligt.
Van daaruit lopen we een rondje over het terrein van Landgoed
Doornik, over de Doornik Natuurakkers en door het voedselbos,
midden in het park Lingezegen, deelgebied de Woerdt. We gaan
kijken bij het huis van de metselbijen. Daarna gaan we de dijk op,
lopen langs het verzonken gehucht Doornik en koersen richting
stad, naar het Lenter Eiland en voorbij de nevengeul. Onderweg
steeds zicht op de mooie Waal en de ruimtelijke beleving van het
rivierenlandschap. We zien ook de sporen van bevers die in het
gebied wonen.
Aanraders: goede wandelschoenen, kleding naar het weer,
verrekijker, een waterfles.

Grruunn is niet aansprakelijk voor schrijffouten en kennelijke vergissingen.

agenda juni
zaterdag

1

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

De Hobby, Nwe Nonnendaalseweg 98
dinsdag

4

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Iedere dinsdag een gezonde maaltijd.
dinsdag

4

Filosofisch café: Hebzucht
20:00-22:00

Een stevig staaltje hersengymnastiek in Café Trianon.
dinsdag

4

Vogelwerkgroep Nijmegen
vanaf 21:45

Dinsdagavondexcursie: Nachtzwaluwen Mulderskop.
Traditiegetrouw sluiten we de reeks dinsdagavond-excursies af
met een Nachtzwaluwexcursie.
woensdag

5

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

Waalwoemi: Stenen zoeken.

Campina Open Boerderijdagen!
maandag

10

10:00-16:00 | gratis

Op Tweede Pinksterdag openen 69 boerenfamilies
hun staldeuren voor publiek! Er is van alles te zien en
beleven voor jong en oud. De boer laat aan de hand van
leuke spelactiviteiten zien hoe melk van de grazende koeien
in de wei terecht komt in het glas thuis op tafel. Een heerlijk
dagje buiten! Kom je ook?
Op de boerderijdagen is altijd van alles te doen. Dit jaar zijn er
een nieuwe spellen die niet alleen leuk zijn, maar ook leerzaam.
Leg een uitdagend parcours af over tractor banden, strobalen
en nog meer avontuurlijke boerderij obstakels. Tijdens het
parcours leer je hoe melk van de boerderij bij jou op de eettafel
belandt. Of kun jij de smaken van verschillende zuivel producten
onderscheiden? Test je kennis tijdens deze blind proeverij.
En zo zijn er nog meer activiteiten.Laat ze weten naar welke
boerderij je komt en maak kans op 1 van de 10 insectenhuisjes
van Natuurmonumenten!

VWG Dinsdagavondexcursie:

Nachtzwaluwen Mulderskop
dinsdag

4

vanaf 21:45

Traditiegetrouw sluiten we de reeks dinsdagavondexcursies af met een Nachtzwaluwexcursie (te voet) onder
leiding van Paul Gnodde. Mulderskop is één van de gebieden
waar deze mythische soort in ons werkgebied broedt. We
verzamelen op de parkeerplaats naast het Zweefvliegveld van
Malden.

donderdag

6

Gelukkig wonen = wonen in een groene omgeving
dinsdag

11

vanaf 20:00 | 7,50 | aanmelden

Groen maakt gelukkig. Natuur in de stad verbetert
de luchtkwaliteit en is goed voor ons welzijn. Het verlaagt
onze stress, maakt ons blij en kan ons zelfs sneller laten
genezen. Maar wat doen we eigenlijk met die kennis in de
praktijk? Deze avond onderzoeken we de relatie tussen ons
geluk en een groene leefomgeving.
Gastspreker Matthijs Schouten is als ecoloog en filosoof
verbonden aan Staatsbosbeheer en de universiteiten van
Wageningen en Cork (Ierland). Vanavond houdt hij een betoog
over de relatie tussen geluk, natuur en de stad. Nijmegen is wat
natuur betreft gezegend, maar wiens geluk moeten we eigenlijk
centraal stellen bij het ontwerpen van onze leefomgeving?
Architect Max van Huut (Alberts en Van Huut) geeft lezingen en
workshops over organische architectuur. Van Huut laat zien hoe
we ontwerpkennis over natuur-inclusief bouwen in kunnen zetten
voor onze toekomstige stadsinrichting.
Aansluitend worden we door Le Far West landschapsarchitecten
uitgedaagd om onze eigen woonomgeving groener en mooier te
maken.

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

Iedere donderdag een gezonde maaltijd.
vrijdag

7

De Bastei: Mindfulness in de natuur
10:15-16:00 | 65,- | aanmelden

Deze eendaagse training vormt een unieke combinatie van
aandachtig aanwezig zijn, fysieke beweging en verstilling in de
natuur. We doen allerlei oefeningen die je kunnen helpen om
meer in het moment te zijn, meer en helder waar te nemen en een
grotere beheersing te krijgen over je aandacht.
zaterdag

LUX DEBAT

Buurtrestaurant de Klokketoren

8
8

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

Repair Café Beek - Berg en Dal

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

Elke tweede zaterdag, Kulturhus.
zaterdag

8

Repair Café Groesbeek

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

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

8

HUISKAMER REST. VIVA LAS VEGAN
19:00-20:00 | VOL!

Iedere maand eerlijk vegan eten. Aanmelden uiterlijk één dag van
tevoren via een mailtje.
zondag

9

IVN Natuurexcursie

14:00-17:30 | 2,-/gratis

Een rondwandeling door nieuwe natuur.
maandag

10

woensdag

12

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

Langs de rivier spoelt van alles aan. Stenen,
stukjes hout en veel meer. We gaan deze schatten
verzamelen en maken een echt kunstwerk op het strand. Ook
de kleuren van de bloemen en planten die we vinden worden
gebruikt. Deze verrassende ontdekkingstocht voor kinderen
van 8 t/m 12 jaar wordt georganiseerd door IVN Rijk van
Nijmegen en De Bastei.

Repair Café Lindenholt

In het Wijkatelier, Lindenholt.
zaterdag

Struinkunst aan de Waal

Open Boerderijdagen
10:00-16:00 | gratis

Op Tweede Pinksterdag openen 69 boerenfamilies hun staldeuren
voor publiek.

Boekpresentatie:
Wat doen die mensen toch duurzaam?
donderdag

13

vanaf 19:00 | gratis entree

In 2018 was Nijmegen Europa’s
Groene Hoofdstad. ‘Wat doen die mensen toch
duurzaam? - observaties over Nijmegen als Europese
Groene Hoofdstad’ vertelt over dat jaar, over wat voorafging,
gebeurde, en bijblijft.
Dit is geen wetenschappelijk boek, van Nanda Kurstjens en Pieter
Leroy, maar de observaties zijn wel op academische gedachten
en methoden gebaseerd. Je kunt het boek het beste lezen als
de observaties van twee schipbreukelingen die, per ongeluk op
de Waalkade aangespoeld, een jaar lang duurzaam Nijmegen
hebben beleefd. En die daar met plezier over vertellen.
Nanda Kurstjens en Pieter Leroy zijn verbonden aan de sectie
Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit.
Nanda heeft daar Environment and Society Studies gestudeerd.
Pieter Leroy is hoogleraar Milieu en Beleid aan de Radboud
Universiteit.
Dit boek wordt donderdag 13 juni door de auteurs gepresenteerd
bij Dekker Van de Vegt. Wethouder Harriët Tiemens zal het eerste
exemplaar in ontvangst nemen. Het boek is vanaf dan te koop bij
Dekker Van de Vegt. Kostprijs 19,90.

Open Dag Nijmeegse Stadstuinen 2019
zaterdag

8

10:00-17:00

Wij kijken met heel veel plezier en gepaste trots
terug op ons 20-jarig jubileum! Honderden bezoekers hebben
wij mogen ontvangen. Het weer was prachtig, de bezoekers
enthousiast en de tuinopenstellers zeer tevreden. Zaterdag is
er de 21-ste editie van de Open Dag Nijmeegse Stadstuinen.
Wij hebben weer ons best gedaan om u een grote variatie aan
tuinen aan te bieden, u zult zeker weer verrast zijn!

dinsdag

11

VvE informatie avond verduurzaming
19:15-21:15

U krijgt, als Vereniging van Eigenaren, deze avond informatie over
mogelijkheden om te verduurzamen en energie te besparen.
dinsdag

11

LUX DEBAT

vanaf 20:00 | 7,50 | koop tickets

Gelukkig wonen = wonen in een groene omgeving.
woensdag

12

Dijkmagazijn Beuningen

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

Natuurexcursie met gids in Weurt

Praktijkcursus biodiversiteit
vrijdag

14

9:00-12:30 | gratis | aanmelden

Wilt u meer vogels, wilde bijen, vlinders
en amfibieën op en rond uw perceel? Stichting
Landschapsbeheer Gelderland organiseert op vrijdag 14 en
vrijdag 28 juni twee inspiratieochtenden over biodiversiteit.
Deelnemers zien op een prachtige locatie inspirerende
voorbeelden hoe ze hun perceel aantrekkelijker kunnen
inrichten voor meer dieren. Ze leren over inrichting en beheer
van landschapselementen als bloemrijk grasland, heggen,
knotbomen en poelen in het belang van allerlei dieren.
Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen,
ook in de gemeente Beuningen. Recent onderzoek naar insecten
heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is het gebrek
aan voedsel en nestgelegenheid. Het landelijk gebied is namelijk
steeds eenvormiger geworden met weinig ruimte voor bloeiende
beplanting. Gelukkig kunt u zelf iets doen voor meer biodiversiteit
op uw eigen perceel. Wij geven u graag tips en inspiratie.
Woont u in de gemeente Beuningen en wilt u graag iets
extra’s doen voor dierlijke bewoners op uw grond? Dan bent
u van harte welkom om deel te nemen. Er zijn geen kosten
aan verbonden, dus wees er snel bij want vol is vol. (Foto:
landschapsbeheergelderland.nl)

woensdag

12

Dijkmagazijn Beuningen

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

Waalwoemi: Strandzandfantasie langs de Waal.
woensdag

12

De Bastei: Struinkunst aan de Waal
14:30-16:30 | 3,-/2,-/1,50 | inschrijven

Schatten verzamelen langs de rivier
donderdag

13

DvdV: Boekpresentatie

vanaf 19:00 | gratis entree

Basteicafé:

Vijftig tinten groen
donderdag

13

20:00-22:30 | 5,-/3,- | inschrijven

Klimaatverandering raakt het dagelijks leven in de
stad: we krijgen vaker te maken met hittestress en extreme
hoosbuien met ondergelopen straten en kelders tot gevolg.
Maar de vernietiging van de natuur vormt een minstens even
grote bedreiging. Luister en praat mee over het versterken
van de biodiversiteit in onze stad tijdens dit Basteicafé.
Op 6 mei 2019 publiceerde het IPBES* in opdracht van de VN
een alarmerend rapport over de biodiversiteit: ecosystemen
staan wereldwijd onder druk en een miljoen soorten worden in
hun voortbestaan bedreigd. Wat kun je als inwoner van de stad
hiermee? Biedt een stad als Nijmegen mogelijkheden om de
natuur te versterken? Kunnen we lokaal ruimte bieden aan meer
soorten inheemse planten en dieren?
Met een aantal lezingen gaat dit Basteicafé in op biodiversiteit
in de stad. De presentatie is in handen van Ignace Latour. De
sfeervolle muzikale omlijsting door dj Maarten en de catering van
DROOM! De Bastei maken deze avond compleet.

Wat doen die mensen toch duurzaam?
donderdag

13

De Bastei: Basteicafé

20:00-22:30 | 5,-/3,- | inschrijven

Vijftig tinten groen. Luister en praat mee over het versterken van
de biodiversiteit in onze stad.
vrijdag

14

Dijkmagazijn Beuningen

9:00-12:30 | gratis | reserveren

Praktijkcursus biodiversiteit, 1 van 2.
vrijdag

14

Repair Café Malden

13:30-16:30 | gratis (donatie welkom)

In Vintage and More, Malden.

Basteicafé Excursie
zondag

16

vanaf 10:00 | 3,50 | aanmelden

We nemen je mee door de idyllische botanische
tuin van Hortus Nijmegen. Deze meest biodiverse plek van
Nijmegen is gebaseerd op inheemse vegetatietypen die hier
al 50 jaar floreren.
Zeldzame planten, zoals de zwarte rapunzel, vermeerderen zich
op eigen kracht. Samen met de hortulanus onderzoeken we ter
plekke welke principes dit succes mogelijk maken en op welke
manier de hortus een inspirerend voorbeeld kan zijn voor de rest
van de stad.

De Bastei:

Blotevoetenwandeling
zaterdag

15

10:15-12:45 | 15,-/5,-/2,- | inschrijven

Op blote voeten lopen is veel meer dan een
ochtendwandeling of natuurwandeling.
Nog meer dan bij een gewone struintocht draait alles om contact
en het besef van alles wat om je heen is. We lopen een korte
struintocht (ong. 3 km) in de Stadswaard.

TERRA_STORY:

Billie van Katwijk
maandag

17

18:00-23:00 | 40,- | inschrijven

Stichting Fabrikaat en De Bastei hebben de handen
ineengeslagen voor een bijzonder programma. Op drie
avonden kun je de Nijmeegse rivierklei op een verrassende
manier beleven. Maak kennis met de experimenten van
ontwerpers die bij Fabrikaat werkzaam zijn en proef letterlijk
van keramiek vervaardigd van lokale klei. (Foto: Fabrikaat)
Op unieke locaties aan de Waal schuif je aan voor een
vijfgangendiner, uitgeserveerd op servies vervaardigd van
Nijmeegse rivierklei. We nemen een kijkje in het groeiende
archief van Nijmeegse kleisoorten, ontwikkeld door Fabrikaat.
Ontwerpers vertellen je over hun onderzoek naar deze klei en
laten je hun producten op deze avond gebruiken.
Op 17 juni schuift ontwerper Billie van Katwijk (Nederland, 1994)
aan. Billie is haar project gestart met een materiaalonderzoek
naar de toepasbaarheid van de lokale klei.
Inschrijving is inclusief vijfgangendiner met consumpties.

zaterdag

15

De Bastei: Blotevoetenwandeling

10:15-12:45 | 15,-/5,-/2,- | inschrijven

Op blote voeten lopen is veel meer dan een ochtendwandeling of
natuurwandeling.
zaterdag

15

Repair Café Nijmegen-Oost

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

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

16

Basteicafé Excursie

vanaf 10:00 | 3,50 | aanmelden

Vaderdagstruintocht in Doornik
zondag

16

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

Elke maand organiseert Lingewaard Natuurlijk
wij een struintocht in de natuur van Lingewaard. Dan kan
iedereen die daar zin in heeft mee met onze gidsen: Nieuwe
planten ontdekken, dierensporen vinden, vogels bekijken
of gewoon lekker uitwaaien. We zullen gaan wandelen in de
Gendtse waard, de Klompenwaard, Doornik, het Haalderen
bos, in de Angerense waard en natuurlijk in de Bemmelse
waard. Dat wordt genieten!

We nemen je mee door de idyllische botanische tuin van Hortus
Nijmegen.
zondag

16

Vaderdagstruintocht in Doornik
14:00-16:30 | 3,-/1,50

Elke maand organiseert Lingewaard Natuurlijk wij een struintocht
in de natuur van Lingewaard.
zondag

16

IVN: Slootjesdag

11:00-16:00 | gratis

Kinderen op (onder) wateravontuur in ’t Zwanenbroekje. Op een
mooie zoekkaart kan je uitvissen wat je gevangen hebt: misschien
wel een schrijvertje, een bootsmannetje of een echte salamander.
maandag

17

TERRA_STORY: Billie van Katwijk
18:00-23:00 | 40,-| inschrijven

Op drie avonden kun je de Nijmeegse rivierklei op een
verrassende manier beleven. Inclusief vijfgangendiner met
consumpties.
dinsdag

18

Huiskamerrestaurant

vanaf 17:30 | reserveer of afhaal

Vegalicious maaltijden in Nijmegen-Lent.
vrijdag

21

Repair Café Willemskwartier

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

In het Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen.

Beleef de midzomernacht in

Heumensoord
zaterdag

22

starttijden tussen 20:00 en 23:00 | aanmelden

Beleef dicht bij de stad de rust en ruimte van
Heumensoord. Wandel over de statige beukenlanen van
Heumensoord de nacht in en verwonder je over de geluiden
van de nacht. Ontdek de nachtdieren en kom genieten van
de verhalen van de natuur. De Midzomernachtloop geeft je de
kans om dit van dichtbij mee te maken.
Als het donker wordt zoeken veel dieren een veilige plek om hun
ogen te sluiten. Maar wanneer de zon achter de horizon zakt, is
dat voor een aantal andere dieren juist het teken om te ontwaken.
Vleermuizen, uilen en de nachtzwaluw, die beginnen hun dag pas
als alle andere vogels zwijgen.
Op weg door het donkere bos ontmoet je onze boswachters en
kom je van alles te weten over de dieren in het donker. Ga mee
met deze unieke tocht door het bos en over de heide en beleef dit
prachtige gebied op de stuwwal van het Rijk van Nijmegen.
(Foto: natuurmonumenten.nl)

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!

zaterdag

22

zaterdag

22

zondag

23

14:00-16:30 | 2,-/gratis

Er valt veel te ontdekken in de Stadswaard.
Mede door de gevarieerde plantengroei, de relatie met de
rivier de Waal en de aanleg van de nieuwe nevengeul, is de
Stadswaard rijk aan insecten. Daar komen dan weer allerlei
insectenetende dieren op af. Als je je realiseert dat insecten
ook nog belangrijke bestuivers zijn voor veel planten, dan
snap je misschien dat de natuur en de mens niet zonder
kunnen.
De gidsen Joop, Piet en Harm nemen jullie graag mee op
deze insectensafari. Als het weer mee werkt zien we veel
vlinders, bijen, libellen, kevers, vliegen en muggen en met
een beetje geluk spotten we zelfs bijzondere soorten zoals de
rivierrombout, of misschien de steilrandgroefbij of het schaakbordlieveheersbeestje.
Leuk om mee te nemen, maar hoeft niet: Verrekijker / Vlinderkijker
(lichte verrekijker), loep en evt. vangpotje(s) en/of (macro-)
fototoestel. (Foto: Harm Alberts, ivn.nl)

Beleef de midzomernacht

starttijden tussen 20:00 en 23:00

Beleef dicht bij de stad de rust en ruimte van Heumensoord.
zondag

23

IVN Natuurexcursie

14:00-16:30 | 2,-/gratis

Er valt veel te ontdekken in de Stadswaard.

25

Insecten in de Stadwaard

14:00-16:30 | gratis (donatie welkom)

ln De Ster, Queenstraat 37b, Lent.

dinsdag

IVN Natuurexcursie:

Repair Café Nijmegen Noord

Duurzaamheidscafé #2

20:00-22:00 | 3,50 | koop tickets

Thema: Verborgen kansen.
woensdag

26

Op de koffie bij boswachter Ellen
15:00-17:00

Iedere laatste woensdagmiddag van de maand.
vrijdag

28

Dijkmagazijn Beuningen
9:00-12:30 | gratis

Praktijkcursus biodiversiteit, 2 van 2.
zaterdag

29

Repair Café Brakkenstein

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

Bij Buur, Dk. Hensburchstraat 2
donderdag

27

Donderdag Veggiedag

vanaf 19:00 | aanmelden

Vegetarisch uit eten bij Hotel Nimma. Lees het interview op
pagina 6.
zondag

30

Excursie Doddendaal

10:30-12:00 | 3,50/2,50 | reserveren

Excursie over Landgoed Doddendaal. Het slot heeft een rijke
geschiedenis, en de omgeving vertelt een even boeiend verhaal.

Duurzaamheidscafé #2:

Verborgen kansen
dinsdag

25

20:00-22:00 | 3,50 | koop tickets

Zo langzamerhand raakt vrijwel iedereen er wel
van overtuigd dat de mens impact heeft op het klimaat. We
raken overvoerd met tips over hoe we duurzamer kunnen
leven. Maar welke bijdrage heeft nu de meeste impact?
Wat is bijvoorbeeld nu beter: minder vlees eten of niet meer
vliegen?
Hoe kun je nu weten wat echt goed is? Babette Porcelijn schreef
het boek ‘De verborgen impact’. Hierin laat zij de impact van
ons gedrag op de hele keten zien, van grondstofdelving tot
afvalverwerking. Zo is er voor een stukje vlees natuurlijk grond
nodig om veevoer op te verbouwen. Dit heeft ontbossing en
groot waterverbruik tot gevolg.Dat betekent natuurlijk niet dat we
alle leuke dingen aan ons voorbij moeten laten gaan. Volgens
Porcelijn is het vooral belangrijk dat we weten wat er zich in de
totale productieketen afspeelt. Op basis daarvan kunnen we
bepalen welke aanpassingen voor ons haalbaar zijn en welk
effect we daarmee behalen.
Tijdens het Duurzaamheidscafé behandelen we onder leiding
van Joke Feenstra elementen uit het boek van Babette over
een mogelijk eco-positief leven. Daarna gaan we met Margot
Ribberink en Victor van Oeijen, specialisten van stichting
KlimaatGesprekken, daadwerkelijk aan de slag om je eigen
doelen te stellen en concreet te maken. We leren onze
klimaatimpact te halveren en hierover het gesprek met anderen
aan te gaan. Humor, hoop en handelingsperspectief staat daarbij
centraal.

Zonder een wijzend vingertje, dat beloven we!
De avond wordt in goede banen geleid door avondvoorzitter
Marjolijn van de Zandschulp. Dit alles wordt omlijst met prachtige
muzikale intermezzo’s door Heleen van den Hombergh.

Oproep Zoogdiervereniging:
Laat uw oude en nieuwe waarnemingen meetellen voor de
Rode Lijst Zoogdieren!
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit werkt de Zoogdiervereniging aan de actualisatie
van het basisrapport voor de Rode Lijst Zoogdieren. Om
hier een goede inschatting van te kunnen maken, roept
de Zoogdiervereniging iedereen op om (oude en recente)
zoogdierwaarnemingen in te voeren in de Nationale Databank
Flora en Fauna (NDFF).

Vegetarisch uit eten:
Hotel Nimma
donderdag
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vanaf 19:00 | aanmelden

Donderdag Veggiedag 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. (Foto: Hotel Nimma)
Daarom gaan we iedere laatste donderdag van de maand samen
met de vriend(inn)en van Veggiedag uit eten bij steeds een
andere eetgelegenheid in Nijmegen. Dit keer bij Hotel Nimma aan
de Weurtseweg 478. Hotel Nimma omschrijft zichzelf als een plek
waar mensen samen komen om te eten, werken, een drankje
te doen of te overnachten. Voor backpackers, zakenmensen,
partypeople of tortelduifjes. Een plek met een warm en industrieel
karakter waar je je makkelijk thuis voelt. Waar je jezelf kunt zijn,
mensen ontmoet of jezelf even terugtrekt. Lees hier ons interview:

OVER BONENBURGERS EN ZAKENMENSEN
Als je de Weurtseweg vanuit Nijmegen richting Weurt volgt, vind
je, net nadat je onder De Oversteek door bent gefietst, aan je
rechterhand Hotel Nimma. Door de combinatie van prijs en ligging
trekt het een breed publiek: Van zakelijke gasten tot mensen die

JULI

7

IVN Fietsexcursie: Land van Maas en Waal
14:00-16:30 | 2,-/gratis

De IVN gidsen Wim, Frans, Emmy en Izaak nemen u mee voor
een fietstocht door een stukje Maas en Waal. Een gebied waar
historie nog volop aanwezig is met landgoederen en kastelen.
JULI
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IVN Natuurexcursie: Boerenlandpaden
14:00-16:00 | 2,-/gratis

De IVN gidsen wandelen mee en vertellen over landschap, natuur
en wat we zo allemaal tegenkomen.We starten bij het kerkje
van Persingen

een paar dagen ‘Nijmegen doen’. Ik praat met Anke, manager van
het restaurant. Zij is dit nu twee jaar. Haar man is er kok. Beiden
komen uit een heel andere hoek maar ontdekten dat hun passie
toch in de horeca ligt. Ooit begonnen in de bediening is Anke
inmiddels opgeklommen tot manager met als grote droom om
uiteindelijk een eigen zaak te hebben.
Hotel Nimma begon in maart 2017, Anke volgde enkele maanden
later. Hoewel het restaurant al wel vegetarische gerechten had,
heeft ze die bij haar aantreden direct uitgebreid. Aandacht voor
duurzaamheid speelde zeker een rol, maar het was commercieel
minstens zo belangrijk: er is natuurlijk steeds meer vraag naar!
Veganisten kunnen ook prima bij Nimma terecht. Er staan nu
al veganistische gerechten op de kaart en een aantal andere
gerechten zijn zo aan te passen dat ze ook geschikt zijn voor
veganisten.
Door het gemengde publiek dat Nimma trekt blijft een
vleesaanbod toch belangrijk. Vooral gasten uit de zakenwereld
vragen ernaar. De biologische producten beperken zich
vooralsnog tot enkele dranken (b.v. Fritz Kola!) en er worden een
aantal producten lokaal ingekocht. Duurzaamheid is dus zeker
nog een punt van aandacht en Anke hoopt dit in de toekomst
verder uit te breiden.
Wie bij Nimma een buffet bestelt krijgt, naast de vleesgerechten,
ook vegetarische gerechten zoals de vegetarische burger.
En hoewel de klant koning blijft is deze nog nooit geweigerd.
Vegetarisch is blijkbaar toch al behoorlijk ingeburgerd (what’s in a
name!).

HUISKAMER RESTAURANT

VIVA LAS VEGAN
zaterdag

8

19:00-20:00 | 10,- (3-gangen maaltijd) | VOL!

Iedere maand eerlijk vegan eten. Aanmelden
uiterlijk één dag van tevoren via een mailtje.
Eerlijke voeding en goede eiwit combinaties van granen en
peulvruchten, zodat je ook gezond eet en zo min mogelijk prefab.
Natuurlijk biologisch en zoveel mogelijk uit de eigen omgeving.

Favoriet van Anke zelf is de zoete-aardappelbonenburger.
Hoewel zij zichzelf geen etiketjes opplakt concludeer ik dat ze
alle eigenschappen van een flexitariër heeft waarbij ze af en toe
bewust kiest voor goed en duurzaam stukje vlees en dat vooral
niet teveel. De manager is natuurlijk ook koning!

