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Grruunn is een initiatief van Milieucentrum De Broeikas

Wij hebben als doel de inwoners van Nijmegen e.o. 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.

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.

milieucentrum

Blotevoetenwandeling
15:00-16:30 | 8,-/5,50 | inschrijven

 Veel kinderen houden van lopen op blote voeten. 
Vind jij dat ook leuk? Weet je dat een blotevoetenwandeling 
niet alleen leuk, maar ook gezond voor je is? Het kan pijntjes 
verminderen, je slaapt er beter door en je krijgt er nog goede 
zin van ook! Voel hoe spannend en plezierig het is om op je 
blote voeten te wandelen in de natuur.

Dit is een dWaalZin-activiteit: De Bastei biedt onder de naam 
dWaalZin een uitgebreid aanbod van bezielende struinactiviteiten 
in de Stadswaard, de Groenlanden en de Millingerwaard, waarbij 
natuur, bewegen, aandacht en bewustwording de belangrijkste 
ingrediënten vormen. 

Ruige riviernatuur en de voortdurende aanwezigheid van 
stromend water maken dit tot een avontuurlijke, lichtvoetige en 
verfrissende bezigheid: je loopt je hoofd leeg, maakt al struinend 
pas op de plaats en vindt je jouw weg buiten de gebaande paden.
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Grune Pub Quiz
een succes!
Op 28 februari was er van
Milieucentrum De Broeikas
de eerste grote ‘Grune 
Pub Quiz’. En we kunnen niets 
anders dan concluderen een zeer 
geslaagde quiz was. Uiteindelijk 
verschenen er bijna 60 deelnemers 
bij Brebl die de strijd met elkaar aangingen. Hoewel het in de 
eerste plaats om de fun en eeuwige roem gaat, ging elk team 
met een (grune) prijs naar thuis. Met de ervaring van Margot 
Ribberink als presentatrice en de kennis van prof. Pieter 
Leroy als jury was de leiding in goede handen.

De teams kregen een kleurrijk palet aan vragen voorgelegd. 
Weet jij bijvoorbeeld in welke afvalbak een gebroken colaglas 
hoort? Of weet jij wat een ‘vergeetariër’ is? En zou jij dat bekende 
nummer van Michael Jackson over het milieu herkennen? Zo 
maar drie vragen die de deelnemers kregen voorgeschoteld. 
Onze doelstelling dat de deelnemers aan het eind van de avond 
iets moesten hebben opgestoken en moesten hebben gelachen 
werd in ieder geval gehaald. We zijn dan ook heel blij met de 
vele positieve reacties. En gezien het enthousiasme bij alle 
betrokkenen zit het er dik in dat jullie volgend jaar 
kunnen deelnemen aan een 2e editie!

milieucentrum

Er zit muziek in de Hortus
Geminga
14:00 - 15:30 | donatie welkom

De muziek van Geminga laat zich moeilijk in een hokje 
stoppen. De songs voeren je mee naar dromerige sferen, met 
invloeden van Pink Floyd en Portishead. Om je vervolgens 
wakker te schudden met beats die doen denken aan Björk, 
Talking Heads en Prince. 

.Of het nu gaat om een popsong of een artistieke compositie voor 
een choreografie. De inhoud telt. Daarmee richt de muziek van 
Geminga zich rechtstreeks tot het hart van de luisteraar.

Annabel
14:00 - 15:30 | donatie welkom

Annabel is een muziekkunstenares die zich bezighoudt met 
het verklanken van onderwerpen. In haar werk maakt ze 
gebruik van een totaalbeleving waar verschillende ‘genres’ 
elkaar ontmoeten.

Nederlandstalige teksten worden gecombineerd met strijkers 
en Afrikaanse invloeden vermengen zich met geïmproviseerde 
klanklandschappen. Tintelend van inspiratie kan het publiek de 
ruimte verlaten.
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Maak plaats voor wilde bloemen!
Het valt veel mensen op: insecten, bloemen en vogels 
verdwijnen uit ons landschap. Zonder wilde bloemen, geen 
insecten en zonder insecten geen vogels. Daarom zet 
Natuurmonumenten heel Nederland in bloei. Binnen onze 
natuurgebieden, maar vooral ook daarbuiten. Samen zorgen 
we voor meer wilde bloemen in Nederland. Doe je ook mee?

Samen zetten we Nederland in bloei
Natuurmonumenten roept iedereen op om mee te doen. Zaai 
wilde bloemen in je eigen tuin of zet samen met buurtbewoners je 
buurt in bloei. Je kunt ook je gemeente vragen om meer plaats te 
maken voor bloemen. In de gratis (digitale) toolkit vind je alles om 
zelf aan de slag te gaan.

Deze maand is Natuurmonumenten we gestart met een nieuwe 
campagne om Nederland  Maak jij ook plaats voor wilde 
bloemen? Kom dan in actie en maak je eigen mini-natuur. 
Ontvang het gratis actiepakket! Hoe? Dat lees je op de site!

    

IVN Natuurexcursie: Nederrijkswoud
Bos en Vergezichten

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

 IVN Rijk van Nijmegen organiseert een prachtige 
rondwandeling met gids door het Nederrijkswoud.

Het Nederrijkswoud is het natuurgebied tussen de dorpen Berg 
en Dal en Groesbeek. Doordat dit gebied op de stuwwal ligt, is 
het zo’n 50 tot 80 meter verheven boven de zeespiegel. Door 
die hoogte heb je hier prachtige vergezichten, tot aan het Duitse 
Reichswald toe. Naast de glooiende weilanden met hier en 
daar oude jaagbosjes heeft het gebied ook mooie bosstukken 
met oude laanbomen en voor de bosbouw aangeplante 
naaldboompercelen. Tijdens de wandeling komen we langs 
voormalig landgoed Nederrijk en gaan we een spreng (gegraven 
bron) zien. Kortom, een gebied rijk aan historie en natuurleven.

Het is geen lange wandeling, maar door de hoogteverschillen is 
een goede conditie wel belangrijk, evenals stevige schoenen met 
profiel (vooral bij regen). Dus houd rekening met het weer en ga 
mee op deze mooie tocht in de lente ! (Foto: ivn.nl)
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Nationale Landschap Enquête
Het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels in het buitengebied baart veel Nederlanders zorgen. Dat blijkt uit de 
Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten, de grootste publieksraadpleging over ons landschap ooit. 81% van 
de deelnemers maakt zich zorgen om het landschap. Ruim 45.000 mensen vulden eind vorig jaar de enquête in. Met een 7,9 
hoort Gelderland tot de drie provincies met de hoogste waardering.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research in opdracht van en gefinancierd door de Vereniging 
Natuurmonumenten. Op deze pagina lees je de uitkomsten van de   enquête. Hier vind je het volledige rapport (pdf).

Zoogdier van het jaar: De egel
Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor 
één van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. 
Inmiddels zijn er al heel wat soorten aan de beurt geweest. 
Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de egel, net als in 2009 
trouwens!

De egel is een van de bekendste inheemse zoogdieren en 
is met geen enkel ander dier te verwarren. Van de inheemse 
insecteneters is de egel de enige soort die een echte winterslaap 
houdt, die duurt van november tot eind maart. .Er worden dan 
ook in de winter wel egels waargenomen die veelal niet ‘zielig’ 
zijn en die, tenzij ze duidelijk sterk vermagerd zijn, ook niet naar 
een egelopvang hoeven te worden gebracht.

Over de populatiegrootte is nog weinig bekend. Hoewel jaarlijks 
veel egels sterven in het verkeer, lijkt de inrichting van het 
landschap gunstig te zijn geweest voor de verspreiding en 
het voorkomen van de egel. Tot zijn er een regelmatig flinke 
dalingen gemeten. Zo hebben ze, zoals bijna alle inheemse 
dieren, ook last van de droge zomers en de warme winters. Wat 
jij kunt doen voor de egel vind je bijvoorbeeld, op de site van de 
Egelbescherming of Dierenambulance Nijmegen.

      

DE Grruunn zoekt bezige bijen!

De Grruunn is een populaire, actuele nieuwsbrief waarmee 

we de inwoners van Nijmegen en omstreken willen wijzen 

op wat er allemaal in (en voor) het milieu te doen is in onze 

prachtige regio. Vaak zelfs gratis of voor een klein bedrag. 

Grruunn groeit! Zoals je hebt kunnen lezen, of zelfs meemaken, 

organiseren we steeds meer ‘gruuns’ naast deze nieuwsbrief. 

En daarvoor zijn we op zoek naar meer mensen die ook vrijwillig 

een steentje willen bijdragen. Heb jij zin om mee te werken aan 

de Grruunn als redacteur en zoeken en/of schrijven naar wat de 

regio aan groens te bieden heeft? Laat ons dat dan weten via 

een mailtje naar info@debroeikasnijmegen.nl.
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donderdag Veggiedag 
Vanaf 19:00 | aanmelden

 Plantaardige producten hebben een veel kleinere 
ecologische voetafdruk dan dierlijke varianten, brengen 
gezondheidsvoordelen met zich mee en zijn beter voor 
dierenwelzijn. Redenen voor ons om jou te verleiden eens 
heerlijk vegetarisch of veganistisch te eten.

Wij van donderdag Veggiedag (voorheen 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. Daarom gaan we iedere 
laatste donderdag van de maand samen uit eten bij steeds een 
andere eetgelegenheid in Nijmegen.

Beter een goede Buur...
Dit keer hebben we gekozen voor Eetcafé BUUR, de gastvrije 
huiskamer in Brakkenstein. Je kan er terecht voor lunch, 
diner, een goede kop koffie of een lekker speciaalbiertje, 
maar ook voor leuke activiteiten zoals een pubquiz of 
jamsessie. Een unieke plek in Brakkenstein voor iedereen, 
van jong tot oud.

Zo’n drie jaar geleden stond de oude ontmoetingsruimte van dit 

zorgcentrum in Brakkenstein nog leeg. Een buurtbewoonster 
vroeg zich af of deze ruimte niet opnieuw ingezet kon worden 
voor de buurt. Tegelijkertijd was Werner op zoek naar een 
beschutte plek om werknemers te kunnen re-integreren. Dit bleek 
een goede combinatie en Eetcafé BUUR was het resultaat!

BUUR is een eetcafé geworden met drie doelstellingen: Een 
ontmoetingsplek zijn voor de buurt, een beschutte werkplek en 
een plaat om mensen verleiden duurzamer te eten. Dat laatste 
wordt ingevuld door zowel biologische als vegetarische gerechten 
aan te bieden. Het streven is om dit verder uit te breiden met op 
termijn, bijvoorbeeld, een veganistisch recept. Al is dit laatste nu 
nog even lastig te verwezenlijken.

BUUR richt zich onder andere op de verzorgingshuizen in de 
buurt. De bewoners daarvan kunnen voor weinig een lekker kopje 
koffie krijgen. De ouderen zijn nog wel steeds erg gehecht aan 
hun stukje vlees bij het eten. Maar als ze willen aanschuiven aan 
de weektafel zullen ze moeten eten wat de pot schaft en dat is 
dabn toch vaak vaak vegetarisch. Ook hiervan is de prijs bewust 
laag gehouden. BUUR wil graag dat alleenstaanden gezellig bij 
elkaar aanschuiven aan een grote tafel.

Met kok Jeroen heeft BUUR natuurlijk ook een echte kok in huis. 
Hij heeft ook nog eens de opleiding ‘food design’ gedaan. Jeroen 
is verantwoordelijk voor de verschillende gerechten. Die worden 
onder meer gemaakt van zogenaamde geredde groenten: 
Groenten die anders waren weggegooid. Het leuke en het 
uitdagende van het gebruik van deze groentes is dat het aanbod 
steeds weer een verrassing is en dat bij een vaste menukaart! 
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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!

In het eerste jaar had zelfs al een derde van de groentes deze 
oorsprong.

En dan hebben we het hier nog niet eens gehad over Romy de 
huiskat of over de mogelijkheid om buurtproducten te kunnen 
kopen bij Buur. Alle reden dus om dit te komen ontdekken door 
de 28e met ons mee te gaan eten bij eetcafé Buur!.

   
(Foto: buurbrakkenstein.nl)

Repair Café Nijmegen-West
Elke eerste zaterdag van de maand van 11:00-14:00

Repair Café Malden
Elke tweede vrijdag van de maand van 13:30-16:30

Repair Café Dukenburg
Elke tweede zaterdag van de maand van 11:00-14:00

Repair Café Lindenholt
Elke tweede zaterdag van de maand van 11:00-14:00

Repair Café Beek Berg en Dal
Elke tweede zaterdag van de maand van 11:00-14:00

Repair Café Groesbeek
Elke tweede zaterdag van de maand van 13:00-16:00

Repair Café Willemskwartier
Elke derde vrijdag van de maand van 13:00-16:00

Repair Café Nijmegen-Oost
Elke derde zaterdag van de maand van 11:00-13:30

Repair Café Brakkenstein
Elke vierde zaterdag van de maand van 13:00-16:00

Repair Café Nijmegen-Noord
Elke vierde zaterdag van de maand van 14:00-16:30
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