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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Beste Lezers,
Gratis lespakket:
Wilde bloemen

Het gaat niet goed met de wilde bloemen. En dat is slecht
nieuws! Wilde bloemen zijn erg belangrijk voor mens en
natuur. Zonder wilde bloemen kunnen insecten niet leven. En
zonder insecten zijn er geen vogels. Daarom komen we met
OERRR in actie!

Samen zorgen voor meer bloemen
OERRR heeft speciaal voor het basisonderwijs een lespakket
ontwikkeld. Voor elke bouw is er een pakket dat gaat over wilde
bloemen en hun betekenis voor de natuur en voor ons allemaal.
Ook is er een les beschikbaar over wat jullie op school kunnen
doen. Want samen zorgen we voor meer wilde bloemen in
Nederland.
Download op de website de verschillende werkbladen en
documenten. OERRR is een initiatief van natuurmonumenten.

Deze Grruunn is, zoals je ziet, anders dan anders. Alles in
deze nieuwsbrief is onder voorbehoud: Wat vandaag kan, kan
morgen misschien niet meer en vice versa. Wat we proberen
te bieden zijn mogelijkheden om ook in deze tijd duurzaam
van onze natuur te genieten en je toch aan de richtlijnen te
houden.

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.

Digitaal struinen
Een goede indruk van de Waal en het landschap krijgt u op
dWaalfilm.eu. Met ruim 150 filmpjes van 1 minuut struint u
digitaal door het rivierengebied.

Scrol door de panoramas

Heb je meer tips? Deze zijn van harte welkom!
Wil je toch écht even lekker de natuur in voor wat beweging, frisse
lucht en een helder hoofd, dan begrijpen wij dat natuurlijk maar
al te goed! Geniet vooral van de natuur, maar blijf dichtbij huis en
vermijd drukke plekken. Houd altijd de RIVM richtlijnen in acht!
Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder
controle. Hier vindt u actuele informatie over hoe we dat doen.

Natuurfilms in miniatuur met in de hoofdrollen moerassen,
beken, rivieren, de zee. Meer dan 320 verhaaltjes over de grote
veerkracht die de natuur heeft op die plekken waar ze de ruimte
krijgt. Waar de teugels wat zijn losgelaten. De rijkdom die daaruit
voortvloeit, de planten en dieren maar ook de veranderlijkheid die
daarbij hoort; dát is waar Dwaalfilm over gaat. (Foto: dwaalfilm.eu)

Over #groenomtedoen
Elke dag een tip om van de natuur genieten
Het coronavirus vraagt veel van ons. Een nieuwe manier van
(thuis)werken, kinderen die ineens thuis zijn en vakanties en
uitjes die wegvallen. We ervaren onrust en onzekerheid over
onze gezondheid, en de gezondheid van familie en vrienden.
Juist in zo’n periode is het belangrijk om goed voor jezelf én
voor elkaar te zorgen. De natuur helpt hierbij. Dat kan heel
corona-proof: in je huis, in je tuin of op je balkon. Plan een
vast groen moment in je dagelijkse routine, bijvoorbeeld
tijdens je lunchpauze. Even je hoofd leegmaken, groens doen
en tot jezelf komen. Neem elke dag de tijd om van de natuur
te genieten en laat gedachten opbloeien tot creatieve ideeën!

Doe je mee?
Met #groenomtedoen bieden we je graag inspiratie om coronaproof te genieten van de natuur. Veilig, vrolijk en makkelijk om
thuis, in je tuin of op je balkon uit te voeren. Elke dag vind je op
deze website een nieuwe groene tip!
Deel jouw dagelijkse natuurmoment via Instagram en of Facebook
met #groenomtedoen en tag @ivnnatuureducatie.

Doe-tip: Insectenhotel
Wilde bijen en andere insecten vinden het heerlijk om een
beschutte plek te hebben. Een insectenhotel is daar ideaal
voor en makkelijk om te maken.
Meer dan de helft van alle 358 bijensoorten is bedreigd. Bijen zijn
ontzettend belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van
onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen
en andere insecten. De grootste bedreiging voor de wilde bij is het

gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit zijn directe gevolgen
van de intensieve grootschalige landbouw, verstedelijking en het
strakker en efficiënter beheer van ons groen. Heggen, bosjes
en houtwallen zijn grotendeels verdwenen en daarmee ook veel
nestplaatsen van de bij. IVN komt in actie voor de wilde bij met
het project Nederland Zoemt. En dat is hard nodig!
Iedere ‘gast’ heeft een voorkeur voor bepaalde materialen. De
plaatjes in de instructie geven aan welk materiaal geschikt is voor
welke soort. Zo kun je ook enkel een bijen- of vlinderhotel maken.
Download instructie insectenhotel maken.

Doe-tip: Virtueel wandelen
Krijg jij ook zo ontzettend veel zin om te wandelen met
dit lekkere weer? Het liefst gaat heel Nederland de
natuurgebieden in om even te ontsnappen aan thuis, waar we
momenteel heel wat uurtjes doorbrengen. Helaas is het juist
daarom nu niet verantwoord om onze mooie natuurgebieden
te bezoeken, want hoe houd je dan netjes 1,5 afstand?

Doe-tip:
Dieren, planten en paddenstoelen
herkennen met ObsIdentify

De oplossing

Lijkt het je leuk om mee te helpen met Natuuronderzoek? Met
de ObsIdentify app weet jij precies welke dieren en planten er
in jouw omgeving te vinden zijn.

Vanaf je balkon of tuin

Meer groene tips?
Met de campagne #groenomtedoen biedt
het ivn dagelijks een groene tip die je
thuis in je tuin of op je balkon kunt
uitvoeren.
Meld je hier aan!

Gelukkig zijn er ook manieren om binnen van de natuur te
genieten. Wist je dat Natuurmonumenten samen met Google
Street View zelfs een heleboel van onze natuurgebieden in kaart
heeft gebracht? Zo kan je er virtueel rondlopen én dan kan je
alvast wat mooie plekjes opzoeken waar je straks heerlijk kan
rondlopen zodra deze bizarre tijd weer voorbij is. (Foto: ivn.nl)

Via de ObsIdentify app kan jij meehelpen aan natuuronderzoek.
Deze app helpt je via beeldherkenning specifieke planten, dieren
en paddenstoelen te herkennen. Daarna kan je je observaties
uit jouw omgeving delen via waarneming.nl. Momenteel is er
vanwege het Coronavirus besloten om het delen van informatie
over zeldzame soorten tijdelijk te stoppen, om grote groepen
waarnemers in de natuur te voorkomen. Maar je kan ook prima
helpen door de natuur vanaf je balkon of tuin te observeren! Dit
is niet alleen erg nuttig voor het natuuronderzoek, het is ook nog
eens super leuk om te doen.
Download hier de app voor Android of Apple. (Foto: ivn.nl)

natuurdocumentaires goed voor onze gezondheid. Het onderzoek,
met meer dan 7500 deelnemers, wijst uit dat het kijken naar
natuurfilms niet alleen negatieve emoties zoals angst, nervositeit,
stress en vermoeidheid substaintieel vermindert, het maakt ons
daadwerkelijk gelukkiger. Zelfs kort naar natuurbeelden kijken
zorgt er al voor dat we meer plezier en tevredenheid ervaren.
Dus, breng de natuur naar je beeldscherm met deze drie tvtips, en ervaar de positieve effecten:

Natuurschilderij maken
Schilder of teken op een groot vel papier bloemen, een vogel
of een boom. Plak daar jullie natuurvondsten op. Bijvoorbeeld
een bloemknop op de bloem, een veer aan een vogelstaart, een
blaadjes op een boom en gras op een groen vlak. Zo krijg je een
levensecht schilderij!

De Nieuwe Wildernis

Doe-tip: 3 x natuur op je scherm
Het wordt momenteel afgeraden om de Nederlandse
natuurparken te bezoeken, maar natuur is juist hetgeen
waar we nu allemaal zoveel behoefte aan hebben door
het vele binnen zitten. Toch is het is erg belangrijk dat we
ons hier allemaal aan houden en de natuur dichter bij huis
opzoeken. Wist je dat kijken naar de natuur op televisie ook
veel gezondheidsvoordelen heeft? Daarom zullen wij de
aankomende weken regelmatig een aantal natuurfilms en
series aanraden. Dichterbij ga je het niet krijgen.

Meer geluk, minder stress
Een natuurfilm kijken om stress en vermoeidheid te verminderen?
Goed idee! Volgens onderzoek van BBC Earth, in samenwerking
met de Universiteit van Californië, is het kijken van natuurfilms en

De Oostvaardersplassen is lang onderwerp van discussie
geweest. Een prachtig natuurgebied. Benieuwd wat er zich
allemaal afspeelt in dit gebied? Deze natuurfilm heeft het leven in
de Oostvaardersplassen erg mooi in beeld gebracht.

Vroege Vogels TV
Ga tijdens deze natuurserie mee op onderzoek naar bijzondere
dieren, planten en plekken in Nederland.

WAD, overleven op de grens van water en land
Bekijk de schoonheid van het Waddengebied en zie hoe
dynamisch en uniek dit landschap is.

Voor de kinderen
Ook voor de kinderen zijn er voldoende leuke filmpjes te bekijken
over de natuur. Ken jij de leuke filmpjes van 1 Minuutje Natuur al?

Door het coronavirus werken wij thuis. Maar dat houdt ons
niet tegen om ons in te zetten voor een betere planeet. Ook
jij kan de wereld een beetje mooier maken, zelfs vanuit je
woonkamer.

Hoe? Volg deze 10 tips van Milieudefensie!

Evolutiebioloog en televisiepresentator Freek Vonk ontpopt
zich tot ‘meester Freek’ en geeft sinds de coronacrisis online
les over zijn favoriete dieren. Dat doet hij om de paar dagen
op zijn eigen YouTube-kanaal, FreekTV.
Er zijn al lessen over luiaards, tijgerhaaien en schildpadden.
Freek sluit iedere les af met huiswerkopdrachten voor kinderen
uit de onder- en bovenbouw. Ingezonden huiswerk toont hij in zijn
Instagram-stories. Freek Vonk is bijzonder hoogleraar aan de VU
Amsterdam, en als bioloog en wetenschapper verbonden aan
Naturalis Biodiversity Center. (Foto:freekvonk.nl)

GRATIS: Thuisonderwijs van WWF

vanuit thuis iets doen voor de planeet

Freek Vonk geeft les
over dieren

Sinds september brengt het Wereld Natuur Fonds wekelijks
lessen uit voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs, onder
de naam Toekomstkunde. Kinderen kunnen zelfstandig aan
de slag met dit lesmateriaal en leren over natuur, klimaat,
duurzaamheid en wilde dieren aan de hand van actualiteiten.
De werkbladen van Toekomstkunde zijn gratis te downloaden.
Wekelijks verschijnen nieuwe lessen over een actueel onderwerp.

Online cursus:
Vogels van Nederland
In deze gratis vogelcursus voor beginners leert u in 10
vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen.
Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. U ontvangt
direct de eerste vogelles per mail.
Schrijf u in voor deze gratis cursus:

Help de dieren in je tuin
Greenwashing:
zo herken je het
Deze trucs gebruiken bedrijven om zo groen mogelijk te lijken
Tegenwoordig lijkt het wel alsof elk bedrijf bezig is met
duurzaamheid. Bijna ieder product in de supermarkt bevat
een keurmerk en je wordt platgegooid met termen als
‘CO2 neutraal’, ‘milieuvriendelijk’ en ‘schone energie’. De
hoogste tijd om eens kritisch te kijken naar de verschillende
duurzaamheidsclaims.

Er is steeds minder ruimte voor
natuur in Nederland. Dieren kunnen
hierdoor moeilijk een huis en voedsel vinden. Jij kan ze een
handje helpen, in je tuin of op je balkon! Zaai bijvoorbeeld
bloemen voor de insecten of stek je eigen mini-boom. Met de
tips op deze pagina kan je meteen zelf aan de slag!
Op de website van Natuurmonumenten vind je 14 speeltips voor
kinderen.

Wat is greenwashing?
Als bedrijven of organisaties zich duurzamer voordoen dan ze
eigenlijk zijn, wordt dat greenwashing genoemd. Bijvoorbeeld
als een bedrijf breed uitmeet dat ze een initiatief ondersteunen
dat zich inzet voor plasticrecycling, maar één van de grootste
plasticvervuilers ter wereld is. Greenwashing is dan een
marketing truc, bedoeld om consumenten het merk beter of leuker
te laten vinden en hen het product te laten kopen.

Beleef de Lente:
kijkcijferkanon
Nu de bulk van de mensen aan huis gekluisterd is door het
coronavirus bieden de livebeelden van Vogelbescherming
bij Beleef de Lente een welkome afwisseling. Bijna een
half miljoen mensen hebben in de eerste maand al een
kijkje genomen in de nestkasten. Dat is ruim vier keer
zoveel als vorig jaar. Omdat de webcams zo in trek zijn bij
het thuiszittende publiek opent Vogelbescherming nu een
extra camera bij de torenvalk bovenin de watertoren van
Hoogeveen.
Sinds 2007 volgt Vogelbescherming Nederland door middel van
webcams het liefdesleven van vogels gedurende de lente. De
webcams zijn een succes, jaarlijks kijken honderdduizenden
mensen mee. Kijk mee op beleefdelente.nl.

Hoe pik je de bedrijven die groene leugens verkopen er uit?
Het herkennen van greenwashing begint bij het stellen van
kritische vragen. Deze 7 punten kunnen je helpen om valse
duurzaamheidsclaims te herkennen...
(Foto: Curology via Unsplash op voordewereldvanmorgen.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!

Gratis lespakket:
‘Help de Bij!’

Bijen zijn onmisbaar voor het verspreiden van stuifmeel.
Zo kunnen bloemen, fruit en planten groeien. Maar het gaat
slecht met de bij in Nederland. Heel slecht! Er zijn steeds
minder bijen. En dat is een ramp! Met dit lespakket kun je met
je klas aan de slag om de bij te helpen. Zo zorgen we samen
voor meer bijen in Nederland!
Nederland moet ‘bij-vriendelijk’ worden en daar kunnen jullie bij
helpen! Kom bij de bijenbrigade! Op de webpagina’s van OERRR
vind je GRATIS lespakketten, werkbladen en meer!
OERRR is een initiatief van natuurmonumenten.

