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.

december
Help ons de rechtszaak van
DE eeuw te winnen
Ondanks de klimaatcrisis blijft Shell doorgaan met vervuilen.
Dat moet stoppen. Daarom klagen we Shell aan. In december
begint onze rechtszaak. Wij nemen het op tegen een van de
machtigste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw
hulp nodig. Help ons met wat je kan missen. Doe je mee?
Shell is de grootste vervuiler van Nederland. Het bedrijf stoot 2x
zoveel CO2 uit als heel Nederland bij elkaar. Shell weet al sinds
de jaren 60 dat het gebruik van olie en gas rampzalig is voor
het klimaat. Maar met die kennis heeft het bedrijf niets gedaan.
Sterker nog, Shell betaalde miljoenen per jaar aan lobbyclubs die
de klimaatcrisis ontkennen.
Willen we voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt,
dan moeten we NU actie ondernemen. En dat kan alleen als
bedrijven als Shell mee gaan doen. Daarom zijn we deze
rechtszaak begonnen, samen met 17.379 mede-eisers en
6 andere organisaties. Met jouw steun gaan we dit winnen!
Hier beantwoorden we de belangrijkste vragen. (Foto: Milieudefensie)

De organisaties van wie wij de evenementen publiceren volgen
bij alle activiteiten de richtlijnen van het RIVM.
check altijd eerst de websites en neem eventueel contact op met de
desbetreffende organisatoren over het doorgaan van evenmenten.
Let goed op jezelf, Blijf gezond
Grruunn

Vleermuiswerkgroep Nederland:

Online VLEN-avonden
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Het dit jaar onmogelijk een
VLEN-dag te organiseren. Jammer, want het is altijd gezellig
om elkaar te zien en ervaringen uit te wisselen.
Om toch wat kennis te delen komt de Vleermuiswerkgroep
Nederland daarom met een serie informatieve online
avondlezingen over vleermuisbescherming- en onderzoek in
Nederland: de VLEN-avonden.

Geldersch Landschap & kastelen:

Vrolijke Vogelhuisjes
t/m 31/3/2021 | zondags 12:00-16:00 | reserveer/koop
Het middeleeuwse kasteel Hernen heeft lange tijd niet als
vaste verblijfplaats van de eigenaren gediend. Daarom is de
burcht niet ingrijpend aan de smaak van de tijd aangepast.
Het middeleeuwse karakter is nu nog steeds goed zichtbaar.
Deze winter exposeert houtkunstenaar Ger Pekel in kasteel
Hernen.
De in Hernen woonachtig Ger was al eerder rondom het kasteel
te zien met zijn ‘quarantaine café’ in de gracht. Deze winter
toont hij vooral zijn vogelhuisjes vol humor. Ketels, helmen
koffiemolens, telefoons en meer spullen en attributen uit het
verleden vormen de basis voor het ‘nieuw Hernens realistisch
vogelhuisisme’. (Foto: glk.nl)

DUURZAME (SINTERKLAAS)CADEAUS
Een duurzame kerstboom?
Voor veel mensen een gezellig jaarlijks ritueel: het kopen van
een kerstboom. Eigenlijk best jammer dat je een kerstboom
maar een paar weken kunt gebruiken. Daarom gingen wij
voor jou op zoek naar een milieuvriendelijke kerstboom. Hier
vind je 5 creatieve kerstboom-varianten!

Wat is nu duurzamer: kerstboom of kunstboom?
Dat is een goede vraag. Zelfs de kerstboom-specialisten van
Milieu Centraal weten dat nog niet helemaal. Maar hier vind
je een berekening van de klimaatimpact van kerstbomen. Je
verwacht het misschien niet, maar het autoritje om je kerstboom
te halen is nog het meest vervuilend.

Deze en meer tips vonden we op bewustverbruiken.be, maar er
zijn natuurlijk nog veel meer tips te vinden!

Plastic is niet chique
Kies voor speelgoed van duurzame materialen, zoals hout,
papier, vlas of gerecycleerde en recycleerbare stoffen. Duurzaam
speelgoed kan gerecycleerd worden. Niet-duurzame materialen
belanden na een tijd op de afvalberg. Voor de productie van
plastic is aardolie nodig, een niet-hernieuwbare grondstof die
momenteel erg schaars wordt. Bij de verbranding van plastic
komen giftige stoffen vrij.

Ga voor kwaliteit
Geef beter iets kleins van goede kwaliteit dat jaren meegaat, in
plaats van groot, goedkoop speelgoed dat snel stuk gaat. Kies bij
voorkeur producten met een ecologisch kwaliteitslabel. Websites
als Labelinfo geven achtergrondinformatie over kwaliteitslabels en
testen merken op hun duurzaamheidsgehalte.

Vermijd batterijen

Verbaas je baas:

lobby voor een eco-kerstpakket
Nu kan het nog (of anders als tip voor volgende jaar): haal
je baas over om voor een milieuvriendelijk kerstpakket
te kiezen. Op, bijvoorbeeld, duurzaam-kerstpakket.nl of
biologische-kerstpakketten.nl staan heel veel opties, in
verschillende stijlen en prijsklassen. Een wellnesspakket,
feestpakket of wijnpakket? Alles is mogelijk. Ook voor een
kleiner bedrijf met dito budget zijn er opties genoeg. Nog een
tip: spreek met vrienden, familie en collega’s af ongewenste
artikelen uit kerstpakketten met elkaar te ‘ruilen’. Zo wordt er
niets verspild!
Deze, en nog 9 andere tips voor een duurzame kerst, vonden we
voor jou op duurzaamthuis.nl.

Vermijd speelgoed dat geluidjes maakt of knippert, want meestal
werkt het op batterijen. Kan je er toch niet onderuit, gebruik dan
oplaadbare batterijen, of zoek gelijkaardig speelgoed dat werkt op
zonne-energie.

Kanonnen Karel en het
verborgen buskruit
t/m 31/12 | 10:00-17:00 | 3,- (+entree) | 8+
In het jaar 1544 is aan de Waal een bastei gebouwd die
vijanden moet afschrikken Nijmegen aan te vallen. Het is een
grote stevige toren, vol met kanonnen. En Kanonnen Karel
staat er klaar voor, nou ja, bijna... Er ontbreekt nog één ding,
buskruit. En zonder kruit schiet je geen kogels!
De bussenmaker heeft het geheim om buskruit te maken verdeeld
over zes kisten. Die kisten staan ergens in De Bastei op geheime
plekken. Zo kan het kruit niet in de verkeerde handen vallen.
Karel wil buskruit maken, maar mag niet weg bij zijn kanon. Je
weet nooit of de vijand komt… We zijn dus op zoek naar jonge
speurders die Karel een handje kunnen helpen! (Foto: debastei.nl)

Fairtrade speelgoed
Hoewel Sinterklaas een feest voor de kinderen is, wordt een groot
deel van ons speelgoed gemaakt door kinderhanden. Gelukkig
bestaan er ook poppenhuizen, houten speelgoed, knuffels,
handpoppen, speelgoedfruit afkomstig van kleinschalige projecten
in het Zuiden, waar de makers een eerlijke prijs kregen voor hun
arbeid. Aan dit speelgoed werkten geen kinderhanden mee.

Misschien kan je dit jaar kiezen om kleine of geen cadeaus te geven,
en met het uitgespaarde geld een organisatie te steunen. Sommige
organisaties bieden kant-en-klare cadeauformules aan. En er zijn ook
veel kleinere organisaties met minder marketingmiddelen die je steun
minstens zo goed gebruiken!

‘Groene’ cadeautips

Vogels (BIJ)voeren

De feestdagen komen eraan en dus begint de zoektocht
naar cadeaus. Hoe vind je iets leuks met zo min mogelijk
milieu-impact? Verduurzaam je verlanglijstje en kies groene
geschenken met behulp van deze cadeautips.

Vogels houden van een gevarieerde tuin met inheemse
planten en struiken, bessen, insecten, een lapje gras en liefst
niet al te netjes. Daar vinden ze volop voedsel. Je kunt niet
alleen in de winter maar het gehele jaar bijvoeren.

Voorkom dat je alles nieuw koopt. Check of je een cadeau ook
tweedehands kunt kopen of kies iets van gerecycled materiaal.
Je kunt ook iets tweedehands vragen op je verlanglijstje. Meer
hergebruik is goed voor het milieu want zo spaar je grondstoffen
en energie uit die nodig is om nieuwe spullen te maken. Nog
voordeliger is ruilen!

Vogels vinden steeds minder geschikte voedselplekken.
Braakliggende terreinen met zadenrijke planten en insecten
maken steeds vaker plaats voor beton en asfalt. Vogelvriendelijk
ingerichte tuinen kunnen dat verlies compenseren en bieden
vogels een goed thuis in de bebouwde kom. Een variatie aan
gras, bloeiende planten, struiken of bomen helpt veel vogels
zodat ze op eigen kracht kunnen leven. Veel mensen genieten
van vogels. Door bij te voeren laten vogels zich nog vaker zien.

Een cadeau hoeft niet altijd tastbaar te zijn. Er zijn genoeg
alternatieven zoals doe-cadeautjes of abonnementen. Als je wel
iets wilt inpakken kun je ook gaan voor een gave groene gadget.
Maak van de verpakking ook een cadeautje! Op internet vind je
handige instructies om de verpakking extra feestelijk te maken.

Over goed voeren, welke vogels wat eten, wanneer u het beste
bijvoert en hoe u het vogelvoer aanbiedt, hebben we makkelijk uit
te voeren tips op een rij gezet. Gaat u daarmee aan de slag, dan
heeft u de meeste kans op vogels in de tuin. Hoeveel en wat voor
soort, daarvoor is de omgeving waar u woont alles bepalend.

Vogels bijvoeren:

Wanneer voer je wat?
Vogels gebruiken het hele jaar veel energie. In de winter om
zich op temperatuur te houden, in het voorjaar om eieren
te leggen en hun jongen groot te brengen. En in de herfst
bouwen ze reserves op voor de winter. U kunt ze dus het hele
jaar bijvoeren. Vogels proppen zich niet vol als hun honger
gestild is. Ook verleren ze niet zelf voedsel te vinden.

Winter: voer en water
Het kost vogels in de winter veel energie om hun
lichaamstemperatuur op 40 graden te houden. In een koude nacht
verliezen kleinere soorten soms 10 procent van hun gewicht. Als
extra energiebron kunt u vetbollen en pinda’s ophangen.
Bij lichte vorst kunt u vers drinkwater aanbieden. Vogels badderen
daar ook in. Dit is geen probleem: het water rolt van de ingevette
veren, dus bevriest niet.

Met de gratis Postcode Vogelcheck op Mijn Vogeltuin ontdekt u
welke soorten er bij u in de buurt voorkomen.

Bij strenge vorst kunt u beter geen open (warm) water aanbieden.
Als er geen sneeuw ligt om op te pikken, kunt u ijs vergruizen
zodat ze de ijssplinters kunnen oppikken. Erg koud in de buik, dus
het kost energie, maar het voorziet in de vochtbehoefte.

Help dieren de winter door

Wat kun je eenden het beste voeren?

Het wordt steeds kouder en donkerder. Hebben dieren
dan extra hulp nodig? Het antwoord is: ja en nee. De
meeste dieren redden zichzelf best in de kou. Ze hebben
juist baat bij rust en ruimte. Huisdieren en dieren zoals
weidedieren en kippen, kunnen wel wat extra hulp
gebruiken in de winter. En sommige wilde dieren kun je
ook wel een handje helpen...

Geef eenden geen brood, dit is ongezond, een dikmaker en
veel te zout. Je kunt beter eenden- of watervogelgraan geven.
Eendengraan verschilt van kippengraan door de afwezigheid
van scherpe producten, zoals gerst en haver en het heeft
bijvoorbeeld milletzaad. Dit is te koop bij dierenwinkels.

LUX Film

I Am Greta
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I Am Greta is een
bijzonder roerende documentaire over Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg, waarin haar persoonlijke verhaal
achter de bekende nieuwsfeiten belicht wordt.
Dit is een verhaal dat zo uit een Hollywoodfilm lijkt te komen en
komt tot een climax wanneer ze op een zeiltocht gaat om de
VN-conferentie in New York te kunnen bezoeken.

Voor tips kun je kijken op de speciale pagina’s op de website
van de Dierenbescherming. En ook tips voor de tijdens de
feestdagen, wist jij bijvoorbeeld dat dennennaalden giftig zijn
voor huisdieren? Lees het hier.

Ontmoet de boswachter: Heumensoord

Duurzaamheidscafé #4 terugkijken:

Johan Vollenbroek
De man die de stikstofcrisis in Nederland aan het licht bracht
door bij de rechter aan te tonen dat de Nederlandse staat
zijn plicht verzuimde woont in Nijmegen. Nu een ‘normaal’
duurzaamheidscafé door de lockdown vrijwel onmogelijk
is, wordt gezocht naar alternatieven en is deze onlinemogelijkheid gevonden.
In november stond er een interview met Johan op het program,
waarbij het de bedoeling was om wat meer in te zoomen op zijn
achtergronden. Eric Reijnen Rutten, journalist bij De Gelderlander
ging voor de pauze met hem in gesprek. Na de pauze kon het
publiek digitaal vragen stellen. Het gesprek vond plaats één
dag voor bekend werd dat slechts een beperkt aantal boeren
verantwoordelijk zijn voor de grote stikstofuitstoot.
Mocht je deze interessante avond gemist hebben dan is er de
mogelijkheid deze hier terug te kijken. Het geschreven verslag
lees je hier. (Foto: eenvandaag.avrotros.nl)

OVERPEINZINGEN
wat zit er in?
“En is het ook veilig en lekker?”
Onlangs kreeg ik via whatsapp het volgende te lezen: Je eet je
hele leven al frikandellen, maar je wilt je niet laten vaccineren
tegen corona omdat je niet weet wat erin zit?!
Ik moest daaraan denken toen ik net in de krant las dat in
Singapore voor het eerst gekweekte kipnuggets op de markt
komen. Die worden gemaakt door een kip in prik in z’n bil te
geven om zo een aantal stamcellen te krijgen...
Lees deze en meer Overpeinzingen op grruunn.nl!

ZO

Herenboeren Nijmegen

Lezing biodiversiteit
DO
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Herenboeren Nijmegen start een Winterschool met
elke 3e donderdag van de maand een gratis inhoudelijke
lezing. Deskundigen leren ons over allerlei onderwerpen die
belangrijk zijn voor een gezond landbouwsysteem. Dit keer
is het de beurt aan Prof. Dr. Hans de Kroon van de Radboud
Universiteit over het onderwerp biodiversiteit.
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13:00-16:00 | gratis

Juist nu we de natuur extra hard nodig hebben,
wordt de hoeveelheid natuur steeds kleiner. Op dit moment
bestaat 15 procent van Nederland uit natuur. De rest
gebruiken we voor industrie, wegen en landbouw. Die 15
procent moet eigenlijk 30 procent zijn, wil die natuur goed
kunnen functioneren.
Dat je voor natuur bent, betekent niet dat je tegen welvaart,
tegen de samenleving of andere belangen bent. De natuur is juist
onderdeel van zo’n gezonde samenleving. De groei van natuur
kan hand in hand gaan met economische groei. Duurzaamheid
heeft de toekomst.

De lezing is voor iedereen die is geïnteresseerd. Aanmelden
voor de lezing hoeft niet maar zorg dat je een paar minuten voor
aanvang op de Zoom link klikt die op de website van Herenboeren
Nijmegen komt te staan. De link en meer over de Herenboeren
vind je hier.

Vanaf dit jaar plaatsen wij een keer per maand onze TIP-kar
(Toeristisch InformatiePunt) in een van onze gebieden in het Rijk
van Nijmegen. Bij deze kar heten onze vrijwillige boswachter je
welkom in ons gebied. Verder kun je hier informatie krijgen over
onze gebieden en natuurlijk kun je er terecht met al je vragen.

Crudo gaat online ‘gewoon’ door!

De TIP-kar staat afwisselend bij de ingang van de Sint-Jansberg
bij de Rijksweg of in Heumensoord op de parkeerplaats van de
Beukenlaan.

Het enige 100% plantaardige
en biologische restaurant van
Nijmegen is per 1 juni gestopt op
hun locatie aan de Burchtstraat.
Eigenaren Jim van Putten en
Boetje Broeders hadden geen zin
om het restaurant draaiende te
houden binnen de regels van het ‘nieuwe normaal’.

Steun de Grruunn

“Wij hadden erg veel gasten die speciaal naar Crudo kwamen
voor het gezonde biologische eten en ook voor eten zonder
gluten, zuivel of suiker. Omdat het ons erg aan het hart ging dat
deze groep trouwe klanten hiertoe geen toegang meer zouden
hebben, besloten wij online door te gaan met het maken van
ons befaamde brood, overheerlijke taarten en plantaardige
gerechten”.

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 Donderdag
Veggiedag in Nijmegen. Je kunt jouw bijdrage overmaken op
bankrekening:

Op de website van Crudo kun je alles vinden!

NL 58 INGB 0004 2947 18 t.n.v. Milieucentrum de Broeikas
Bij voorbaat dank! En de Grruunn blijft natuurlijk gratis!

Gemeente Nijmegen

Miljoenen voor het station
Gemeente Nijmegen

Vervanging en sloop bromfietsen
Vanaf december 2020 tot en met december 2022 kunnen
Nijmegenaren 400,- subsidie aanvragen om hun oude bromof snorfiets van voor 2011 te slopen. Dit bedrag wordt tot
maximaal 800,- aangevuld wanneer zij hun oude brommer
met benzinemotor vervangen voor elektrische fiets, of een
elektrische brom- of snorfiets.
Oude bromfietsen zijn grote luchtvervuilers. Veel fietsers
zullen dankbaar zijn als je je oude bromfiets inruilt en minder
uitlaatgassen de wereld in zendt. Subsidie is vanaf 1 december
2020 hier aan te vragen.

Het Rijk, provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen en NS
maken samen maximaal 116 miljoen euro vrij om Station
Nijmegen en omgeving om te vormen tot een aantrekkelijke
plek waar reizen, wonen, werken, winkelen en recreëren
samenkomen.
Dat staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport (MIRT). Het stationsgebied is hard toe aan vernieuwing
om de ruim 40.000 treinreizigers en 30.000 busreizigers die hier
nu dagelijks komen goed en soepel te kunnen laten reizen. En
om de verwachte groei op te vangen. De 2000 nieuwe huizen
rond het station zijn bovendien broodnodig omdat Nijmegen in de
landelijke top-3 staat van gebieden met woningnood.
Eén van de plannen is om aan de achterzijde van het station een
volwaardige ingang te creëren, zodat het station ook vanaf de
westkant goed te bereiken is.

Gemeente Nijmegen

Aanjaagfonds energie transitie
Nijmegen wil in 2045 een aardgasvrije en energieneutrale
stad zijn. Met het nieuwe Aanjaagfonds Energietransitie
wil de gemeente bewoners en bedrijven ondersteunen bij
initiatieven die bijdragen aan de energietransitie.
Het Aanjaagfonds heeft een totaal subsidiebedrag van 100.000,beschikbaar voor bedrijven en 60.000,- voor bewonersinitiatieven.
Deze subsidie is voor bewoners die gezamenlijk een initiatief
oppakken dat zich richt op energiebesparing en/of het inzetten
van duurzame energiesystemen die (nu of in de toekomst)
bijdragen aan het aardgasvrij verwarmen van woningen. Meer
informatie is ook te vinden op nijmegen.nl onder subsidie
energieneutrale projecten en subsidie bewonersinitiatieven
energie.

N amens iedereen die meewerkt
aan onze Grruunn wensen wij
jullie hele groene feestdagen

én een voorspoedig en gezond
nieuw jaar!

Eet bewust:
Kook lekker vegetarisch
Gezond en lekker eten zonder de aarde uit te putten, hoe doe
je dat eigenlijk? Gelukkig is dit best simpel. Door minder
vlees en meer groenten, noten en granen te eten ben je niet
alleen goed bezig voor de natuur en het milieu. Het is ook
goed voor je gezondheid én je portemonnee! Het kost de
aarde veel minder energie en grondstoffen om groenten en
fruit te verbouwen dan bijvoorbeeld vlees.
Eet je minstens een keer per week geen vlees of vis? Dan ben
je flexitariër en bespaar je al een heleboel energie, grondstoffen,
CO2-uitstoot en water. Met dit kookboek biedt Natuur & Milieu
je heel veel inspiratie om plantaardig te koken, zoals een
echte flexitariër. Wacht dus niet langer en ga mee op culinaire
ontdekkingstocht! Vraag het gratis boekje hier aan.

Heb je een echte, levende kerstboom in huis, laat die dan niet uitdrogen
want dan wordt de kans op overleving kleiner (en brandgevaar
groter). Plaats de boom niet dicht bij de verwarming of felle lampen,
besproei de takken met water, en geef de kerstboom dagelijks water
(ook als die geen kluit heeft).

