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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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!

Wij van de Grruunn wensen
iedereen fijne feestdagen en een
gezond, gruun begin van 2022!

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

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 Donderdag
Veggiedag in Nijmegen.

milieucentrum

LET OP: Bij veel activiteiten wordt gevraagd om een
coronatoegangsbewijs of is reserveren verplicht! Op de
website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

Kerst in de Hortus
ZO
12

13:00-18:00 | gratis

In december tovert de Hortus volledig om
in kerstsfeer. Kom jij samen met ons alvast in de
kerststemming? Struin lekker over de kerstmarkt met
streekproducten en biologische lekkernijen of geniet onder
het genot van een hapje en een drankje van de kerstliederen
van verschillende koren.
Maak jij liever een mooie wandeling om vervolgens op te
warmen met een kop warme chocolademelk of Glühwein bij het
kampvuur? Ook daarvoor ben je meer dan welkom.
Aan de kinderen is natuurlijk ook gedacht, want er staan
verschillende activiteiten op het programma. Van speurtochten tot
het maken van kerststukjes. Er is voor iedereen wat te beleven.
Hou de site in de gaten voor het complete programma.

Struintocht

door de Stadswaard
ZO WO
19
29
		

13:00-15:00 | 5,- | aanmelden

Medewerkers van Staatsbosbeheer
nemen je mee naar een prachtig stuk vlakbij de stad. Op deze
struintocht volg je geen route of pad, maar zoek je je eigen
weg door de ruige natuur van de Stadswaard! Je ontdekt
bijzondere plekjes die anders verborgen blijven.
We starten in De Bastei en vertellen je alles over de bijzondere
natuur van de Gelderse Poort. Daarna is het maar een klein
stukje lopen en voor je het weet sta je in de Stadswaard. Een
ruig natuurgebied op een steenworp afstand van de Waalbrug
en de stad. Omgeven door het woeste rivierlandschap vergeet je
dat je net nog op de drukke Waalkade stond. Je wordt omgeven
door akkerdistels en geel bloeiende heriksen en al snel sta je
oog in oog met de wilde grazers van de Stadswaard: de grote
Gallowayrunderen en imposante Konikpaarden.
Na de wandeling kun je je zelf opwarmen met een bezoek aan het
museumrestaurant in De Bastei. (Foto: debastei.nl)

BSO Natuurbeleving voor kinderen
DO
15

20:00-21:45 | aanmelden

Struin is een centrum voor natuurpedagogiek en
biedt kinderen natuurbelevenissen en -educatie. Ze krijgen zo
extra ontwikkelingskansen en creëren verbondenheid te door
te spelen in de wildere natuur met alle voordelen van dien.
Deze informatieavond is speciaal voor (toekomstige) Struinouders en geïnteresseerden in opvang bij Struin.

Verslag Duurzaamheidscafé #4:

Citizen Science, met je neus in het fijnstof
Hoe is het in Nijmegen gesteld met de luchtkwaliteit?
Hoe meet je dat in je eigen buurt? Wat doen gemeente,
universiteit en inwoners er samen aan? Daarover ging het
Duurzaamheidscafé van donderdag 11 november in LUX
Nijmegen.
Op de site vind je het complete verslag van de avond.

Zonnedak Award
IVN Natuurexcursie

Wandelen over de grens
ZO
19

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

Deze zondag organiseert IVN Rijk van Nijmegen
een natuurwandeling, met gids, in het Duitse Reichswald.
We starten en eindigen bij Eethuis De Diepen in Milsbeek. De
wandeling duurt ongeveer twee uur.
Het Reichswald is een bos van ongeveer 5000 hectare, waarvan
we een van de meest interessante stukken gaan bekijken. Het
oorlogsverleden is nog goed af te lezen aan de voormalige
bunkers aan de rand van het bos. We zullen ook letten op het
verschil in bosbeheer tussen Duitsland en Nederland.
De winter is bij uitstek de tijd om te letten op diersporen en dat
gaan we dan ook zeker doen. Omdat we over paden lopen die
nogal steil kunnen zijn en soms wat minder goed begaanbaar, zijn
een redelijke basisconditie en goede schoenen noodzakelijk.
Let op: aanmelden noodzakelijk!

Welke Nijmeegse organisatie wint de eerste
Zonnedak Award?

Heb jij tips voor de Grruunn?
Veel uitjes en evenementen liggen nu nog even stil vanwege
corona, toch zijn er nog steeds leuke bezigheden te vinden
die een mooie bijdrage leveren aan een groenere en
gezondere regio.
Heb jij een leuk idee óf kom jij een interessant artikel tegen óf
zie je een misstand (of juist een prachtige oplossing) in jouw
omgeving dat je via de Grruunn meer onder de aandacht wilt
brengen, laat het ons dan weten via info@debroeikasnijmegen.nl.

5 tips voor een
groene kerst

Voor de eerste keer organiseert de gemeente
Nijmegen de Zonnedak Award. Nijmeegse bedrijven,
kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen die in
de periode 2019-2021 minimaal 50 zonnepanelen op hun dak
hebben laten leggen maken kans om te winnen.

Kerstbomen, energieslurpende lampjes, feestelijke kleren,
cadeautjes voor de hele familie. En dan nog die kalkoenen.
Kerst is gezellig, maar niet best voor het klimaat. Met deze
5 tips ben je lekker groen bezig, zonder gelijk voor vrek te
worden uitgemaakt.

“We staan met onze stad voor een grote opgave. In 2045 willen
we Nijmegen energieneutraal hebben. Dat wil zeggen dat we zelf
de energie opwekken die we ook verbruiken. Dit kunnen we niet
alleen. We hopen dat de Zonnedak Award nog meer ondernemers
en organisaties zal motiveren om zonnepanelen te leggen,” aldus
Wethouder Jan Wijnia.

♥ Maak een kerstgebaar naar de biologische boer! Staat er deze
kerst geen vlees op het menu? Dan ben je al lekker bezig. Want
vlees is niet duurzaam. Wil je het helemaal goed doen? Dan eet
je niet alleen vegan, maar ook biologisch en uit de eigen streek.

Uit alle inzendingen worden drie finalisten geselecteerd. Zij
pitchen om de hoofdprijzen. Organisaties kunnen zichzelf of
andere organisaties aanmelden tot 17 januari via nijmegen.nl. De
winnaar zal op 24 februari 2022 bekend gemaakt worden tijdens
het Power2Nijmegen evenement.

♥ Ga terug naar de essentie: Kerstmis is van oudsher een feest
van bezinning en gezellig samenzijn. De laatste jaren is het
steeds belangrijker geworden om kerstcadeau’s onder de boom
te leggen. Geef dit jaar eens een kerstcadeau aan moeder Aarde
door niks te kopen.
Kom je er echt niet onderuit, of wil je niet bekend staan als de
Scrooge in de familie? Knutsel dan zelf iets moois in elkaar, shop
tweedehands of doneer aan een goed doel!
Deze en andere tips vind je op de website.

ONdertussen op het stadhuis…
Nijmegen west
Op het stadhuis ging het de laatste maanden veel over Nijmegen
west. De asfaltcentrale (APN) bleek de uitstootnormen flink
te overschrijden. Met medeweten van de ODRN overigens.
Deze ODRN zorgt voor de vergunningen van bedrijven en
moet deze ook controleren. Uit de uitleg blijkt dat de ODRN
verstrikt is geraakt in haar dubbelrol. Enerzijds denkt ze tijdens
de vergunningverlening mee met bedrijven, maar ze moet ook
controleren. Bij de APN was weliswaar een verbetertraject
ingezet, maar als de vergunningen zo flink overtreden worden
moet de ODRN natuurlijk gewoon ingrijpen. Inmiddels bleek ook
de Nijmeegse IJzergieterij de normen te overschrijden. Reden
voor het college van BenW om de hele procedure rond de
vergunningen te laten doorlichten door een extern bedrijf. En ook
andere vergunningen in dit gebied aan te scherpen.

Verstedelijkingsstrategie
De Groene Metropoolregio gaat ondertussen voortvarend
van start. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan
met deze strategie die overigens nog wat verder reikt dan de
Groene Metropool Arnhem Nijmegen en ook de Foodvalley
rond Wageningen en Ede meeneemt. De naam is overigens
wat misleidend omdat het wel degelijk ook om de strategie
ten aanzien van de groene gebieden rond de steden gaat. De
strategie is hier te lezen en te downloaden.

Plaats jouw evenement

REPAiR CAFE’S NIJMEGEN

Je kunt vanaf nu zelf je evenement toevoegen in de agenda
op onze website. Klik hier om naar de pagina met uitleg te
gaan!

ZA Repaircafé Dukenburg
11:00-14:00 | Creatief Centrum, Tolhuis 44-44
11

Wij moeten hem nog wel goedkeuren voor het evenement wordt
geplaatst. En we plaatsen alleen evenementen rond natuur en
milieu in en om Nijmegen!

ZA Repaircafé Lindenholt
11:00-14:00 | Wijkatelier, Zellersacker 10-03
11
ZA Repaircafé Hengstdal
13:00-15:30 | De Kentering, Limoslaan 10
11

Overpeinzingen

schapen

VR Repaircafé Waterkwartier
13:00-16:00 | Huis v. Compassie, Vlietstraat 20b
17
RepaircafÉ Groesbeek

Altijd reparatie na aanmelding per E-mail

Toen de mens een paar duizend jaar geleden
ontdekte dat hij sommige dieren in z’n omgeving
kon houden, zodat hij er niet meer achteraan hoefde te jagen,
was dat niet altijd eenvoudig. In de omgeving liepen genoeg
roofdieren rond voor wie zo’n door de mens bij elkaar
gehouden kudde dieren een soort McDonald’s was. Een
eenvoudige plek om een stuk vlees te scoren.

Tips voor een
vegetarisch kerstmenu

Door de eeuwen heen heeft de mens geleerd z’n kudde te
beschermen tegen deze roofdieren. De roofdieren leerden dat
zo’n kudde er weliswaar verleidelijk uitzag, maar dat er ook
risico’s aan verbonden waren. De mens had inmiddels immers het
geweer uitgevonden. Op den duur gingen ze de mensen mijden
en waren er meer en meer gebieden waar ze niet meer kwamen.

Zet groenten in de hoofdrol! Vaak draait een
gerecht om een stuk vlees of vis, wat het
mogelijk moeilijker maakt om een vegetarisch gerecht ervan
te maken. Maak daarom de groenten de ster van het gerecht!

Zo verdween de wolf uit Nederland en beschouwde de mens het
gebied als z’n tuin, waarin hij kon doen wat hij wilde...
Lees deze hele overpeinzing op
grruunn.nl/schapen

Maak gebruik van seizoen producten. In dit seizoen zijn deze
groenten op het lekkerst, ideaal om te gebruiken tijdens het
kerstdiner. En kies daarbij voor iets anders dan aardappelen.
Denk aan risotto, pasta, gnocchi, couscous of bulgur. Deze
producten zijn ontzettend veelzijdig en kun je hele lekkere
gerechten mee maken.
Vegetarisch eten is over het algemeen makkelijker te verteren,
dus meer ruimte voor het toetje! Wij vonden deze tips (met
recepten) op leukerecepten.nl. Er is natuurlijk meer te vinden!

