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.

Agenda februari
De week van de Circulaire Economie 2020

Tour Circulair!
MA

03

VR

07

		
Circulaire economie is een
kringloopeconomie: een economisch en industrieel systeem
waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en
waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het
systeem.
Deze week staat Nederland volledig in het teken van de circulaire
economie: ‘Via ruim honderd evenementen door heel Nederland
ontdekken duizenden bezoekers het potentieel van de circulaire
economie.’
Circulaire koplopers organiseren allerlei evenementen om andere
professionals mee te nemen in de circulaire economie. Tijdens
deze jubileumeditie gaan we op Tour Circulair! Door het hele land
krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers
elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf
aan de slag te gaan. Doe je ook mee?

MA

02

VR

Tour Circulair!

07

De week van de Circulaire Economie 2020

MA Radboud Reflects @Free Future College

03

12:30-13:45 | gratis | inschrijven

Vrij zijn in tijden van klimaatverandering. Hoe doe je dat?

DI

03

Lovingly Wholesome

17:30 en 19:00 | normaal 8,50

Aanschuiven bij een heerlijke veganistische maaltijd, met zoveel
mogelijk biologische en verse ingrediënten.

DI

04

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden.

WO Dijkmagazijn Beuningen

05

14:3016:00 | 2,50 | 6-12 jr. | aanmelden

Diersporen zoeken in de uiterwaarden.

Radboud Reflects @Free Future College:

Vrij zijn in tijden van klimaatverandering. Hoe doe je dat?
MA

03

12:30-13:45 | gratis | inschrijven

Staat onze vrijheid onder druk als gevolg van
klimaatverandering? Om de opwarming van de aarde
een halt toe te roepen moeten we minderen: van vliegen
en vlees eten tot afval produceren. Staat een duurzaam
leven daardoor gelijk aan een minder vrij leven? Of krijgt
vrijheid door duurzaam gedrag juist een andere betekenis?
Onderzoek samen met een groep medestudenten de vraag
wat klimaatverandering betekent voor je idee van vrijheid.
We voelen de druk van mensen om ons heen om ons gedrag aan
te passen. In sommige vriendenkringen is ‘vliegen’ een verboden
woord. Is deze druk van anderen een beperking van jouw
vrijheid? Mag je niet zelf bepalen hoe vaak je vliegt en hoeveel
afval je maakt? Wat doen deze gedachten met onze opvatting
over vrijheid?
Tijdens dit onderzoekend gesprek gaan we op zoek naar hoe
vrijheid en duurzaamheid zich tot elkaar verhouden. Filosoof en
programmamaker Dave Willems leidt het gesprek.

WO Op de koffie bij de boswachter

05

Warmetruiendag
VR

07

00:00-24:00 | aanmelden (optioneel)

Verwarm jezelf, niet de wereld; met dit motto
melden elk jaar weer honderdduizenden Nederlanders zich
actief aan voor Warmetruiendag. Want wist je dat we met
éen graad lager maar liefst 6% CO2 en 6% energie besparen?
En als we dit allemaal samen doen kunnen we op éen
dag het jaarverbruik van drie Waddeneilanden besparen.
Kortom: samen hebben we impact, en dát is waar we met
Warmetruiendag voor gaan.
Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een extra
warme trui aan en bespaar 6% energie en CO2 per graad. Als
heel Nederland op 1 dag 1 graad lager stookt, besparen we 6,3
miljoen kilo CO2 en ruim 14.500 windmolenuren!
Warmetruiendag bestond in 2016 tien jaar en dat vieren zij met
tien top tiens! Van warme truien tot koude truien en van leuke
breisels op straat tot dieren die aan Warmetruiendag meedoen:
hier vind je een overzicht van de bonte verzameling.

15:00-17:00 | gratis

Boswachter Twan Teunissen zit bij Entreegebouw De Bastei klaar
om jouw vragen te beantwoorden.

DO Buurtrestaurant de Klokketoren

06

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

Elke donderdagavond rond zessen een gezonde
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren.

VR Warmetruiendag

07

00:00-24:00 | aanmelden (optioneel)

Verwarm jezelf, niet de wereld

ZA

08

ZO

09

Mollenweekend
00:00-24:00

Wat weten we eigenlijk over de mol?

ZA Fort Pannerden

08

Duur circa 1,5 uur

Belevingsroute in de natuur.

ZA De Bastei: Blotevoetenwandeling

08

Mollenweekend
ZA

08

ZO

09

00:00-24:00

		
De mol is een zoogdier dat niet vaak in de
spotlight staat. Wat weten we eigenlijk over de mol? De mol
komt (bijna) overal in Nederland voor, maar waar precies?
De Zoogdiervereniging, Vroege Vogels, Natuurpunt en de
Jaarrond Tuintelling roepen iedereen op om op zaterdag 8
en zondag 9 februari te zoeken naar mollen(sporen) en deze
waarnemingen door te geven via het speciale mollenmeldpunt
of via de Jaarrond Tuintelling.
De meest voorkomende mollensporen zijn natuurlijk molshopen.
Deze vallen vaak goed op in weilanden, parken en tuinen, maar
ze kunnen ook in het bos meer verscholen zijn. De kans dat
je een levende mol, uitwerpselen of pootafdrukken ziet is erg
klein, maar wie weet dat je geluk hebt als je goed zoekt! Het
mollenweekend is een mooie gelegenheid om wat meer te leren
over dit verborgen levende zoogdier!

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

Contact met de aarde, jezelf en je medemens staat centraal.

Fort Pannerden:

Belevingsroute in de natuur
ZA

Duur circa 1,5 uur

08

Aan de hand van een rijk geïllustreerd routeboekje
met opdrachten ga je zelf op pad. Een beleving voor jong en
oud en je haalt nog meer uit je bezoek aan Fort Pannerden.
Geleid door de ruige natuur van de Klompenwaard krijg je
spelenderwijs informatie over diverse wetenswaardigheden!

ZA Rondleiding Rivierpark

08

10:30-12:30 | 9,-/6,- | aanmelden

Over alle plannen en werkzaamheden die erbij hoorden.

ZA Repair Café Beek

08

11:00-14:00 | gratis

Kulturhus, Roerdompstr 6, Beek

ZA Repair Café Dukenburg

08

11:00-14:00 | gratis

Tweede zaterdag van de maand Creatief Centrum, Dukenburg.

Ben je even de weg kwijt in alle Tuintellingen?
Geen nood! Op deze pagina lopen we alle stappen nog eens met je door!
Tuinen beslaan een groot deel van Nederland. Maar wat er in
leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren,
amfibieën en insecten weten we nauwelijks! Met jouw hulp
proberen we dat goed in beeld te krijgen.
Als je denkt dat in tuinen alleen algemene planten en dieren
voorkomen, dan heb je het mis. Maar ook van de gewone soorten
weten we niet goed waar ze voorkomen. Ook jouw tuin zit vol
leven, geef het door!

ZA

08

Rondleiding Rivierpark
ZA

08

10:30-12:30 | 9,-/6,- | aanmelden

In de Waal tussen de historische binnenstad en het
nieuwe stadsdeel Nijmegen-Noord ligt sinds april 2016 een
langgerekt stadseiland: Veur Lent. Het eiland vormt samen
met de nevengeul Spiegelwaal een uniek rivierpark, bedoeld
om Nijmegen te beschermen tegen hoog water.
Wil jij meer te weten komen van alle plannen vooraf en de
werkzaamheden die erbij hoorden om het eiland te maken? Wij
vertellen het je graag! Trek geschikt schoeisel aan, want het is
een flinke wandeling. Op vertoon van je ticket kun je na afloop het
museum bezoeken.

Repair Café Lindenholt
11:00-14:00 | gratis

Elke tweede zaterdag van de maand in Wijkatelier, Zellersacker
10-03, Lindenholt.

ZA Repair Café Groesbeek

08

13:00-16:00 | gratis

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

MA Maaltijd met Go Green

10

18:00-20:00 | kosten naar draagkracht

Maaltijd met Go Green
MA

10

18:00-20:00 | kosten naar draagkracht

Deze maandag komen we weer gezellig samen
in het Huis van Compassie. Vrijwilligers zullen Iraans voor
ons koken, met een lekker toetje. Go Green organiseert
deze avond mee, dat is een project door en voor Nijmeegse
vluchtelingen.
Doel van Go Green is mensen te helpen om duurzamer te leven.
Dat is goed voor de portemonnee, en goed voor het milieu. We
wisselen tips uit over duurzaamheid, energie, water en afval.
Ook u kunt vast nog wat bijleren! De beste tips krijgen een prijs.
Ook doen we weer mee met de Warme Truiendag, een grootse
klimaatactie in het hele land. Meedoen is simpel: tijdens de
maaltijd zetten we de verwarming iets lager, dus doe een warme
trui aan. De mooiste/beste warme truidragers winnen een prijs.

DI

11

20:00-22:00 | gratis | aanmelden

Jan van de Veerdonk van Veerdonkbouw en regie
aan het woord: Vanuit zijn 35-jaar werken als aannemer voor
een particuliere opdrachtgeversgroep heeft hij een nieuwe
opzet ontwikkeld om zelf aan de slag te gaan met de woning.
Eigenaren krijgen en houden zo meer grip op hun eigen woning
en situatie. Deze markt is moeilijk te organiseren. Uit ervaring
weet hij dat je deze markt beter kunt faciliteren dan organiseren.

Huis van de Compassie Nijmegen:

DI

11

Je eigen huis isoleren en energie besparen
20:00-22:00 | gratis | aanmelden

Voorlichting met Jan van de Veerdonk.

Huis van de Compassie Nijmegen:

Je eigen huis isoleren en
energie besparen

WO Dijkmagazijn Beuningen

12

14:30-16:00 | 2,50 | 6-8 jr. | aanmelden

Valentijn natuurknutsel maken.

WO Op safari door de stad

12

15:00-17:00 | 3,-/1,50- | 8-12 jr.

Met de Scharrelkids, de natuurontdekkersclub voor kinderen.

DO Basteicafé: Nijmegen 2040 - Stad & Natuur

13

15:00-17:00 | 5,-/3,1,50

Over de gemeentelijke Omgevingsvisie ‘Nijmegen 2040’.

VR Repair Café Malden

14

13:30-16:30 | gratis

Elke tweede vrijdag van de maand in Vintage and More, Malden.

ZA Opruimen in het Goffertpark

15

11:00-12:30 | gratis

Opruimmateriaal is aanwezig.

Op safari door de stad
WO

12

15:00-17:00 | 3,-/1,50- | 8-12 jr.

Ga jij deze woensdagmiddag ook mee met de
Scharrelkids, de natuurontdekkersclub voor kinderen? We
gaan die middag op pad door het centrum van Nijmegen.
De winkels, bioscopen, restaurants en verkeer trekken de
meeste aandacht in de stad, maar als je goed kijkt en zoekt
ontdek je ook veel natuur, ook in de winter. Deze activiteit
wordt georganiseerd in samenwerking met IVN Rijk van
Nijmegen.
Veel dieren zijn gewend geraakt om in de stad te leven. Ze vinden
daar altijd wel voedsel, scharrelen door het afval of eten wat de
mensen voeren. Tijdens deze ontdekkingstocht gaan we bekijken
welke dieren dat zijn.
We vinden resten van beestjes die miljoenen jaren geleden op
aarde leefden, fossielen genoemd. Welke zien we allemaal?
Ondanks alle stenen zijn er genoeg plantjes die er een plekje
vinden om te groeien en die zich juist in de stad thuis voelen.
En heb je wel eens korstmossen door een loep bekeken?
De natuurgidsen van IVN weten ze te vinden! Trek fijne
wandelschoenen aan en loop met ons mee!

Basteicafé:

Nijmegen 2040 - Stad & Natuur
DO

13

15:00-17:00 | 5,-/3,1,50 | inschrijven (reservelijst)

De gemeentelijke Omgevingsvisie ‘Nijmegen
2040’ vormt de aanleiding voor dit Basteicafé. Deze nieuwe
toekomstvisie gaat vooral over de ruimtelijke ontwikkeling
van Nijmegen de komende decennia. In dit Basteicafé vragen
we ons af waar we met Nijmegen naar toe gaan en in het
bijzonder of de natuur voldoende plek kan krijgen in deze
stad van de toekomst?
Met bekende groene visies als ‘Rijk aan Groen’, ‘De Groene
Draad’, ‘Groen verbindt’ en ook als ‘European Green Capital
2018’ heeft Nijmegen steeds ambities voor natuur in de stad
willen nastreven. Riyan van den Born en Bernadette van Heel ,
onderzoekers bij de Radboud Universiteit, gaan samen met het
publiek verkennen welke waarden we toekennen aan natuur en
hoe we deze waarden terugzien in het groen in de stad, zoals
gepresenteerd in de Omgevingsvisie Nijmegen. (Foto: debastei.nl)
Wij hebben het maximaal aantal aanmeldingen bereikt. Jouw
aanmelding plaatsen we nu op de reservelijst.

ZA HUISKAMER RESTAURANT

15

19:00-21:00 | 10,- | aanmelden

Viva Las Vegan: probeer het eens!

ZA Repair Café Nijmegen-Oost

15

11:00-14:00 | gratis

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

ZO Ontmoet de boswachter

16

13:00-15:00 | gratis

Bij de TIP-kar in Heumensoord heet onze boswachter je welkom.
Hier krijg je informatie over de gebieden en natuurlijk kun je er
terecht met al je vragen.

ZO Lingewaard Natuurlijk

16

14:00-16:00 | 3,-/1,50 | 6+

Winterstruintocht in de Huissense polder

WO Dijkmagazijn Beuningen

19

14:30 – 16:00 | 4,50 | 8+ jr. | aanmelden

Vogelnestkastje maken: in maart zoeken mezen hun huisjes.

DO Struin Informatieavond

20

Lingewaard Natuurlijk:
Winterstruintocht in de Huissense polder
ZO

16

14:00-16:00 | 3,-/1,50 | 6+

De Gelderse uiterwaarden aan grote veranderingen
onderhevig. Overal worden uiterwaarden teruggegeven aan
de natuur en wijken de boeren. Een langzaam maar gestadig
proces. De uiterwaarden in Huissen zijn nog niet aan de beurt
geweest. Onze wandeling voert door de Huissense polder
met zijn eigen schoonheid en vraagtekens met betrekking tot
de toekomst.
U kunt het beleven op zondag 16 februari van 14.00 tot ongeveer
16.00 uur. Met natuurgidsen van Stichting Lingewaard Natuurlijk
kunt u mee met een wandeltocht door de polder, langs het gele
gat en de grote bloem. Hopelijk zijn er vliegende wintergasten te
vinden in de volop aanwezige struiken bij de plassen. Wellicht
zien we kramsvogels en misschien zitten er nonnetjes of zien we
baltsende futen, afhankelijk of het nog wintert of dat we in een
vroeg voorjaar beland zijn. Een ding is wel zeker, er is altijd wat te
beleven in de natuur.
Tip: trek laarzen of stevig schoeisel aan en neem een kijker mee.
Deze tocht is niet geschikt voor minder validen.

d20:00-21:45 | aanmelden

Informatieavond voor geïnteresseerden.

VR Repair Café Willemskwartier

21

Opruimen in het Goffertpark
ZA

15

11:00-12:30 | gratis

Het Goffertpark in Nijmegen is een prachtig park,
maar er ligt vaak veel afval. Daarom gaan wij op zaterdag 15
februari met zoveel mogelijk mensen opruimen! Doe mee,
we treffen elkaar bij de kinderboerderij in het Goffertpark.
Opruimmateriaal is aanwezig.

13:00-16:00 | gratis

In het Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen.

ZA IVN Werkochtend Halve Maan

22

vanaf 9:00-12:30 | aanmelden

De werkgroep Praktisch Natuurbeheer.

ZA IVN RijnWaal

22

vanaf 12:00-14:00 | gratis

Struinen in de wildernis van de Klompenwaard

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

IVN RijnWaal: Struinen in de wildernis van de Klompenwaard

Op bezoek bij de Rode Geuzen en Koniks
ZA

22

12:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

22

14:00-16:30 | gratis

De Klif, Pijlpuntstraat 1, Nijmegen-Noord.

DO Donderdag Veggiedag

27

19:00-21:00 | aanmelden

20 jaar geleden is de Klompenwaard geheel op
de schop gegaan in het kader van ‘Ruimte voor de rivier’
en is het vlakke grasland veranderd in een dynamisch
natuurlandschap met veel hoogteverschillen. Om het
gebied open te houden wordt het gebied begraast door
Konikpaarden en imposante Rode Geuzen.

Vegetarisch uit eten bij Klinklaar.

In de lage slikkerige nevengeulen gaan we op zoek naar
overwinterende watervogels en op de hogere delen naar
kramsvogels, putters, groenlingen en vinken die zich te goed
doen aan de bessen van de meidoorns en zaden in de ruigtes.

Nelis (zonder Cor)

ZA Repair Café Brakkenstein

29

Bij BUUR, Dk. Hensburchstraat 2.

DO

27

IVN Werkochtend Halve Maan
ZA

22

vanaf 9:00 | aanmelden

De werkgroep Praktisch Natuurbeheer werkt
zaterdagochtend bij de Halve Maan, een deelgebied van het
project Heiderijk.
Sinds enkele jaren ontwikkelt de heidevegetatie zich hier goed
en de zandhagedis is aan een voorzichtige opmars bezig. Wij
verwijderen ongewenste begroeiing en plaggen grond tot open
zandplekken om dit proces gaande te houden; tegelijkertijd
proberen we zo een aanlokkelijke leefomgeving voor de gladde
slang, roodborsttapuit en zadelsprinkhaan te creëren.
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger actief zijn in de natuur, dan is
de werkgroep Praktisch Natuurbeheer wellicht iets voor jou. Er
bestaat de mogelijkheid twee ochtenden op proef mee te werken.

13:00-16:00 | gratis

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!

19:00-21:00 | aanmelden

Ik praat met Joris Cornelis. Joris (‘Ik werk altijd aan
de voorkant’) heeft veel horeca ervaring. Vanaf 2001 werkte
hij bij uiteenlopende Nijmeegse horecagelegenheden, van
café, proeflokaal en restaurant tot zelfs een camping. Toen
de gelegenheid zich voordeed om voor zichzelf te beginnen
greep hij die kans en runt hij sinds januari 2019 Restaurant &
Bar Nelis op Kelfkensbos.
Bij Nelis, een verkorte versie van zijn achternaam, (‘Cornelis
is zo’n lang woord op het raam en ook en beetje oubollig’) kun
je terecht voor wat Joris ‘Fine Dining’ noemt. Het streven is
zijn gasten een smaakvol avondje uit te bezorgen. Hij zoekt
een mooie balans tussen speciale vlees-, vis- en vegetarische
gerechten. En ook hij merkt dat de laatste jaren de vraag naar
vegetarische en veganistische gerechten toeneemt. Eén van zijn
koks legt zich vooral toe op koken met groenten wat resulteert in
verrassende toetjes met iets van groente erin!
Bij Nelis wordt wel gelet op duurzaamheid; zoals eten met de
seizoenen, een kleinere portie vlees en alleen (gratis) frites en
salade bij de maaltijd als de klant dit aangeeft. Dit om voedsel
verspilling te voorkomen. Maar Joris geeft aan dat er qua
duurzaamheid nog wel stappen te maken zijn.

De moeder van Joris kookte vroeger al vegetarisch en in het
verleden at hijzelf 13 jaar lang vegetarisch. Maar op een gegeven
moment kreeg hij weer behoefte aan vlees en vis. Hij kookt
thuis iedere dag maar niet altijd vegetarisch want zijn vrouw
is een echte carnivoor. Hij vertelt laaiend enthousiast over zijn
paddenstoelentartaar van o.a. gerookte kastanje champignons.
Nu even niet op het menu bij Nelis maar weer te proeven bij de
Wijn en Spijs wandeling op 8 maart!
We gaan de laatste donderdag van januari dus eten bij Klinkklaar
en vinden het leuk als er veel meer mensen meegaan! Hier vind
je meer over Restaurant & Bar Nelis.

