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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Natuur in Beeld in
Hortus Nijmegen
T/M
25-9

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.

Voor de expositie hebben 19 professionele kunstenaars van
de Kring zich laten inspireren door de filosofie van de Hortus.
Kruipend over de grond, vliegend door de lucht of opgenomen in
de natuur heeft ieder beeld een eigen plekje. Oerkracht, ritme,
vergankelijkheid, de cyclus van leven en dood en duurzaamheid
zijn thema’s van de objecten. Er is gewerkt met natuurmaterialen
als hout, takken, wilgentenen en komkommer, met verschillende
steensoorten als Belgisch hardsteen, travertijn, kalksteen en
verder met cortenstaal, kunststof, gietijzer en geglazuurde
keramiek.

IVN wint

(Foto: NKvB op hortusnijmegen.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.

JUlI

Speciaal ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum
van de Botanische tuin wordt Hortus Nijmegen van
3 juli tot 25 september verrijkt met meer dan
30 bijzondere beelden van de Nederlandse Kring van
Beeldhouwers. De Beeldhouwkring is actief in binnen-en
buitenland (nkvb.nl).

Uit deze regio zijn vertegenwoordigd: Babette Degraeve, Yvonne
Halfens, Gonda van der Zwaag, Fred Broekkamp en Imke Beek.

milieucentrum

Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs
De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs is dit jaar gewonnen
door IVN Natuureducatie. Lees hier het artikel.
Het IVN laat naar eigen zeggen jong en oud beleven hoe
leuk, gezond en belangrijk natuur is. De stichting organiseert
natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes.
Volgens de jury van de prijs heeft de stichting in coronatijd haar
meerwaarde bewezen. Hier vind je alles wat de IVN in het Rijk
van Nijmegen doet:

De Bastei Kids Speurtocht:

Willem Waalwachter’s Zoektocht
T/M
31-12

10:00-17:00 | 9,95 | vanaf 5 jr.

Willem Waalwachter is natuurgids in de
Stadswaard en heeft het zo druk gehad dat hij toe was aan
vakantie. Hij hoopt dat anderen voor hem een oogje in het
zeil willen houden. Even kijken of alles er nog staat. Om te
helpen heeft hij voor zijn jonge helpers een rugtas klaargezet
bij De Bastei, met alles wat nodig is, zoals een routekaart,
een loeppotje en nog wat spulletjes.
Willem hoopt dat zijn helpers na hun speurtocht een berichtje
sturen, met wat foto’s erbij van wat ze gezien hebben. Dan weet
hij wat er tijdens zijn vakantie is gebeurd, en mist ie niks. Zijn
adres is willemwaalwachter@debastei.nl.
De speurtocht is verkrijgbaar in de winkel van De Bastei, duurt
ongeveer twee uur en is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.
Rugtas, routekaart en hulpmiddelen bij kosten inbegrepen.
(Foto: debastei.nl)

Natuurmonumenten:

Excursies weer van start
Al onze excursies mogen weer van start! We houden bij
onze excursies altijd 1,5 meter afstand, een toegangstest of
negatief bewijs is niet nodig.
Boek hier jouw excursie!

1 Juli:
statiegeld op
plastic flesjes!

De Bastei is weer geopend,
je bent van harte welkom!

Op 1 juli is het zover. Vanaf die
dag zit er statiegeld op kleine
plastic flesjes in Nederland!
Het is een historische dag
waarmee we een grote stap
zetten naar een
schoner milieu!

Ontdek deze zomer alle geheimen van De Bastei, beleef
Willem Waalwachter’s Zoektocht, laat het kanon bulderen of
ontmoet de kleurrijke Professor Bombasticus.

Vier zomervakantie bij De Bastei!

Reserveer nu je online ticket.

Zwerfafval = vogelleed
OERRR-kinderspeurtocht in
Heumensoord
ZO

start vanaf 13:00 | 4,-/gratis | direct aanmelden
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Ga samen met OERRR van Natuurmonumenten
op zoek naar de lievelingsdieren van de boswachter? Een
unieke speurtocht van twee kilometer door het bos van
Heumensoord. Én aan het einde een verrassing van de
boswachter.
Je loopt deze tocht helemaal coronaproof met je eigen gezin. Van
de boswachter krijg je bij de start een speurkaart mee. Hiermee
kun je op zoek gaan naar de lievelingsdieren van de boswachter.
Onderweg kom je langs de zandkuil waar je heerlijk kunt spelen.
En helemaal leuk, kinderen van OERRR mogen gratis mee doen.
Koop van tevoren online een kaartje. Per gereserveerde kaartje
is er een presentje. Er zijn diverse dagen waarop de speurtocht
gelopen kan worden. Je kunt starten tussen 13:00 en 15:00. Je
kunt net zolang over de tocht doen als je zelf wilt. Breng wel je
eigen pen of potlood mee om de oplossing in te vullen; helemaal
coronaproof. (Foto: natuurmonumenten.nl)

Het is soms bijna niet aan te zien. Hoe vogels vastzitten in
zwerfafval, het aan hun jongen voeren, of er dood aan gaan.
Maar, die vreselijke beelden helpen bij het besef dat het tij
moet keren. En gelukkig verandert er soms daadwerkelijk
iets: vanaf 1 juli zit er statiegeld op kleine plastic flesjes! Een
mooie stap naar minder zwerfafval en vogelleed.
Loopt u lekker in uw pauze door het park, slingeren de chipszakken en mondkapjes weer opdringerig in het rond. Corona
heeft helaas ook z’n weerslag op de hoeveelheid zwerfafval.
Ten eerste omdat meer mensen tijd doorbrengen buiten en daar
jammergenoeg ook afval laten rondslingeren. Ten tweede omdat
we een afvalsoort erbij hebben: mondkapjes. Die helaas ook al
vogelslachtoffers eisen.
Ruimt u ze op? Of lijkt het onbegonnen werk? Goed om te weten
is dat mensen minder snel afval achterlaten in een schone
omgeving. Opruimen is dus niet alleen voorkomen dat de plastic
soep nog meer gevuld raakt, maar het voorkomt ook dat er meer
afval bij komt...
Lees hier de complete blog van Jeanet van Zoelen,
medewerker Vogelbescherming.

De Bastei Theater:

Professor Bombasticus
ZO

18

ZO

13:00 - 15:30 | 9,-/6,-/gratis
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Professor Bombasticus is altijd op reis,
van stad naar stad en van markt naar markt. Overal toont hij
het goedgelovige publiek zijn ingenieuze Rad van Fortuin dat
mensen gelukkig maakt, al is het maar voor even.
Met kleurrijke poeders en geurige drankjes laat hij mensen het
onmogelijke doen, door muren lopen, met dieren praten, dan
wel de lucht in vliegen. En hij maakt een bruisende en rokerige
Heksensoep, zeer geneeskrachtig, vooral voor mensen die nog
ziek moeten worden. Naar de Steen der Wijzen zoekt hij, naar
fabeldieren en oude toverformules. Snel moet hij weer verder...
Een gratis en interactieve voorstelling voor alle leeftijden.
(Foto: debastei.nl)

Repair Cafés gaan weer voorzichtig van start

terugkijken

Duurzaamheidscafé #2
Het Duurzaamheidscafe van 29 juni kreeg als titel ‘Geen
Biodiversi-tijd te Verliezen’. De locatie was zeer toepasselijk,
namelijk in de Hortus en deze keer weer met publiek, dat
beperkt aanwezig kon zijn. Daarom was er ook deze keer
weer de mogelijkheid het café online te volgen en dat
betekent dat het ook terug te zien is.
De gehele stream is hier te vinden. Na ca. 17 minuten begint het
programma. Daarvoor is er een mooi plaatje waarbij je wat yoga
oefeningen kunt doen, maar dit mag je ook even overslaan!
(Foto: duurzaamheidscafenijmegen.nl)

In de maand juni zijn de Repair Cafés in Beek-Berg en Dal en
Nijmegen in het OBG weer geopend. We vinden het fijn dat
we weer aan de slag kunnen om samen uw spullen van de
afvalberg te redden. We denken dat we verantwoord kunnen
werken door de ruime opzet, het kuchscherm en als u wilt
een mondkapje.
In Groesbeek werkt het Repair Café al enkele maanden met een
aanmeld service per e-mail.

Rondleiding:

Achter het zwembad ligt het Jozefklooster dat z’n ingang heeft
aan de Kerkstraat. Bij het klooster hoort een prachtige kloostertuin
die tot dusverre niet toegankelijk was. De paters hebben het
gebouw al enige tijd geleden verlaten en momenteel is het in
gebruik voor ouderenzorg. Daarvoor voldoet het echter niet meer.
Het hele terrein is inmiddels van een projectontwikkelaar, die niet
alleen het klooster een nieuwe bestemming, maar ook naar de
tuin kijkt. En dan is er nog een kleiner terrein tussen zwembad en
Kerkstraat waar een woongroep een aantal woningen wil laten
bouwen...
Lees het hele verhaal op
grruunn.nl/ontwikkelingen-rond-zwembad-west

Je kunt jouw bijdrage overmaken op bankrekening:

Overpeinzingen

Stadslandbouw Kop van Malden Geluidsflitspalen
19:00 | gratis | boek je wandeling!
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Vooralsnog mag je deze titel heel letterlijk nemen. Het
zwembad is weliswaar aan vernieuwing toe, maar hoe en
waar is nog onduidelijk. In plaats van de huidige locatie
tussen Hees en Heseveld wordt er ook gekeken naar een
locatie in de Kanaalzone. Het zal nog even duren voor de
beslissing valt.

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.

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

DI

Ontwikkelingen rond zwembad West

Steun de Grruunn

Stadslandbouw Kop van Malden is een gebied
dat ligt tussen Nijmegen en Malden. Hier worden producten
met liefde voor mens en natuur geteeld, geplukt, verkocht
en geconsumeerd. De verscheidenheid van ondernemers
is groot; u vindt er voedselbossen, zelfoogst-tuinen,
ecologische bloementeelt en regeneratieve landbouw.
Je kunt onze producten kopen, abonnementen afnemen,
workshops volgen, duurzaam vergaderen, mee-denken en -doen,
maar vooral zien we uit naar je belangstelling!
 mdat we zo dicht bij elkaar liggen, hebben we een route uitgezet
O
die langs alle initiatieven komt. U kunt deze route zelfstandig
afleggen, maar eens in de twee weken neemt onze ervaren gids u
mee. (Foto: Goedele Monnens)

Milieucentrum De Broeikas ligt aan de Tweede Walstraat
in het centrum van Nijmegen. Een stukje asfalt van zo’n
150 meter. Zeker in het seizoen wordt het gesprek binnen
in de Broeikas meerdere keren per dag stil gelegd door
motorrijders die dit stukje asfalt aangrijpen om de gashendel
eens flink open te trekken. Blijkbaar kikken deze opgevoerde
pubers erop om in dit nauwe straatje zoveel mogelijk
geluidsoverlast te veroorzaken. Niet alleen hier overigens.
Ze hebben al zoveel geluidsoverlast veroorzaakt dat er een
organisatie is die zich tegen hen keert: de NEFOM.
Wie wel eens over een dijk fietst kent het verschijnsel ook. Je
hoort ze al van verre aankomen in hun fel gekleurde pakjes
die pijn doen aan de ogen en derhalve alleen al uit esthetisch
oogpunt van de dijk geweerd zouden moeten worden. Als ze
voorbij zijn hoor je de eerste tijd geen vogelgeluid meer, omdat
je oren nagonzen van hun gebrul. Belangenorganisaties van
motorclubs roepen steeds dat het om een minderheid van de
motorrijders gaat. Maar om de één of andere onduidelijke reden
gaan die kennelijk subiet met z’n allen de dijk op als ik daar ook
fiets. En, laat het ook maar eens gezegd: ik constateer ook steeds
dat een motorrijder die gewoon rustig toert en de bochten op
normale snelheid neemt helemaal niet voor overlast zorgt...
Lees deze hele overpeinzing op
grruunn.nl/overpeinzingen

ONdertussen op het stadhuis…
Wethouder Tiemens vertrekt
Na bijna acht jaar verlaat wethouder Tiemens de gemeente
Nijmegen. In ieder geval als wethouder. Het was al duidelijk dat
ze na de verkiezingen van maart 2022 niet terug zou keren, maar
aangezien ze nu al een baan heeft gevonden als directeur van
de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Ver weg gaat ze
dus niet. Jan Wijnia, ooit de eerste GroenLinks wethouder van
Nijmegen zal haar taken overnemen tot de verkiezingen van
volgend jaar. Lees er hier meer over bij de groene metropoolregio

Valkhof
Na het afblazen van de donjon wordt er nu dan eindelijk een
start gemaakt met het herstel van het Valkhofpark. Vooral de
cultuurhistorie wordt aangepakt met de Nicolaaskapel, de
Barbarossa ruïne en het herstel van de keermuur.

Voetgangersbrug Waalhaven
Een voetgangersbrug moet het Waalfront west gaan verbinden
met het centrum. Het ontwerp van de brug is te zien op de
website van de ontwerpers Ney & Partners. Kritiek is er ook al,
omdat de brug niet toegankelijk is voor rolstoelen. Daar is aan
de stadszijde geen ruimte voor volgens de gemeente. Die zou
althans erg duur zijn of leiden tot een veel te steile opgang. En
aangezien er een alternatieve route is, is daar niet voor gekozen.
Lees hier het originele artikel.

Heb jij tips voor de Grruunn?
De meeste uitjes en evenementen liggen nu noodgedwongen
stil, toch zijn er nog steeds leuke bezigheden te vinden die
een mooie bijdrage leveren aan een groener, gezonder Rijk
van Nijmegen.
Heb jij een idee of kom jij een artikel tegen dat je via de Grruunn
meer onder de aandacht wilt brengen, laat het ons dan weten via
een mailtje naar info@debroeikasnijmegen.nl.

Tante Thee Theater speelt

“Een kleine mol die wil weten wie
er op zijn kop heeft gepoept”
ZO

13:00 en 15:00 | 7,-/4,90 | direct aanmelden
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Als een mol op zoek gaat naar degene die op
zijn kop heeft gepoept, komt hij heel wat te weten over
de ontlasting van andere dieren, zoals paardenvijgen,
geitenkeutels en koeienvla. Tante Thee gaat mol helpen de
dader te vinden. Hèt leukste en bekendste kinderboek is in
een hi-la-ri-sche meespeelvoorstelling gegoten!
Zeer geschikt voor kinderen tot en met 8 jaar, en iedereen die zich
lekker weer even kind wil voelen. Zowel kinderen als volwassenen
kopen een kaartje. Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te
houden, volwassenen ten op zichtte van elkaar wel.
(Foto: natuurmonumenten.nl)

DUURZAME
ZONNEBRAND:
5 tips om milieuvriendelijker en gezonder te smeren
Zonnebrand kun je tegenwoordig ook steeds makkelijker
duurzamer kopen. Maar waar begin je? Kiezen voor een
groener alternatief is beter voor het milieu en je gezondheid.
Nu is er al heel veel geschreven over de schaduwzijde van
zonnen en zonnebrand. Op verzoek van lezers en volgers vat
ik (thegreenlist, red.) mijn bevindingen samen in 5 praktische
tips. Hier moet je op letten als je duurzamer wil smeren!

Wat maakt zonnebrand (on)duurzaam?
Bij duurzaamheid in relatie tot zonnebrand wordt vrijwel altijd
de ingrediëntenlijst bedoeld; in zonnebrand kunnen chemische
stofjes zitten om je te beschermen tegen de zon en deze
stofjes kunnen schade aanbrengen aan de natuur, vooral het
onderwaterleven en het koraal. Daarnaast zijn het stofjes die
je mogelijk ook liever niet op (of in) je lijf wil hebben. Maar er is
meer. In veel zonnebrand zitten micro-plastics (en veel ook). Dit
wil je omwille van je gezondheid en het behoud van de natuur
ook sowieso vermijden. Tot slot, kun je bij zonnebrand ook letten
op verpakkkingen en of het crueltyfree of zelfs vegan is. Al deze
duurzame aspecten van zonnebrand komen voorbij in deze
blogpost ...
Lees hier deze en meer duurzame blogs van The Green List

Laat het mkb niet opdraaien voor de
vergroening van de zware industrie
De vergroening van Nederland mag wat kosten. Maar het mkb
betaalt nu voor de verduurzaming van grote multinationals.
Dat is niet eerlijk.
Daarom vragen metaalbewerkers, bakkers, spuitgieters, drukkers
en meubelmakers samen met Milieudefensie van de politiek: voer
een eerlijke CO2-heffing in voor de industrie: Teken de petitie!

Struin: Natuurbeleving voor kinderen
DO

online | 2-12 jr. | aanmelden
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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.
Iedere laatste donderdag van de maand heeft Struin een
informatieavond over opvang bij Struin. Schrijf je hier in.

