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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DO

05

vanaf 19:30 | 25,-/korting leden | aanmelden

Als je in de winter of het vroege voorjaar door het
bos loopt, is er weinig groen te zien. De loofbomen hebben
hun bladeren al lang verloren en zijn in winterrust gegaan.
Naaldbomen zijn dan vaak het enige frisse groen dat nog te
zien is.
Wanneer ze dicht op elkaar geplant zijn voor bosbouw hebben
naaldbomen kaarsrechte stammen en zijn vaak torenhoog.
Solitair geplant, is de boomvorm grilliger en minder hoog. Het zijn
bomen die het hele jaar door nauwelijks zichtbaar veranderen,
één of twee uitzonderingen daargelaten.
Voorjaar 2020 organiseert IVN Rijk van Nijmegen weer de
korte Naaldbomencursus die bestaat uit één lesavond en vier
buitenexcursies.
In deze cursus worden zo’n 10 tot 15 verschillende naaldbomen
die in het bos te vinden zijn, nader bekeken en besproken. Niet
alleen dennen, maar ook sparren, ceders en levensbomen. We
kijken naar de naalden, kegels, boomvorm en nog veel meer.Dan
weer kort, dan weer uitgebreid komen verschillende onderwerpen
aan bod.

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 maart

IVN Naaldbomencursus

Groene reuzen

milieucentrum

DI

03

Buurtrestaurant ’t Hert

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

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen groente
en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden. Elke
dinsdagavond rond zessen een gezonde driegangenmaaltijd.

WO Op de koffie bij de boswachter

04

15:00-17:00 | gratis

Boswachter Daan Meeuwissen zit bij Entreegebouw De Bastei
klaar om jouw vragen te beantwoorden.

DO Buurtrestaurant de Klokketoren

05

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

Iedere donderdag. Buurtbewoners in Nijmegen-Midden
verbouwen samen groente en bereiden van de oogst de
heerlijkste buurtmaaltijden. Elke donderdagavond rond zessen
een gezonde driegangenmaaltijd i.k.v. Van Tuin Tot Bord.

DO Hoe gaan we dit uitleggen

05

vanaf 19:00 | gratis | aanmelden

Lezing bij Dekker vd Vegt door auteur Jelmer Mommers over één
van de grootste problemen van onze tijd: klimaatverandering.

Lezing Jelmer Mommers:

Hoe gaan we dit uitleggen
DO

05

vanaf 19:00 | gratis | aanmelden (of 024-3020130)

In het boek Hoe gaan we dit uitleggen beschrijft
Jelmer Mommers één van de grootste problemen van onze
tijd: klimaatverandering. Over dit boek houdt hij donderdag
een lezing.
We stoten al meer dan honderd jaar zo veel broeikasgassen
uit dat de aarde nu gevaarlijk opwarmt. Als we zo doorgaan,
stevenen we af op een onleefbare planeet. Maar de grote
omwenteling is begonnen. Klimaatverandering is een probleem
dat bij de meesten van ons vooral een gevoel van machteloosheid
oproept. Ten onrechte. Want achter de nieuwsberichten over
smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten en ontkennende
politici groeit een wereldwijde beweging die laat zien: onze
toekomst op aarde schrijven we zelf.

VR Nieuw: Repair Café Nijmegen-Centrum

06

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

‘t Oude Weeshuis, Papengas 8.

Coronavirus:

Hoe bang moet ik zijn voor vleermuizen?
Het is volop in het nieuws en op social media: de uitbraak
van een nieuw coronavirus in China. Daarbij worden
vleermuizen als mogelijke bron genoemd. Maar hoe zit dat
eigenlijk?
Uit genetische vergelijking van SARS-CoV-2 (Severe Acute
Respiratory Syndrome coronavirus 2) met andere coronavirussen
blijkt dat SARS-CoV-2 het meest verwant is aan coronavirussen
die gevonden zijn bij een vleermuissoort hoefijzerneus in
China. Het is echter aannemelijker dat het virus niet direct
uit vleermuizen komt, maar via een andere diersoort, een
zogenaamde tussengastheer. Deze hoefijzerneus komt wijd
verspreid voor in Zuid- en Zuidoost-Azië, maar niet in Europa. Het
virus is ook niet gevonden in vleermuizen in Nederland, ondanks
dat vleermuizen uitgebreid zijn bemonsterd voor virologie in de
afgelopen jaren.

Zijn de vleermuizen in mijn huis en/of tuin gevaarlijk voor
mijn gezondheid?
Nee, in het algemeen niet. Er zijn in Nederland geen gevallen
bekend van mensen of dieren die ziek zijn geworden door
contact met vleermuizen. Vleermuizen in spouwmuren, onder
daken of op zolders vormen geen gevaar voor mensen.
Het enige bekende risico is de mogelijke aanwezigheid in twee
vleermuissoorten van een virus dat hondsdolheid (rabiës)
veroorzaakt. Je kunt zo’n infectie alleen oplopen door direct
contact met besmette vleermuizen, zoals een beet van een
vleermuis: dus niet wanneer je in dezelfde ruimte bent als een
vleermuis, of als er buiten vleermuizen bij jou in de buurt vliegen.
Wel is het van belang om voorzichtig te zijn met vleermuizen die
op de grond worden gevonden, en deze dieren niet aan te raken
of op te pakken met blote handen. Meer informatie over rabiës bij
vleermuizen is te vinden op vleermuis.net en bij het RIVM.

VR

06

Stoofpottenavond

17:00-20:00 | 15,-/7,50 | aanmelden

Historische Tuinderij Warmoes i.s.m. Kookatelier de Beleving

ZA Historische Tuinderij Warmoes: Zadenruilbeurs

07

10:00-12: 00 | gratis

Historische Tuinderij Warmoes:

Zadenruilbeurs
ZA

07

10:00-12: 00 | gratis

Kom zaden ruilen voor je eigen moestuin! Doe tips
op, help een ander aan zaden voor leuke of lekkere planten.
Gedurende het jaar organiseren we verschillende activiteiten. In
de tuin is het vaak een gezellige boel.

Kom zaden ruilen voor je eigen (moes)tuin!

ZA Rondleiding Rivierpark

07

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

Excursie o.l.v. De Bastei. De inschrijving sluit op de vrijdag
voorafgaand aan de rondleiding om 12.00 uur. Trek geschikt
schoeisel aan, want het is een flinke wandeling. Op vertoon van je
ticket kun je na afloop het museum bezoeken.

ZA Start kringlooplandbouw Waldboeren

07

10:30-11:30 | gratis

Wethouders Harriët Tiemens (Nijmegen) en Annelies Visser
(Berg en Dal) planten de eerste walnotenboom voor de
kringlooplandbouw van de Waldboeren.

ZA Repair Café Nijmegen-West

07

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

De Hobby, Nwe Nonnendaalseweg 98.

ZA Inlooprondleidingen

07

13:30-16:00 | gratis (bij entree)

Ga op reis door verleden, heden en toekomst! Elke zaterdag- en
zondagmiddag zijn er inlooprondleidingen door De Bastei.

MA

09

ZO

15

Nationale Week zonder Vlees

00:00-24:00 | ik doe mee!

Een kleine moeite met een onvoorstelbaar positieve impact op
mens dier en milieu.

Vogels spotten in de Stadswaard
WO

11

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

Ga jij weer mee met de natuurontdekkersclub
Scharrelkids? We gaan deze middag op zoek naar vogels
in de Nijmeegse Stadswaard. Deze activiteit wordt
georganiseerd in samenwerking met IVN Rijk van Nijmegen.
Het is spannend om vogels te zoeken, want we weten vooraf
niet waar we ze gaan vinden. De ene dag zitten er honderden
vogels in de uiterwaarden en de volgende dag zijn ze verdwenen.
Waar zijn ze dan heen? Welke vogels vormen groepen, welke
zwerven liever alleen rond of blijven gezellig met zijn tweeën?
Hoe is het om te slapen op een tak? Hoe voelt het om je veren op
te schudden? Wat hoor je aan het geluid van vogels: hoor je een
alarmroep of gewoon gezellig geklets? En waar slapen ze?
We lopen in de drassige uiterwaarden. Dus trek laarzen of stevige
schoenen aan, want de grond kan modderig zijn. Wij zorgen voor
voldoende begeleiders, verrekijkers en wat te eten en drinken
voor onderweg.

De Bastei: Inlooprondleidingen
ZA

07

za7 13:30-16:00 | gratis bij entree

Ga op reis door verleden, heden en toekomst! Elke
zaterdag- en zondagmiddag zijn er gratis inlooprondleidingen
door De Bastei.
Individueel of in kleine groepjes kun je hieraan deelnemen. In
ongeveer 45 min. laat de rondleider je De Bastei zien en vertelt
verhalen bij enkele highlights. Je kunt je vooraf niet aanmelden.

DI

10

Lovingly Wholesome

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

Aanschuiven bij een heerlijke veganistische maaltijd, met zoveel
mogelijk biologische en verse ingrediënten, bereid met veel liefde
en plezier.

WO Vogels spotten in de Stadswaard

11

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

Natuurontdekkersclub Scharrelkids bij De Bastei.

De rivier:
landschapsvorming, erosie en afzetting
ZO

15

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

We wandelen in een prachtig natuurgebied: de
Millingerwaard. Daarbij is ruimte gemaakt voor de rivier.
De dynamiek van stromend water, rijzend en dalend,
meanderend en aan banden gelegd. Hoe profiteren plant, dier
en mens daar van?

DO Basteicafé: Dieren in ons midden

12

20:00-22:30 | 5,-/3,-

Drietal lezingen, gewijd aan de plaats van dieren in het
Antropoceen.

Basteicafé: Dieren in ons midden
DO

12

20:00-22:30 | 5,-/3,- | zet jezelf op de reservelijst*

Met een drietal lezingen is dit Basteicafé gewijd aan
de plaats van dieren in het Antropoceen.
We zitten midden in een nieuwe massa-extinctie. Traditionele
maatregelen lijken niet meer te volstaan, vandaar de opkomst
van nieuwe vormen van natuurbeheer. Met een belangrijke rol
voor natuurontwikkeling en ‘rewilding’ enerzijds en dierentuinen
anderzijds. En dat leidt tot verschil in inzicht en debat tussen
natuurbeschermers en dierenactivisten.
* Wij hebben het maximaal aantal aanmeldingen bereikt. Jouw
aanmelding plaatsen we nu op de reservelijst. We laten het je
weten als er alsnog een plaats beschikbaar komt.
N.a.v. het nieuw verschenen boek ‘Dieren in ons midden’, gaan
we hier dieper op in. Met een inleiding van auteur Jozef Keulartz
(oud-hoogleraar natuurfilosofie) en lezingen van Frans Vera
(pionier van de Oostvaardersplassen) over natuurontwikkeling
en rewilding en Thijs de Zeeuw (landschapsarchitect) over
dierverblijven en dierentuinen van de toekomst. (Foto: debastei.nl)

VR Repair Café Malden

13

13:30-16:30 | gratis (donatie welkom)

Tweede vrijdag van de maand in Vintage and More, Bolder 18b,
Malden.

ZA Blotevoetenwandeling

14

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

Excursie door De Bastei i.k.v. dWaalZin.Ervaar hoe spannend en
plezierig het is om op je blote voeten te wandelen in de natuur.

ZA Repair Café Beek

14

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

Kulturhus, Roerdompstr 6, Beek

ZA Repair Café Dukenburg

14

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

Elke tweede zaterdag van de maand Creatief Centrum, Tolhuis
44-44, Dukenburg.

ZA Repair Café Lindenholt

14

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

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

Lezing: Natuur in de stad
MA

16

19:30-21:15 | 7,50/5,-/gratis | inschrijven

We komen steeds minder in contact met de natuur.
Nu we massaal in steden wonen, hebben we een chronisch
tekort aan natuurervaringen. Is dat een reden om wilde
natuur naar de stad te halen? Of is de ruige omgeving van
de stad juist de ideale plek voor een aan ons aangepaste
stadsnatuur? Kom luisteren naar ecoloog, natuurfilosoof
Matthijs Schouten, sociaal milieukundige Riyan van den Born
en architect Piet Vollaard en denk mee over de rol van natuur
in de stad.
We leven in het Antropoceen, het tijdperk waarin de invloed van
de mens op de natuur overal aanwezig is. Tegen 2050 woont
bovendien tweederde van de wereldbevolking in de stad, ver van
de natuur verwijderd. De natuur lijkt geen plek te hebben in de
stad. Maar is dat wel zo?

ZA Repair Café Groesbeek

14

13:00-16:00 | gratis (donatie welkom)

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

Landelijke Opschoondag
ZA

21

00:00-24:00 | meld een actie aan

Tijdens de Landelijke Opschoondag, organiseren
mensen door het hele land leuke opschoonacties om samen
hun buurt of straat schoon te houden.
Buren, collega’s en scholieren vinden het vaak ontzettend
gezellig om samen aan de slag te gaan. NederlandSchoon helpt
gemeenten dan ook graag bij het stimuleren van zoveel mogelijk
inwoners. Want hoe meer inwoners meedoen aan de Landelijke
Opschoondag, hoe succesvoller het wordt!
Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is niet alleen een
laagdrempelige manier om aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen te doen, maar helpt ook de band tussen je inwoners,
medewerkers of klanten en je organisatie versterken.

ZA HUISKAMER RESTAURANT

14

19:00-21:00 | 10,- | vol!

Viva Las Vegan: probeer het eens!

ZO Natuurmonumenten: Ontmoet de boswachter

15

13:00-15:00 | gratis

Op Landgoed Mookerheide heet onze boswachter je welkom.

ZO IVN Natuurexcursie

15
16

19:30-21:15 | 7,50/5,-/gratis | inschrijven

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.

Oud visgerei
Plastictassen en -bestek
Ballonnen
Sigarettenpeuken
Plastic doppen

Lezing: Natuur in de stad

VR Repair Café Willemskwartier

20

13:00-16:00 | gratis (donatie welkom)

00:00-24:00 | meld een actie aan

Opschoonacties door het hele land.

21

1
2
3
4
5

MA Radboud Reflects

21

11:00-12:30 | gratis

Elk jaar komt er 8 miljoen ton zeeplastic bij. Alsof er elke minuut
een vrachtwagen een volle lading plastic in zee stort. Daarom
heeft de organisatie Ocean Conservancy een top 5 opgesteld met
de ergste plasticzondaars in zee:

De rivier: landschapsvorming, erosie en afzetting.

ZA Landelijke Opschoondag

ZA

Weer en wind voeren plasticafval van de straat af naar zee.
Dat leidt tot grote problemen voor zeedieren, en sommige
plasticproducten zijn erger dan andere.

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

In het Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen.

Opruimen in het Goffertpark

5 plasticproducten die je NOOIT in
de natuur mag achterlaten

ZA Dijkmagazijn: Maas en Waalse Schoonmaakdag

21

09:30-12:00 | vrijwilligers

Voor de 14e keer gaan scholen, verenigingen en buurtbewoners
met elkaar het zwerfafval te lijf.

ZA Rondleiding Rivierpark

21

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

Excursie o.l.v. De Bastei.

IVN RijnWaal: Wilde planten-cursus
WO

25

19:30-21:00 | 40,-/20,- | voor beginners | aanmelden

Maak kennis met de bloembiologie en familienamen
van de bloemen op dijken, landgoederen en de oevers van
Rijn en Waal. De wildeplanten-cursus wordt gegeven door
Bioloog Frans Mikx uit Lent en Will Bemelmans, uiterwaarde
gids uit Heteren.
In deze cursus staan bloemen van wilde planten centraal. Tijdens
de cursusavonden behandelen we de theorie en nemen we
het plantmateriaal letterlijk onder de loep. De excursies in de
omgeving benutten we om te oefenen met het herkennen van
planten. Na de cursus bent u bekend met de indeling van planten
in plantenfamilies en kunt u deze herkennen. Voor meer datums
en info kijk je op de website van IVN RijnWaal.

Earth Hour
ZA

28

20:30-21:30

Elk jaar eind maart is Earth Hour het moment
waarop je laat zien dat je de aarde belangrijk vindt. Door een
uur het licht uit te doen geven miljoenen mensen, bedrijven
en gemeentes wereldwijd op hetzelfde tijdstip een signaal af
dat ze zich zorgen maken over de toekomst van onze planeet.
En vooral over de rol van klimaatverandering als één van de
grootste bedreigingen voor onze natuur.
Earth Hour is de grootste internationale campagne van het
Wereld Natuur Fonds voor onze aarde. Onze leefwijze heeft
grote impact op de natuur: grootschalige ontbossing en ons
energieverbruik zijn van negatieve invloed op het klimaat. Doordat
de aarde opwarmt, worden leefgebieden van dieren aangetast. Zo
smelt de Noordpool en verliezen koraalriffen hun kleur.

ZA Repair Café Nijmegen-Oost

21

11:00-14:00 | gratis (donatie welkom)

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

ZA Opruimen in het Goffertpark

21

11:00-12:30 | gratis

Opruimmateriaal is aanwezig, verzamelen bij de kinderboerderij.

ZO IVN Landgoedwandeling

22

14:00-16:00 | vrijwillige bijdrage welkom

Een wandeling voor het hele gezin in Leur, een van de kleinste
dorpen van Maas en Waal.

DI

24

Lovingly Wholesome

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

Aanschuiven bij een heerlijke veganistische maaltijd.

WO IVN RijnWaal: Wilde planten-cursus

25

19:30-21:00 | 40,-/20,- | aanmelden

Plantencursus voor beginners.

DO Donderdag Veggiedag

IVN
Cleanup tocht
Wie helpt mee ons Waalstrand schoon te maken in de
Stadswaard?
ZO

29

14:00-16:30 | vrijwillig

We gaan met iedereen die wil helpen de rivieroever
schoonmaken in de Stadswaard. We verzamelen bij de
wandelbrug Ooijpoort.
Wij gaan The Ocean Cleanup een handje helpen, door te
voorkomen dat meer plastic troep onze oceanen bereikt. IVN
Rijk van Nijmegen coördineert deze schoonmaakactie. Ga mee
op deze Cleanup tocht, want hoe meer zielen hoe schoner onze
rivieren! Al vast bravo! (Foto: Frits de Vree op ivn.nl)

26

19:00-21:00

Duurzaamheidscafé #1:

Nijmeegse wijken gaan voor groen!
DI

31

19:30-21:30 | gratis | aanmelden

Waar zijn Nijmegenaren allemaal mee bezig als
het om duurzaamheid gaat? Met veel, heel veel. In alle
wijken bloeien projecten. Laat je inspireren tijdens het
eerste Duurzaamheidscafé van 2020 en bepaal mee welke
bijzondere initiatieven mooie geldprijzen winnen.
Duurzaamheid is natuurlijk geen wedstrijd met één grote winnaar.
We winnen of verliezen samen, maar een beetje gezonde
onderlinge concurrentie kan wel helpen. Daarom zijn er voor de
allermooiste, duurzaamste initiatieven aantrekkelijke geldprijzen
te winnen. Een jury kijkt wie een hoofdprijs verdient en wie een
tweede prijs krijgt. Bovendien kan het publiek stemmen (met je
smartphone) voor de publieksprijs.
Natuurlijk is er ook weer live muziek. Collin Hoeve, de snelste
singer-songwriter van Nederland, treedt op! Margot Ribberink
praat de avond aan elkaar. (Foto: duurzaamheidscafenijmegen.nl)

Vegetarisch uit eten bij Du Commerce.

DO Struin Informatieavond

26

20:00-21:45 | aanmelden

Deze informatieavond is zowel voor (toekomstige) ouders als voor
geïnteresseerden in het Struin-concept.

ZA Repair Café Nijmegen Noord

28

14:00-16:30 | gratis (donatie welkom)

De Ster, Queenstraat 34b, Nijmegen-Noord.

ZA Repair Café Brakkenstein

28

13:00-16:00 | gratis (donatie welkom)

Bij BUUR, Dk. Hensburchstraat 2.

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 WWF: Earth Hour

Beleef de Lente2020:
De camera’s staan weer aan!
Vanaf nu kan iedereen weer meegenieten met het liefdesleven
van de bosuil, steenuil, ooievaar en vele andere vogels. De
camera’s van #BeleefdeLente van Vogelbescherming Nederland
zijn aangezet bij Vroege Vogels op NPO Radio 1.

28

20:30-21:30

We zetten een uur het licht uit voor onze planeet.

ZO IVN Cleanup tocht

29

14:00-16:30 | vrijwillig

DI

Duurzaamheidscafé #1

Waalstrand schoonmaken in de Stadswaard.

31

19:30-21:30 | gratis | aanmelden

Nijmeegse wijken gaan voor groen!

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!

uit eten:
Nationale Week zonder Vlees Vegetarisch
Een nieuwe generatie neemt over
MA ZO
09

15

00:00-24:00 | ik doe mee!

		
Nationale Week Zonder Vlees is een
initiatief van Isabel Boerdam, oprichter van De Hippe
Vegetariër, breed gedragen door diverse partners uit de
voedselindustrie. Samen vinden wij dat elke dag vlees eten
niet meer van deze tijd is. Daarom willen we een flexitarisch
eetpatroon, waarin vlees en vis afgewisseld worden met
vegetarische gerechten, promoten.
Proberen en proeven is geloven. Want vegetarisch eten is niet
saai, smakeloos of ingewikkeld. Het is een kleine moeite met een
onvoorstelbaar positieve impact op mens dier en milieu. Met elke
week een dagje zonder vlees maken we samen het verschil voor
de toekomst van onze planeet. Dit jaar vindt de eerste editie van
de Nationale Week Zonder Vlees plaats, het wordt een jaarlijks
terugkerend initiatief. Door onze krachten optimaal blijven te
bundelen denken wij het meest invloedrijke minder vlees initiatief
te kunnen worden van Nederland. In 2030 eet Nederland méér
plantaardig en minder dierlijk. Een dagje zonder vlees wordt de
nieuwe standaard!
Iedereen die zich inschrijft krijgt toegang tot het digitale Week
Zonder Vlees-magazine. Stichting Nationale Week Zonder Vlees
is een ANBI goedgekeurd goed doel.
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Tijdens het gesprek blijkt dat Dick, samen met z’n
broer, nog geen jaar geleden Du Commerce (kortweg Duc)
heeft overgenomen van z’n vader. Die had het café bijna
25 jaar bestiert. De totale geschiedenis van het café gaat al
zo’n 50 jaar terug. Aanvankelijk was het echt een café, maar
langzaam zijn er een aantal gerechten bij gekomen. Tot nu
toe lag daarbij de nadruk op vlees.
Een nieuwe generatie betekent nieuwe accenten en één van die
vernieuwingen is dat het aantal vegetarische gerechten nu wordt
uitgebreid. Dick is zelf de kok en hij vindt het koken met groenten
een uitdaging. Zo staat er naast een vegetarische pasta nu ook
een geroosterde pompoen met o.a. een crème van doperwt op
het menu. Een echt veganistisch gerecht is er (nog) niet, maar
daar kan wel voor worden gezorgd als het bijvoorbeeld bij het
reserveren wordt aangegeven.
Afkomstig uit een horeca gezin leek Dick eerst te kiezen voor
het management. Maar toen dat toch een wat mindere keuze
bleek werd het de koksschool in Wageningen. En nee, daar
komt de interesse in vegetarische gerechten niet vandaan, want
deze school bleek behoorlijk traditioneel en gericht op de Franse
keuken. We praten dan wel over 15 jaar geleden.

Hoewel het vegetarisch koken vooral een uitdaging is en niet
eens zozeer vanwege het milieu, blijkt hij zich toch goed bewust
van de gevolgen voor het milieu. Bijvoorbeeld het inzicht dat
soja ook lang niet altijd op een duurzame wijze wordt verbouwd.
Opmerkelijk is dat Du Commerce zowel de kussens van Sit &
Heat als warmtelampen heeft, al staan de laatsten niet onnodig
aan.
Hier raken we aan een thema dat we bij veel restaurants tegen
komen. Men wil best duurzaam, maar wel binnen de prijsstelling
om de gasten niet weg te jagen. En de warmtelampen zijn
zichtbaar, terwijl de kussens dat niet zijn. En dus geen gasten
trekken. Maar we kunnen stellen dat Du Commerce voortdurend
bezig is stapjes te zetten in de duurzame richting.
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 Grand Café Du Commerce.

