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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.

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.

milieucentrum
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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.

NK TEGELWIPPEN 2021
HEEL HOLLAND WIPT
Van 30 maart tot 30 september speelt heel Nederland het 
NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te 
vervangen door groen in zijn eigen (gevel)tuin. Jij dus 
ook! Hoe? Geef je gewipte tegels op en ze worden bij 
je gemeente opgeteld. Heeft jouw gemeente zich niet 
aangemeld? Niet getreurd, wippen kan altijd. Dan wip 
je mee voor de nationale Tegelteller.

Heb je tegels gewipt en vervangen door groen? Kijk op de 
website voor de spelregels en geef ze op! Wil je weten welk 
groen je het beste kan planten? Lees de supersnelle Do It 
Yourself uitleg over tuinen!

Doe je best op een mooie foto, want wie weet win jij wel de 
Wipper van de Maand! Wat deze prijs precies is houden we 
nog even geheim, maar die wil je natuurlijk winnen. En laat 
je buren weten dat je meedoet! Vul hier de gegevens van je 
deelname in en download de poster, flyer en social posts.

Duurzaamheidscafés terugkijken
Net te laat voor de vorige Grruunn kregen we de link naar het 
duurzaamheidscafé met Marjan Minnesma van Urgenda. Dit 
was uiteraard een online café en dat is hier integraal terug te 
bekijken. 

In november was Johan Vollenbroek (je weet wel, 
van de stikstof rechtszaak!) te gast in een online 
café en ook dit gesprek is terug te zien en wel hier.
Voor een terugblik op andere cafés kijk je op de site.

OERRR-kinderspeurtocht
Heumensoord
 vanaf 12:00 | 4,-/gratis | aanmelden

 Het is meivakantie! 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.

Er zijn diverse dagen waarop de speurtocht gelopen kan worden. 
Je kunt starten tussen 12.00 – 15.00 uur. De tijd die je aanklikt 
is de tijd waarop je kunt starten. 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)
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Basiskwaliteit Natuur realiseren:
drie Gelderse projecten laten zien dat het kán

Tijdens het symposium ‘Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde 
voor herstel’, dat op 21 april 2021 is gehouden, zijn de 
winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag ‘Basiskwaliteit 
Natuur realiseren’. Drie projecten zijn door Prof. Mr. Pieter 
van Vollenhoven in het zonnetje gezet. Voor elk project 
wordt een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld, om te 
besteden aan de uitvoering ervan.

Basiskwaliteit Natuur is het minimale kwaliteitsniveau van het 
landschap waarbij kenmerkende algemene soorten in gezonde 
aantallen aanwezig zijn. Welke soorten dat zijn verschilt 
natuurlijk per landschap. De kwaliteit wordt bepaald door de 
milieuomstandigheden, de inrichting van het landschap en het 
beheer.  Maar hoe bereik je de noodzakelijke Basiskwaliteit 
Natuur? Drie inspirerende projecten, waar in de praktijk hard aan 
Basiskwaliteit Natuur wordt gewerkt, laten zien hoe.

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.

Interview Jan Terlouw
Klimaat van vertrouwen

20:00-21:30 | gratis | online | inschrijven

 Met ‘het touwtje uit de brievenbus’, zijn 
gepassioneerde pleidooi voor een groene toekomst in 
De Wereld Draait Door, werd Jan Terlouw een nationale 
held. Wederzijds vertrouwen, en de daarvoor nodige 
gemeenschapszin, zijn onmisbare ingrediënten voor 
succesvol klimaatbeleid, zo benadrukt hij. Scepticisme, 
politiek wantrouwen en de geïndividualiseerde maatschappij 
staan een dergelijk beleid in de weg.

Wat kunnen we leren van de verhalen van Jan Terlouw? Hoe 
kunnen we leren om beter zorg te dragen voor de toekomstige 
generaties? Wat moet er anders aan onze politiek en economie 
en welke rol is daarin weggelegd voor de wetenschap? Over deze 
andere onderwerpen gaan programmamakers Liesbeth Jansen 
en Wouter Veldman in gesprek met Jan Terlouw..

Jan Terlouw is natuurkundige, oud-politicus en schrijver van 
essays, thrillers en kinderboeken. Al vanaf de jaren 70 zet hij zich 
actief in voor natuurbehoud en ook de laatste jaren blijft hij zeer 
actief voorvechter van een groenere aarde. Deze lezing kun je 
gratis, via een livestream bijwonen. (Foto: npokennis.nl)
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Lezing Meteosofie:
De wijsgeer en het weer

20:00-21:15 | gratis | online | inschrijven

 Het weer werd lange tijd gezien als iets van de 
goden, die je met droogte, onweer of overvloedige regenval 
konden straffen. Langzamerhand begonnen we het weer 
meer te begrijpen. Tegenwoordig hebben we het niet zo 
zeer meer over het weer, maar over het klimaat. René ten 
Bos vraagt zich af of de vooruitgang van de wetenschap de 
angst voor wat ons letterlijk boven het hoofd hangt wel heeft 
kunnen bezweren. We weten nu meer over het weer, maar 
kunnen haar nog steeds niet beheersen.

De klimaatcrisis maakt dit des te duidelijker. Tegenwoordig is het 
weer één grote onheilspellende uitwerking geworden van onze 
omgang met de aarde. Ten Bos vertelt in zijn lezing hoe in de 
loop van de eeuwen door filosofen over het weer is gedacht en 
hoe we in deze tijden van klimaatcrises omgaan met onzekerheid 
en waarschijnlijkheid. Na afloop gaat hij in gesprek met de 
gespreksleider en kun je via mentimeter vragen aan hem stellen.

René ten BosRené ten Bos is hoogleraar filosofie van de 
managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit en 
voormalig Denker des Vaderlands. (Foto: 123rf)
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IVN Rijk van Nijmegen:

Amfibieën tellen
Als je het leuk vindt in de natuur actief te zijn, of als je je in 
wil zetten voor de bescherming van amfibieën en hun habitat, 
kom ons dan helpen met het tellen van amfibieën!

IVN, Ravon en SBB zijn op zoek naar vrijwilligers voor het 
monitoren van amfibieën in poelen van verschillende gebiedjes 
rond Nijmegen. Iedereen kan actief bijdragen aan de bescherming 
van reptielen, amfibieën en vissen. Dankzij de inzet van 
vrijwilligers kunnen we de dieren beschermen en de kennis over 
de stand van reptielen, amfibieën en vissen verbeteren.Dit biedt 
een basis voor bescherming en goed beheer.

Meer informatie over het tellen van amfibieën vind je op de 
website van ravon.nl.

Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. 

Big Day 2021
00:00-24:00 | aanmelden (max. 4 pers.)

 Vandaag gaan we weer Big Day-en. Er staan al 
meerdere teams ingeschreven, maar aanmelden kan ook nog.

Een Big Day is een vogelrace om in een kalenderdag (dus 24 
uur) zoveel mogelijk vogelsoorten zien. Je hoeft niet ’s nachts om 
00:00 uur te starten, maar je moet wel voor 24:00 uur stoppen.
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Doe mee: Van tuin tot bord
Na een lange winter lijkt er eindelijk wat beweging te komen 
in een jaar van lockdowns vanwege corona. Het voelt ook 
nog wat raar, versoepelingen terwijl de ziekenhuizen nog zo 
vol liggen. Toch zijn ze blij dat we u misschien binnenkort 
buiten weer kunnen ontmoeten! Waar en hoe? Kijk daarvoor 
op de website.

Verder hebben ze allerlei nieuwtjes o.a. over de (nieuwe) 
moestuinen, waar de afgelopen tijd weer hard werd gewerkt!

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. 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!

ONdertussen op het stadhuis…
In actie voor de Nijmeegse binnenstad

De gemeente trekt 4,5 miljoen uit om het centrum er na de corona 
crisis weer bovenop te helpen. Zo ongeveer iedereen met een 
belang rond het centrum kon ideeën inbrengen en een flink aantal 
daarvan zijn er nu gehonoreerd. Daarbij zitten ook een aantal 
duurzame projecten. Meer groen in het centrum is er één, maar 
ook voorzieningen ten behoeve van het verkeer. Zo wordt de 
entree van de stad vanuit west bij het Joris Ivensplein aangepakt. 
Klik hier voor een overzicht.

Ondertussen op de Stevenstoren

Daar hangt op 4 en 5 mei altijd een vlag. Op 4 mei halfstok 
uiteraard. Dit jaar echter niet en hij ontbrak ook al op 
koningsdag. Maar waarom staat dat in de Grruunn vragen jullie 
je waarschijnlijk af. Dat nu heeft alles te maken met de reden 
voor het ontbreken van vlag. Een slechtvalk heeft namelijk de 
Stevenstoren uitgezocht als broedplek en de gemeente wil dit dier 
niet verstoren. Want hoewel de slechtvalk niet echt heel zeldzaam 
meer is, is het natuurlijk wel heel bijzonder dat deze vogel broedt 
op de Stevenstoren. Meer informatatie op de website van de 
Gemeente Nijmegen.

Mountainbikeroute Westermeerdijk

Nog meer goed nieuws voor de natuur: de omstreden MTB route 
door Westermeerwijk wordt ingekort ten behoeve van de natuur. 
Er wordt nu onder meer onderzoek gedaan het Vliegend Hert, 
de bedreigde en beschermde keversoort, die hier een leefgebied 
heeft. Verheugend is dat ook mountainbikers daaraan meewerken 
en daarmee het belang van de natuur erkennen. Meer informatie 
vind je hier.

Oeverzwaluwen

Met het boren van nestgaten in twee steile zandwanden heeft 
wethouder Noël Vergunst letterlijk nieuwe woonruimte in de 
Waalsprong gecreëerd voor oeverzwaluwen. De gemeente 
Nijmegen wil met de speciale nestvoorziening in de dijkzone 
bij Woenderskamp en Hof van Holland de broedstand van 
de beschermde vogelsoort bevorderen én voorkomen dat 
werkzaamheden moeten worden stilgelegd door nestelende 
oeverzwaluwen op de bouwplaats.

De zorgvuldig geplande actie past perfect in het plan van de 
gemeente Nijmegen om flora en fauna in en rond nieuwe wijken 
te behouden en uit te breiden om zo de biodiversiteit in de 
Waalsprong te bevorderen. Sinds 2020 verplicht de gemeente 
ontwikkelaars om ‘natuurinclusief’ te bouwen, waarbij woningen 
een vast aantal nest(el)gelegenheden voor (gier)zwaluwen, 
huismussen en vleermuizen moeten krijgen. Bovendien wordt 
Waalsprong-breed ingezet op de komst van gevarieerd groen om 
zo een rijk foerageergebied te maken waar het voor dieren veilig 
verblijven, voortplanten en voedsel halen is. Meer informatie over 
de veilige nestelplekken vind je hier.

Overpeinzingen
De grens tussen vrijheid en egoïsme
Populisten claimen nogal eens op te komen voor de vrijheid. 
Denk aan de Partij Voor de Vrijheid van Wilders. Voorwaar 
natuurlijk een nobel streven. Want wie wil er nu niet vrij zijn.

John Stuart Mill was min of meer de grondlegger van het 
liberalisme en hij onderkende al dat vrijheid nooit absoluut kon 
zijn. Dat de vrijheid van de één heel vaak ten koste gaat van de 
vrijheid van de ander. Hij stelde dat je de van niemand de vrijheid 
mag inperken zolang die persoon anderen (en zichzelf) niet 
schaadt.

Dat laatste klinkt eenvoudiger dan het is. Wie bijvoorbeeld 
met een benzine auto naar de stad rijdt belemmert al gauw de 
vrijheid van astma patiënten om hetzelfde te doen. Dat rekening 
houden met anderen is al gauw een heel gedoe. Gelukkig is er 
een overheid die hierin wat regels stelt. Zo zijn er normen met 
betrekking tot de uitstoot waaraan auto’s moeten voldoen. Ook 
gelden er algemene normen voor de luchtkwaliteit, waardoor 
ook astma patiënten nog vaak de deur uit kunnen. Mits er geen 
fanatieke houtkachelstoker in de straat woont uiteraard.

Het kan aan mij liggen, maar precies dit besef mis ik bij 
populisten. Het besef dat de roep om vrijheid ook...

Lees deze hele overpeinzing op grruunn.nl/overpeinzingen
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Struin: Natuurbeleving voor kinderen
 online | 2-12 jr. | 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.

Iedere laatste donderdag van de maand heeft Struin een 
informatieavond over opvang bij Struin. Schrijf je hier in.
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