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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NOVEMBER
WERELD VEGANISMEDAG
MA
1

De meeste mensen geven om dieren en realiseren zich dat dieren
geen dingen zijn. Gezamenlijk kunnen we als veganist het aantal
dieren dat jaarlijks gefokt, opgesloten, uitgebuit en vroegtijdig
gedood wordt drastisch beperken. Daarnaast is de veehouderij
verantwoordelijk voor de grootste uitstoot (zeker 18%) van
broeikasgassen zoals methaan en CO2. Daarmee is veehouderij
een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde.
Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme
(NVV) vind je meer informatie en kun je zien of het iets voor jou is.
Het scheelt al snel veel wanneer je een beginnetje maakt...

Nationale
Klimaatweek
Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken
VR
5

Samen maken we Nederland steeds
duurzamer. De overheid, veel burgers en
organisaties dragen hun steentje al bij. Maar
er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te
behalen. Om nóg meer burgers en organisaties te inspireren
zich in te zetten voor een beter klimaat, organiseren we de
Nationale Klimaatweek 2021.

T/M

Wereld Veganisme Day wordt jaarlijks gevierd op
1 november, door veganisten over de hele wereld.
De dag werd in 1994 opgericht door Louise Wallis,
de toenmalige president en voorzitter van The Vegan Society
UK om zijn 50ste verjaardag te herdenken. Veganisten over
de hele wereld komen samen om de rechten van dieren te
vieren.

LET OP: Bij somige activiteiten wordt gevraagd om een
coronatoegangsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid
vind je meer informatie.

Tijdens de Nationale Klimaatweek worden ontzettend veel
bijzondere en interessante activiteiten en zaken georganiseerd.
Bekijk hier welke dat zijn.

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.

radboud reflects Lezing

Overbevolking en het klimaat
MA
1

20:00-21:30 | 7,50/5,-/gratis | aanmelden

Het tegengaan van overbevolking lijkt een logische
stap in de strijd tegen uitputting van de aarde. Maar bij
wie ligt deze verantwoordelijkheid? Is het aan overheden
om in te grijpen, hebben we zelf een morele plicht om
onze kinderwens te beperken, of hebben we juist recht
op eigen nageslacht? Kom en luister naar klimaatfilosoof
Marc Davidson en sociaal filosoof Femke Takes over de
ethische en politieke pijnpunten rondom het tegengaan van
overbevolking.
Is het met het oog op het klimaat dan nog wel moreel verantwoord
om kinderen te krijgen? Mag een overheid zich wel bemoeien
met onze kinderwens? Wat zouden bovendien de sociale
en economische gevolgen zijn van een beleid van actieve
geboortebeperking?
Is het niet zaak eerst de buitensporige consumptiepatronen van
het westen aan de kaak te stellen? Kunnen we anderen wel de
levensstandaarden ontzeggen waar we zelf al decennia van
genieten? Welke fundamentele vrijheden zijn hier in het geding?

6 november | klimaatmars amsterdam

Dit is waarom wij de
straat op gaan
ZA
6

Dit is hét moment om te laten zien hoe belangrijk
en urgent eerlijke klimaatoplossingen zijn. Wij
hebben een concrete oproep: voer een wettelijke
klimaatplicht in voor grote vervuilers. Doe je mee?
Heeft zo’n Klimaatmars eigenlijk wel zin? Jazeker. Demonstraties
zijn een goede manier om te laten zien wat jij belangrijk vindt. Je
gaat niet zomaar op je vrije dag demonstreren. Dan moet het écht
belangrijk zijn. Hoe meer mensen naar de Klimaatmars komen,
hoe duidelijker de roep voor eerlijke klimaatoplossingen. Dat
verhoogt de druk op de politiek om hiermee aan de slag te gaan.

Groene Vrijdag 2021: samen aan de slag!
VR
5

Houdt u van groen én van doen? Doe dan aan
deze vierde editie van Groene Vrijdag! Op Groene
Vrijdag steken inwoners van Nijmegen vrijwillig
de handen uit de mouwen om hun stad mooier en duurzamer
te maken.
Dit jaar is er een vintage kledingbeurs, u kunt de gerechten
voor de Groene Vrijdagsoep bij elkaar fietsen of deelnemen
aan een urban jungle excursie. Ook bouwen we verder aan een
bos, delen we voedsel en kunt u zelf de handen uit de mouwen
steken tijdens opschoon- en plantacties. Hier vind je het complete
programma.

Demonstreren heeft niet alleen zin, het gééft ook zin! Tijdens
de Klimaatmars loop je met duizenden mensen die hetzelfde
willen als jij. Dat is ongelooflijk inspirerend. We zijn niet alleen.
Dat voelen wij, en de politiek ook. De Klimaatmars valt midden
in de VN Klimaattop. Wereldleiders komen samen in Glasgow
om te onderhandelen over klimaatbeleid. In Nederland is het een
extra belangrijk moment vanwege de formatieonderhandelingen.
Samen zorgen we ervoor dat klimaat hierin centraal staat. De tijd
is nu! Dus: Ja, ik ben erbij op 6 november!

IVN Natuurexcursie

Historische tuinderij warmoes

We gaan al struinend op zoek naar de grote grazers
in de Ooijpolder en vertellen wetenswaardigheden over de
grote Gallowayrunderen en imposante Konikpaarden die er
het hele jaar vertoeven. Ondertussen verkennen we ook het
polderlandschap in de herfst. Het wordt een lijnwandeling
d.w.z. dat het eindpunt een bushalte zal zijn vanwaar er
teruggereden wordt naar het startpunt.

Oogstfeest met Co-bomen
ZO
7

13:00-17:00 | toegang gratis

In de tuin is het vaak een gezellige boel. Gedurende
het jaar organiseren we verschillende publieksactiviteiten.
Deze middag vieren we weerhet jaarlijkse oogstfeest met
Co-bomen. Bestelde fruitbomen kunnen worden afgehaald,
erzijn vuurtjes in de boomgaard en kleine proeverijtjes en
muziek.

Lijnwandeling Ooijpolder
ZO
7

13:00-16:00 | 6,-/gratis | aanmelden

We starten bij de Bastei aan de Waalkade. De wandeling zal
ongeveer 3 uur duren. Advies is om goede stevige schoenen aan
te trekken en zo mogelijk een verrekijker mee te nemen.
Graag van te voren aanmelden! Let op: we eindigen niet bij het
beginpunt, maar keren terug met de bus. Neem mondkapje en OV
chipkaart mee. (Foto: ivn.nl)

Duurzaamheidscafé 2021 #4

Citizen Science:
met je neus in het fijnstof
DO
11

19:30-21:00 | 3,50 | tickets

Citizen science, het betrekken van burgers bij
wetenschappelijk onderzoek, is in opmars. Ook in Nijmegen.
Hoe is het hier gesteld met onze luchtkwaliteit? Hoe meet
je dat in je eigen buurt? Wat doen gemeente, universiteit en
inwoners er samen aan?
In heel Nederland poppen burgerinitiatieven op. Met name
rondom luchtkwaliteit: van eigen meetkastjes bouwen tot het
zetten van een sensor op je fiets. Schone lucht inademen is
belangrijk, maar waarom eigenlijk? Martine Witteveen is de
gespreksleider en spreekt met Hoogleraar luchtkwaliteit Maarten
Krol (Wageningen University & Research), Henk Nijhuis, senior
beleidsadviseur luchtkwaliteit bij de gemeente Nijmegen,assistentprofessor planologie Linda Carton (Radboud Universiteit) en Ton
Ammerlaan (HAN University of Applied Sciences).
Citizen science hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onderdeel van het
café is een demo van de meetkastjes in Lent en een DIY om aan
de slag te gaan met het meten van de lucht in je eigen wijk.

Van circulair denken naar circulair doen

Verslag Duurzaamheidscafé #3 2021
Een bijzondere avond nu de meeste corona-maatregelen
zijn opgeheven, met een redelijk goed gevulde zaal en
deelnemers via Vimeo. Na een muzikale opwarmer van de
Theatergroep ‘Piepschuim’, waarbij de maatschappelijke
reactie op de coronacrisis op de korrel werd genomen, nodigt
avondvoorzitter Marjolijn van de Zandschulp, de sprekers uit.
Een compleet verslag vind je hier. Wil je het complete café
terugzien, dan vind je hier de Vimeo-link.

IEDEREEN DOET WAT.
Praktische tips voor een duurzamer leven
Iedereen kan wat doen voor het klimaat. De overheid,
bedrijven en jijzelf, iedereen doet wat. Dat kan iets groots
zijn of juist klein. Goedkoop of duur. De een laat zijn vloer
isoleren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen. Iets
doen voor het klimaat doe je op jouw manier.
Bekijk de website iedereendoetwat.nl, van de Rijksoverheid, de
mogelijkheden en wat het beste bij je past.

VR REPAIRCAFÉ nijmegen centrum

De meest prangende vragen over
Glasgow en het klimaat

ZA Repaircafé Nijmegen West

Wat moet er voor 2030 gebeuren om de klimaatdoelen te
halen? En daarna?

5
6

Door bijvoorbeeld je waterkoker af en toe te ontkalken, duurt
het minder lang voor het water kookt. Hierdoor bespaar
je energie en heb je minder kans dat de waterkoker kapot
gaat door kalk. Het is dus een goed idee om je spullen te
onderhouden. Bekijk het op gebruikershandleiding.nl.
Sommige producten kun je gemakkelijk zelf repareren. Hiermee
kun je kosten besparen en ben je duurzaam bezig. De Stichting
Ideële Reclame (SIRE) geeft informatie over hoe je producten zelf
kunt repareren of waar je dit kunt laten doen. Op iFixit vertellen
andere mensen hoe ze hun spullen zelf hebben gerepareerd.

Bezoek een Repair Café
Een Repair Café is een gratis bijeenkomst waar je spullen kunt
repareren. Op de locatie is gereedschap en materiaal aanwezig
om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Ook zijn er vrijwilligers
met veel reparatiekennis en -vaardigheden die je kunnen helpen.
Zo kun je samen iets goed doen voor jezelf en het klimaat. Vind
een Repair Café bij jou in de buurt.
Op de website van Milieu Centraal vind je meer informatie over
welke apparaten je beter kunt repareren en welke je beter kunt
vervangen, omdat ze veel energiezuiniger zijn geworden.

11:00-14:00 | De Hobby, Nwe Nonnendaalseweg 98

VR Repaircafé Malden

12

13:30-16:30 | Vintage and More, Bolder 18b

ZA Repaircafé beek

13

REPAREREN

11:00-14:00 | ‘t Oude Weeshuis, Papengas 8

11:00-14:00 | Kulturhus, Roerdompstr 6

ZA Repaircafé Dukenburg

13

11:00-14:00 | Creatief Centrum, Tolhuis 44-44

ZA Repaircafé Lindenholt

13

11:00-14:00 | Wijkatelier, Zellersacker 10-03

ZA Repaircafé Hengstdal

13

13:00-15:30 | De Kentering, Limoslaan 10

VR Repaircafé Waterkwartier

19

13:00-16:00 | Huis v. Compassie, Vlietstraat 20b

De aarde is nu al 1 graad Celsius warmer en anderhalve
graad ligt al in 2030 in het verschiet; tien jaar eerder dan
werd verondersteld, aldus het meest recente rapport van het
IPCC. Al bij een tussenrapport, drie jaar geleden, schreef het
VN-klimaatpanel dat een beperking van de opwarming tot 1,5
graad zo goed als uitgesloten is.
Wat moet er gebeuren om dit doel toch nog te bereiken? Drie
jaar geleden stelde het IPCC dat om dit doel te bereiken de
uitstoot van CO2 in 2030 minimaal 45 procent lager moet zijn en
in 2050 nul. Op deze getallen is onder meer het Klimaatakkoord
gebaseerd. Om wereldwijd de grens van 1,5 graad niet te
overschrijden, is volgens het IPCC onder meer nodig dat een
oppervlak zo groot als India volgeplant moet worden met
biobrandstofgewassen en bos. Nagenoeg alle kolencentrales ter
wereld moeten dicht. En jaarlijks moet 800 miljard euro worden
geïnvesteerd in duurzame energie.
Nederland heeft afgesproken om in 2030 49 procent minder CO2
uit te stoten dan in 1990. Per inwoner betekent dit een afname
met ongeveer 5.000 kilogram per jaar, het gewicht van een
olifant... (Hele artikel op: volkskrant.nl)

ZA Repaircafé Nijmegen Oost

20

11:00-13:30 | OBG, Prof. Cornelissenstr 2

ZA Repaircafé Brakkenstein

27

13:00-16:00 | BUUR, Dk. Hensburchstraat 2

ZA Repaircafé Nijmegen Noord

27

14:00-16:30 | De Klif, Pijlpuntstraat 1

RepaircafÉ Groesbeek

Altijd reparatie na aanmelding per E-mail

Klik zelf een olifant aan CO2-besparing bij elkaar in de
Volkskrant klimaatteller. Lees het hele artikel hier.
(Foto: Mirjam Leunissen en Wendy van der Wauw op volkskrant.nl)

Heb jij tips voor de Grruunn?

gloednieuwe wandelnetwerken

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.

De regio Nijmegen heeft er gloednieuwe wandelnetwerken
bij: in het Land van Maas en Waal en de Betuwe.
De netwerken bestaan uit gekleurde, thematische
routes en keuzepunten die zijn aangeduid met een
letter-cijfercombinatie.

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.

IVN Excursie

Water in de wijk
ZO
21

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

Op deze zondagmiddag verzorgt IVN een
rondleiding door de Nijmeegse wijk Grootstal. Gabriël Zwart
van Waterschap Limburg en Sidney Stax van de gemeente
Nijmegen vertellen over de opvang van regenwater, over je
eigen afvalwater en over het drinkwater dat hier onder de wijk
wordt gewonnen. We zien wadi’s, afgekoppelde daken, en het
pompstation van Vitens in Heumensoord.

Struintocht door de Stadswaard
ZO
ZO
14
24
		

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 De
Bastei en een lekker warm kopje koffie, warme chocomel of een
overheerlijke lunch in het museumrestaurant. (Foto: debastei.nl)

Een wandeling met gids door de Nijmeegse wijk Grootstal
Alles wat je altijd wilde weten over water in jouw wijk. Omdat het
een IVN excursie is zullen we vast ook wat vertellen over flora en
fauna in de wijk.
We starten in de Stadstuin de Groene Schakel onder de
grote kastanjeboom. Deze stadstuin ligt op de hoek van de
Marconistraat en de Edisonstraat in Nijmegen. (Foto: ivn.nl)

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!

Alle routes zijn goed bewegwijzerd en daardoor
eenvoudig te volgen. Ook liggen er verschillende
handige startpunten aan het netwerk. Op de
startpunten vind je informatiepanelen met een kaart
en info over de routes en bezienswaardigheden op
het netwerk. Alle informatie vind je hier.

Struin informatieavonden:

Natuurbeleving voor kinderen
DO
25

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.
Heeft u interesse in opvang bij Struin of is uw kind net begonnen
bij Struin en heeft u behoefte aan meer informatie? Deze
informatieavond is speciaal voor (toekomstige) Struin-ouders
en geïnteresseerden in opvang bij Struin. Wil je meer weten
over het concept of wil je advies, neem dan contact op voor een
adviesgesprek.
Elke laatste donderdag van de maand is er een informatieavond
in Nijmegen. Tijdens de informatieavond behandelen we een
aantal onderwerpen en zullen wij ons best doen op al uw vragen
te antwoorden en is er ruimte voor interactie. Mocht u na deze
avond nog vragen hebben, dan bent u altijd welkom om een keer
op de groep mee te kijken.
Iedere laatste donderdag van de maand heeft Struin een
informatieavond over opvang bij Struin.
Schrijf je hier in.

ONdertussen op het stadhuis…
BEGROTING
Oktober is de maand waarin de begroting wordt vastgesteld.
Waaraan wordt het komende jaar het geld uitgegeven, met een
doorkijk naar de drie jaren daarna. Hèt moment dus om nieuw
beleid op te starten. Nu zijn er natuurlijk volgend jaar verkiezingen
en dat betekent dat het college vaak wat terughoudend is. Maar
ook dit jaar zijn er wel een paar zaken die eruit springen.
Voor een gedeelte gaat het om zaken die al bekend zijn. Zoals de
miljoen per jaar die worden ingezet om nieuwe bomen te planten.
En ook wordt er weer geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur.
Wat we toch een beetje blijven missen zijn de indicatoren voor
een duurzame economie. Niet dat er in het geheel niets gebeurt.
Er wordt geïnvesteerd in de lokale economie. Maar als we kijken
naar de indicatoren voor duurzaamheid gaan die nog steeds
vooral over energie, afval en verkeer. Zo zou de begroting ook
de verduurzaming van de Nijmeegse economie in beeld moeten
brengen.

Groene Metrpoolregio
In de nieuwe begroting is wel ruimte vrij gemaakt voor een
bijdrage aan de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. Nadat
het Rijk de Stadsregio Arnhem Nijmegen had opgedoekt, bleek
er in de regio toch veel behoefte aan samenwerking. Nijmegen
draagt zo’n vierenhalve euro per inwoner bij, waarmee de Groene
Metropool het komend jaar z’n beleid verder uit kan werken.

IVN Werken in de natuur

Praktisch Natuurbeheer in De Bruuk
ZA
27

vanaf 9:00 | vrijwillig | aanmelden

Deze zaterdagochtend gaat de werkgroep Praktisch
Natuurbeheer aan de slag in De Bruuk. Dit is een door
kwelwater gevoed moerasgebied bij Groesbeek. In mei / juni
zijn er veel bloeiende orchideeën te zien en er zijn enkele
stukken blauwgrasland. Wij voeren geregeld kleinschalig
onderhoud uit in dit kwetsbare natuurgebied.
Wil je graag als vrijwilliger actief zijn in de natuur, dan is de
werkgroep Praktisch Natuurbeheer wellicht iets voor jou! Alvorens
lid te worden van deze werkgroep, bestaat de mogelijkheid eerst
twee ochtenden op proef mee te werken. (Foto: ivn.nl)

Overpeinzingen

De olifant in de Albert Heijn
Bij Albert Heijn kon je gratis een e-boek downloaden over de
toekomst van ons eten. Na de download bleek het meer een
soort glossy waarin AH het onderwerp voedsel vanuit een
drietal invalshoeken bekijkt: gezondheid, de sociale kant van
eten en als derde duurzaamheid. Ik heb natuurlijk vooral naar
de laatste invalshoek gekeken.
Ik kwam er niet heel veel nieuws in tegen, maar de gemiddelde
AH klant vindt er waarschijnlijk wel het nodige in waar hij of zij
nog niet zo bekend mee is. Voor mij was vooral een artikel over
boeren met oog voor het bodemleven een eye-opener. Bij een
doorsnee boer zit er niet veel leven meer in de bodem. Als het al
niet is verdwenen door het gebruik van chemicaliën, zijn ze veelal
letterlijk platgereden door de zware landbouwmachines...
Lees deze hele overpeinzing op
grruunn.nl/overpeinzingen

KOOP NIETS!
ZA
27

Het uitgelezen moment om Niets aan te schaffen is
op de laatste zaterdag van november, Internationale
Niet-Winkeldag. Die dag is immers de dag bij
uitstek van iedereen die zich verzet tegen consumentisme,
het najagen van economische groei, de macht van de grote
bedrijven, de 24-uur-stressmaatschappij, de zevendaagse
koopweek en een leven in dienst van de economie.
Niets kopen komt bovendien het
milieu ten goede. Elk product
kost grondstoffen en energie
tijdens de productie en het
gebruik. En na gebruik doet
het de afvalhopen groeien.
Niets kopen bevordert een
rechtvaardiger verdeling van de
rijkdommen die de aarde biedt.
Momenteel verbruikt de rijkste twintig procent van de
wereldbevolking 86 procent van de beschikbare grondstoffen
en energie. En toch lopen er in die landen nog mensen rond die
beweren dat de economie nog moet groeien!
Of er acties komen op Niet-Winkeldag, zal vooral afhangen
van plaatselijke initiatiefnemers. Maar daarnaast kan iedereen
meedoen - door niet mee te doen.

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!

