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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Fête de la Nature
vier de natuur!
ZO

14:00-17:00 | gratis

We willen graag mensen uitnodigen die de natuur
waarderen en vinden dat het tijd is om erbij stil te staan hoe
mooi en hoe belangrijk de natuur is.

We willen deze natuur in het zonnetje zetten en hopen dat de zon
ons feestje op die dag ook in het zonnetje zet. Doen jullie mee?
Kom dan gewoon en vier de natuur! Iedereen is welkom!

Grruunn is niet aansprakelijk voor schrijffouten en kennelijke vergissingen.

SEPTEMBER
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.

We vieren het natuurfeest op verschillende manieren:
♥ Een picknick op het grasveldje aan het lindenlaantje bij de Witte
Molen. Neem mee wat je natuurlijk lekker vindt, vergeet je
eigen beker en bordje niet (zo vermijden we afval en blijven we
duurzaam) en neem een eigen dekentje mee! En geniet van de
natuur en de muziek…
♥ Kinderboerderij Kobus viert mee en heet ons welkom. Er is
veel te zien en te beleven. Kinderen mogen de dieren aaien en
beleven. En er zijn natuurlijk meer hartstikke leuke activiteiten.
♥ En op een nog geheim plekje! Dat kun je alleen bereiken als je
zin in een yogales hebt en je lichaam, de aarde, de hemel en de
natuur met elkaar durft te verbinden. Vergeet je yogamatje niet!

Natuurlijk willen wij dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn
van Grruunn maar denk aan het milieu bij het printen!

Exclusief interview met

scheidend wethouder
Harriët Tiemens
Grruunn had een exclusief interview
met wethouder Harriët Tiemens
die ons Nijmegen gaat verlaten.
Lees er meer over op pagina 5
van deze nieuwsbrief.
En natuurlijk op onze website!

VERSPILLINGSVRIJE WEEK
DI
7

T/M

5

milieucentrum

ZO
13

De stichting Samen tegen
Voedselverspilling wil Nederland steeds meer verspillingsvrij
maken. Al ons eten en drinken is met aandacht en energie
verbouwd, gekweekt, verwerkt, getransporteerd, gekoeld, of
juist verhit, en verpakt. Door goed met ons eten om te gaan
en het niet te verspillen, leveren we een grote bijdrage aan
het klimaat en onze hele leefwereld. De Verspillingsvrije Week
is een week waarin Nederlanders zich aan kunnen sluiten bij
de beweging tegen voedselverspilling.
Doe jij dit jaar ook weer mee? 7 September, op Duurzame
Dinsdag, trappen we af. Hopelijk heb jij er net zoveel zin in als wij!
Want samen minder voedsel verspillen is goed voor het klimaat
en je portemonnee. Het belooft een mooie week te worden.
Boordevol inspiratie én leuke acties.
Dus meld je nu aan! Als deelnemer ontvang je tijdens de week
dagelijks handige tips en tricksen maak je als deelnemer kans op
spetterende verspillingsvrije prijzen.

IVN Praktisch natuurbeheer

Werkochtend Bloemendal
ZA

vanaf 9:00 | vrijwilligerswerk | aanmelden

11

Bloemendal is onderdeel van het stadspak Staddijk
en is gelegen aan een oude Maas-arm. Het is wat betreft
biodiversiteit bijzonder rijk. Recent is het hooiland gemaaid
en we gaan het maaisel verzamelen en afvoeren. Ook gaan
we verder met de bestrijding van de reuzenberenklauw.

IVN in de Millingerwaard

Heb jij tips voor de Grruunn? Struinen met GPS
Veel uitjes en evenementen liggen nu nog stil, toch zijn
er nog steeds leuke bezigheden te vinden die een mooie
bijdrage leveren aan een groenere en gezondere regio.
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.

ZO

14:00-16:00 | 2,-/gratis | Details volgen op de site!

12

Dit wordt leuk ! We struinen te voet door de
Millingerwaard met behulp van een GPS app op de mobiele
telefoon. Uiteraard begeleiden gidsen van IVN deze excursie.
Tip: vergeet je smartphone niet op te laden : - )

Buurtrestaurants Van Tuin tot Bord THEATER & GESPREK - DE ZAAK SHELL
ZA Zuid gaat gezond: Buurtrestaurant De Schakel

4

WO

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

8

De Scharrelkids trekken er weer op uit! Deze club
van natuurontdekkers voor kinderen van 8 tot 12 jaar oud
gaat op pad met een echte schaapherder. Ga jij ook mee?
In natuurgebieden zoals de Hatertse en Overasseltse Vennen
worden schapen ingezet om het gebied te begrazen. Schapen
eten gras en ook heel jonge boompjes. Zo zorgen ze ervoor dat
heideplanten voldoende licht en plaats hebben om te groeien en
niet overwoekerd worden. Op die manier blijft de heide behouden.
De variatie in planten geeft voedsel aan allerlei insecten en de
open plaatsen zijn belangrijk voor de zandhagedissen. De herder
vertelt ons over zijn schaapkudde, beantwoordt vragen en geeft
een spannende demonstratie met zijn herdershonden.
Deze ontdekkingstocht wordt georganiseerd door IVN Rijk van
Nijmegen en De Bastei Nijmegen. (Foto: debastei.nl)

Schuif aan voor een gezonde en lekkere maaltijd met verse
groenten uit de tuin. Locatie Stadstuin de Groene Schakel in het
kader van de maand van de gezondheid in Nijmegen Zuid: Zuid
gaat Gezond. Mogelijk gemaakt door Bindkracht10, Gemeente
Nijmegen en stip.

ZA Zuid gaat gezond: Kookworkshop

11

15:00-18:30 | 5,- (incl. maaltijd) | reserveer

Samen met de kok ga je een vegetarische maaltijd koken met
verse groenten uit de moestuin. De workshop wordt afgesloten
met een gezamenlijke maaltijd bij Stadstuin de Groene Schakel.

WO Zuid gaat gezond: rondleiding Buurtmoestuin

15

12:00 | gratis | aanmelden niet nodig

Een vrijwilliger van de moestuingroep zal je rondleiden in de
buurtmoestuin bij Stadstuin de Groene Schakel.
Een groep kookt iedere dinsdag vanaf 16.00 uur een gezonde
en betaalbare buurtmaaltijd in ‘t Hert en bij de Schakel. En op
donderdag vanaf 15.00 uur een bij de Broederij.

LUX: Kunst voor klimaatfestival Nimma aan zee
ZA
11

&

Op pad met de schaapherder

17:30 | 7,-/3,50 | reserveer

ZO
12

tijden op de site | 19,50 | tickets

De laatste mannelijke witte
neushoorn is uitgestorven. Bosbranden, overstromingen en
aardverschuivingen zijn overal ter wereld aan de orde van de
dag. Wat kunnen we doen om het tij te keren?
Anoek Nuyens en Rebekka de Wit volgen het klimaatdebat al
jarenlang op de voet. Bezochten aandeelhoudersvergaderingen
van multinationals, lazen speeches van en interviews met Shell,
ploegden beleidsnota’s van overheden door en noteerden
stelselmatig de opmerkingen van hun ooms of buurmannen
tijdens gesprekken over klimaatverandering. Ze willen weten
welke beelden, argumenten en retoriek ervoor zorgen dat er zo
weinig schot zit in het oplossen van het klimaatprobleem. In De
Zaak Shell komen al deze stemmen samen: van de twijfelende
burger tot het door aandeelhouders gestuurde bedrijf en van de
machteloze overheid tot de verslaafde consument. De voorstelling
toont pijnlijk duidelijk hoe geraffineerd iedereen in het debat zijn
verantwoordelijk doorschuift naar een andere partij.
Met nagesprek met de makers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit.
Onderdeel van het Kunst voor klimaat festival Nimma aan zee.

VR Repaircafé Nijmegen-Centrum
Radboud reflects dicussie

Why We Love Dogs, Eat Pigs And Wear Cows
DI

20:00-21:15 | gratis via livestream | inschrijven

14

In Nederland vinden we het eten van koeien, kippen
en varkens normaal, maar staat hond of cavia nooit op het
menu. Sommige dieren koesteren als gezelschap en andere
dieren als voedsel is een gewoonte die velen van ons al
van jongs af aan wordt aangeleerd. We leren dat het eten
van dieren normaal, natuurlijk en noodzakelijk is. Met deze
drie n’en praten we volgens Joy geweld tegen dieren en de
impact van het eten van vlees op het milieu goed.
Melanie Joy was hoogleraar Psychologie en sociologie aan
de University of Massachusetts en is tegenwoordig een
internationaal bekend spreker en bestsellerauteur. Haar boek
Why we Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows is nu ook in het
Nederlands vertaald. Volgens Joy moeten we vlees eten ook als
een -isme gaan opvatten.Zij is oprichter van Beyond Carnism en
medeoprichter van ProVeg International.
Filosoof Cees Leijenhorst van de Radboud Universiteit gaat
tijdens deze livestream met haar in gesprek. (Voertaal Engels)

3

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

ZA Repaircafé Nijmegen West

4

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

VR Repaircafé Malden

10

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

ZA Repaircafé beek

11

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

ZA Repaircafé Dukenburg

11

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

ZA Repaircafé Lindenholt

11

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

ZA Repaircafé Hengstdal

11

Wereldwijde opschoonactie

World Cleanup Day 2021
ZA

hele dag | meld je aan

18

Over de hele wereld gaan mensen vandaag de
straat op om hun buurt zwerfafvalvrij te maken. Dat levert een
schonere omgeving op en een prachtig, wereldwijd signaal
dat iedereen daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
Samen zwerfafval opruimen is een leuke manier om je omgeving
schoon te maken. En, schoon houdt schoon. Iedereen kan helpen
zwerfafval tegen te gaan, door afval juist weg te gooien en door
op te schonen als er toch zwerfafval ligt. Samen zwerfafval
opruimen zorgt voor meer saamhorigheid in de buurt. Tussen
bewoners onderling en andere betrokkenen zoals winkeliers en
beheerders. Dus maak een actie aan en nodig je vrienden of
buren uit om mee te doen. Als je samen werkt aan een schone
buurt wordt deze aantrekkelijker om in te wonen.
In Nederland is Plastic Soup Foundation initiatiefnemer van World
Cleanup Day. Nederland Schoon steunt dit initiatief.
Help jij ook mee?

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

VR Repaircafé Waterkwartier

17

Ontmoet de boswachter bij de
informatiewagen in het Rijk van Nijmegen
ZO

19

13:00-16:00 | gratis

De boswachter staat vandaag in Molenhoek, aan de
Heumensebaan. Bij onze promotiewagen heet onze vrijwillige
boswachter je welkom in ons gebied. Verder kun je hier
informatie krijgen over onze gebieden en natuurlijk kun je er
terecht met al je vragen. Voor kinderen hebben we o.a. een
leuke puzzel.

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

ZA Repaircafé Nijmegen Oost

18

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

ZA Repaircafé Brakkenstein

25

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

ZA Repaircafé Nijmegen Noord

25

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

RepaircafÉ Groesbeek

Altijd reparatie na aanmelding per e-mail

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!

Feestweek
in de Hortus Nijmegen
T/M

DI
21

ZO
26

Vele landschappen
van Landgoed Mookerheide
ZO

14:00-16:30 | 10,-/7,-/5,-/3,50 | aanmelden

19

In de Feestweek ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van de Hortus Nijmegen hebben ze een
mooi programma samengesteld dat van start gaat met een
verjaardagsreceptie voor genodigden.

Landgoed Mookerheide is een veelzijdig gebied
met veel verschillende soorten landschappen. Ga deze
zondagmiddag mee met de excursieboswachter en ontdek
Landgoed Mookerheide op een andere manier.

Daarna vieren we feest met een interessant en vrolijk programma.
Dat doen we met al onze vrijwilligers maar zeker ook met u en het
publiek. In samenwerking met de Bibliotheek vertellen schrijvers
hun verhalen, geïnspireerd op de Botanische Tuin. En in ons
Hortuscafé op donderdagavond discussiëren we met boeiende
sprekers over de waarde en rol van de Hortus, op vrijdag kun je
genieten van een muzikaal optreden van Frank Nielander en als
afsluiting van de week houden we op zondag een Open Dag vol
actieve en vrolijke momenten.

Wie vluchtig door Landgoed Mookerheide loopt denkt alleen
maar bos te zien, maar kijk je beter dan is het een bonte
afwisseling van heide, weides, oude lanen, loofbos en naaldbos.
Al deze soorten landschappen hebben hun eigen dieren en
planten. Samen met de boswachter gaan we op zoek naar de
veelzijdigheid van Landgoed Mookerheide en kom je van alles te
weten over de landschappen en wat er leeft.

Bovendien wordt een lopende slideshow getoond over de
geschiedenis van Hortus Nijmegen. Heel veel foto’s die in de loop
der jaren gemaakt zijn door bezoekers maken daar deel van uit.
Voor sommige activiteiten zul je een ticket moeten reserveren.

Steenbreek Nijmegen

Aanbod voor bewoners
Het klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met
hoosbuien en tropische temperaturen. Met meer groen in de
stad kunnen we het veranderende klimaat beter aan.
Ben je inwoner van Nijmegen en wil je je tuin of straat
vergroenen? Dan kun je op veel manieren hulp krijgen. We
halen, bijvoorbeeld, je tuintegels gratis op als je de tuintegels
grotendeels vervangt door groen!

Fietsroute langs duurzame
landbouwprojecten
43 kilometer aan inspirerende locaties

Duurzaamheidscafé 2021 #3

Van circulair denken naar
circulair doen
DI

20:00-22:00 | inschrijven

28

Sinds een jaar of vijf heeft Nederland het
‘Rijksbrede programma Circulaire Economie’. Dat klinkt
solide. In 2050 moeten we volledig over zijn naar circulair
en in 2030 al voor minstens de helft. Maar waarom merken
we daar nog zo bar weinig van? Doen producenten en
consumenten eigenlijk wel genoeg hun best?
In een circulaire economie worden materialen steeds opnieuw
gebruikt. Virgin grondstoffen zoals metaalerts en olie zijn
niet of nauwelijks meer nodig. Maar die ideale wereld lijkt ver
weg. Weliswaar zijn er veel pilots om circulaire manieren van
ondernemen te testen. Maar veel grootschalige toepassingen
blijven vooralsnog uit. Vier sprekers vertellen tijdens het
Duurzaamheidscafé over de stand van zaken en de bottlenecks.
En geven mooie voorbeelden van hoe het óók kan.
Marjolijn van de Zandschulp presenteert de avond
en leidt het debat.

Herenboeren Nijmegen heeft een fietsroute gemaakt langs
inspirerende landbouw projecten. Van Landgoed Grootstal
tot Doornik Natuurakkers tot EetMeerbosch en Waldboeren.
Op elke locatie kun je een QR-code scannen, waarmee je op
jouw telefoon een interview beluistert met de initiatiefnemer
van die locatie.

Struin: Natuurbeleving voor kinderen

De totale route is 43 kilometer lang maar ook in kleinere delen op
te knippen. Fietsers kunnen in eigen tijd en tempo ‘op excursie’
bij de duurzame telers en boeren. Op de foto de makers van de
route: Casper West, Roeland van Gent en Ruud Wenting.

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.

DO

online | 2-12 jr. | aanmelden

30

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

ONdertussen op het stadhuis…
... Of eigenlijk meer net naast het stadhuis, want de

majestueuze beuken tussen Marikenstraat en het stadhuis
blijken nogal achteruit te gaan. Als er niets gebeurt dreigen
deze binnen 15 jaar af te sterven. Inmiddels is er onderzoek
naar gedaan en het blijkt dat de grond onder de bodem aan
het verarmen is. Daardoor krijgen de beuken onvoldoende
voedsel en water. Daarom krijgen ze nu extra voedingsstoffen
en worden maatregelen genomen om de bodem rond deze
bomen te verbeteren.

Tuin-VOGEL-advies
nodig?
Tuinvogelconsulenten Vogelbescherming Nederland
Wilt u zelf iets doen voor vogels in uw tuin of op uw
balkon? Onze Tuinvogelconsulenten helpen u graag met
een persoonlijk advies op maat. In heel Nederland zijn deze
deskundige vrijwilligers van Vogelbescherming actief.
Vind op de website van Vogelbescherming Nederland een
Tuinvogelconsulent bij u in de buurt.

Overpeinzingen

De boys en hun toys
Van de week reed ik weer eens door de randstraten van het
centrum toen er zo’n auto vol hormonen achter me zat. Je kent ze
wel. Vlak voor een zebra (met geschrokken voetgangers) vol in de
rem meteen daarna vol op het gas om 10 meter verder weer vol in
de remmen te moeten. Omdat de straat toch net te smal is om die
fietser – in dit geval mij – te passeren. Ondertussen denk je als
fietser “hij zal het toch niet gaan proberen …?!” ...
Lees deze hele overpeinzing op
grruunn.nl/overpeinzingen

Gesprek met de wethouder
Willem Waalwachter’s Zoektocht
T/M

DO
30

10:00-17:00 | 9,95 | 5+

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.
De speurtocht is verkrijgbaar in de winkel van De Bastei, duurt
ongeveer twee uur en is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.
Kosten zijn inclusief rugtas, routekaart en hulpmiddelen.

In de vakantie werd bekend dat wethouder Harriët Tiemens
(GroenLinks) Nijmegen gaat verlaten. Het was al bekend
dat ze na de verkiezingen niet terug zou komen, maar ze
heeft een nieuwe baan gevonden als directeur van de
Metropoolregio Arnhem Nijmegen. Heel ver weg gaat ze dus
niet!
We waren al langer van plan gesprekken te gaan doen voor
de Grruunn en dit is natuurlijk een goede gelegenheid om te
beginnen met deze traditie. Hoe kijkt ze terug op haar periode
als wethouder en wat is er gebeurt na en met Nijmegen Green
Capital 2018? Of is het groen wel voldoende beschermd in
Nijmegen?
En natuurlijk keken we ook naar haar nieuwe baan. Wat is die
Metropool regio precies en wat gaat ie doen? Want we hadden
toch al een stadsregio en die is opgeheven. Je kunt het verslag
van het gesprek lezen op de website van de Grruunn.

Exclusief

(Foto: debastei.nl)

Harriët Tiemens is verantwoordelijk voor duurzaamheid (klimaat
en energie), wonen, mobiliteit, parkeren, groen en water.
Wethouder Tiemens is 1e locoburgemeester.(Foto: nijmegen.nl)

