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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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LET OP: Bij veel activiteiten wordt om een 
coronatoegangsbewijs gevraagd of is reserveren verplicht! 
Op de diverse websites en de website van de Rijksoverheid 
vind je meer informatie.

Menskracht gezocht!
voor Klimaatrechtvaardigheid tijdens de 
Gemeenteraadsverkiezingen

De Klimaat Coalitie Nijmegen wil klimaatrechvaardigheid 
hoog op de agenda zetten en lokaal invullen tijdens de 
Gemeenteraadsverkiezingen! Zo willen we een aantal 
concrete eisen formuleren voor de nieuwe raadsleden en 
daarnaast ook een zichtbare actie op straat organsieren.

Om onze plannen realiteit te laten worden hebben we nog 
menskracht nodig! Wil jij jouw talent en je skills inzetten om ons 
team te ondersteunen in de aankomende 2 maanden? 
Als je wilt aansluiten en/of als je vragen hebt stuur dan een 
berichtje aan Hannah via 06 42964212.

filosofisch cafÉ Nijmegen
 De energieke burger
Een grote transitie op kleine schaal

vanaf 20:00 | live via de stream op YouTube

 De energietransitie is één van de grootste 
uitdagingen van dit moment. Om klimaatverandering te lijf 
te gaan, zullen we in Nederland ons energiesysteem grondig 
moeten herzien. Waar de meeste Nederlanders decennialang 
weinig meekregen van energieopwekking, lijkt dit dankzij 
hoge molens aan de horizon en uitgestrekte zonneparken in 
je favoriete weiland voorgoed verleden tijd. 

Welke rol kunnen en zouden burgers moeten spelen in het 
terugdringen van ons huidige energiesysteem? En hoe kan hier 
richting aan gegeven worden? Is de energietransitie niet alleen 
een technisch probleem, maar ook een groot maatschappelijke 
vraagstuk? Praat, kijk en luister mee tijdens deze editie van 
Filosofisch Café! Het belooft een energieke avond te worden!
(Foto: filosofisch-cafe.nl)
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IVN PRaktisch Natuurbeheer

De Bruuk
vanaf 9:00 | vrijwillig | aanmelden verplicht

 Deze zaterdagochtend gaat de Werkgroep 
Praktisch Natuurbeheer, onder voorbehoud van de dan 
geldende Corona maatregelen, aan de slag in De Bruuk.

De Bruuk is een door kwelwater gevoed moerasgebied bij 
Groesbeek. In mei en 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. Als je hier interesse in 
hebt, kan je ons dit laten weten via pn@ivn-nijmegen.nl.
(Foto: ivn.nl)
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https://www.google.nl/maps/place/51.809871,5.844472


 Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf met
 de grootste klimaatactie van Nederland: 
Warmetruiendag. Samen bieden we een feest van 
klimaatoplossingen voor iedereen. Zet ‘m alvast in je agenda!

Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een extra 
warme trui aan en bespaar 6% energie en CO2 per graad.
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Heb jij tips voor de Grruunn?
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. 

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. 

reserveer ticket

Deze week organiseert
Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economie. 
Tijdens deze week openen koplopers die nu al slim, circulair 
ondernemen hun deuren voor ondernemers die graag aan de 
slag willen met de circulaire economie.

Van kleine, diepgravende keukentafelgesprekken tot grotere 
evenementen rond de circulaire economie, voor ieder wat 
wils. Of je nu koploper bent of starter: iedere organisatie die 
circulair in de praktijk brengt, is welkom om zich aan te melden 
als deelnemende organisatie van de Week van de Circulaire 
Economie.

Op maandag, de start van de Week van de Circulaire Economie, 
worden de prijzen uitgereikt aan de finalisten voor de Circular 
Awards 2022. Uit 161 inzendingen werd een shortlist opgesteld. 
Op de site zie je wie van hen tot de finalisten behoren.
(Foto: deweekvandecirculaireeconomie.nl)
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WEEK VAN
DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Werkochtend Halve Maan
IVN PRaktisch Natuurbeheer 

vanaf 9:00 | vrijwillig | aanmelden verplicht

 De werkgroep Praktisch Natuurbeheer gaat aan de 
slag bij de Halve Maan, een deel van het project Heiderijk. 

We proberen o.a. een aanlokkelijke leefomgeving voor de gladde 
slang, roodborsttapuit en zadelsprinkhaan te creëeren. Wellicht is 
de werkgroep Praktisch Natuurbeheer ook iets voor jou!

ZA
19

Ja, ik teken!

Veel media-aandacht voor nieuwe klimaatplan-campagne

meer klimaatambitie, maar grote 
vervuilers weer ontzien
Zet het nieuwe kabinet het klimaat op 1? Er is meer ambitie. 
Dat is positief en hard nodig. Maar grote vervuilers als 
de industrie, luchtvaart en landbouw worden nog steeds 
ontzien. Terwijl mensen met een kleine portemonnee juist 
bescherming nodig hebben, maar niet krijgen.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: ‘35 miljard voor 
verduurzaming klinkt goed, maar in plaats van een klimaatplicht, 
krijgt de industrie nu geld toe om te verduurzamen. Het kabinet 
houdt de vervuilende industrie de hand boven het hoofd, 
bijvoorbeeld met subsidies voor CO2-opslag en kernenergie. 
Milieudefensie blijft pleiten voor klimaatrechtvaardigheid en voor 
een klimaatplicht voor grote vervuilers.’

De industrie betaalt niet mee. Wil jij ook een klimaatplicht voor 
grote vervuilers? Teken dan de petitie, wordt veranderaar!
(Foto: fd.nl)

IVN Natuurexcursie

Vogels kijken in de Bemmelse waard
 9:00-11:30 | gratis (donatie welkom)

 Tussen de restanten van de oude IJssellinie, 
gaan we op zoek naar water- en bosvogels zoals: Fuut, 
kuifeend, wintertaling, krakeend, tafeleend, aalscholver, 
grote zilverreiger, verschillende soorten ganzen, grote 
bonte specht, fazant, boomkruiper, boomklever, buizerd en 
torenvalk.

Het wordt een rondwandeling van zo’n 7 a 8 km en we 
verwachten maximaal 2,5 uur onderweg te zijn. Het pad kan hier 
en daar een beetje modderig zijn, dus goed schoeisel is aan te 
raden. Met een klein beetje geluk vangen we ook nog een glimp 
op van de bever. Zijn sporen gaan we in ieder geval tegenkomen.
(Foto: Frits de Vree - ivn.nl)
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REPAIRCAFÉ nijmegen centrum
11:00-14:00 | ‘t Oude Weeshuis, Papengas 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Repaircafé Nijmegen Noord
14:00-16:30 | De Ster, Queenstraat 37b

Struin informatieavonden: 

Natuurbeleving voor kinderen
 online | 20:00-21:45 | 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. De avond zal i.v.m. de geldende coronamaatregelen 
digitaal plaatsvinden. Opgeven kan via het formulier op de 
website
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zoogdiervereniging:

Mollentelling 2022
Waar leeft de mol? Die vraag 
staat centraal bij de landelijke 
Mollentelling. Jij kan meedoen. Als

je meedoet aan de telling help je niet alleen met de 
monitoring, maar leer je de mol ook nog eens beter kennen. 
Hoe meer we leren over de mol, hoe beter we met de mol 
leren samenleven.

Meedoen aan de Mollentelling kan op verschillende manieren. 
Waarnemingen van mollen of mollensporen, zoals molshopen, 
kun je doorgeven via het speciale mollenmeldpunt of in de 
tuin via de Jaarrond Tuintelling. Ook via Telmee.nl kun je jouw 
waarneming doorgeven. Het belangrijkste is om de locatie, datum 
en type waarneming (molshoop, levende of dode mol) door te 
geven. De verzamelde data wordt opgenomen in de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF). 

Gebruik je de app ObsIdentify? Dan hebben we goed nieuws! 
Speciaal voor de Mollentelling van 2022 hebben de makers een 
mollenchallenge in het leven geroepen. Ga naar de app en zoek 
naar de mollenchallenge 2022. De rest spreekt voor zich.
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Repair Cafés weer open
maar met beperkingen

De Repair Cafés in Nederland mogen – met beperkingen – 
weer open. Dat volgt uit de jongste versoepelingen van het 
coronabeleid. Volgens de nieuwe regels moet iedereen in 
een Repair Café 1,5 meter afstand houden, een mondkapje 
dragenen een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien.

Houd de website in de gaten voor een actueel overzicht van de 
Repair Cafés in Nijmegen en omgeving.

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.

https://repaircafe.org/cafe/repair-cafe-nijmegen-centrum/
https://www.repaircafenijmegen.nl/west
https://repaircafe.org/cafe/repair-cafe-malden/
https://repaircafe.org/cafe/repair-cafe-beek-berg-en-dal/
https://www.ccnz.nl/activiteiten/repair-cafe/
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/events/event/repaircafe-en-kledingherstel-lindenholt/
https://duurzaamhengstdal.wordpress.com/afval/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/activiteiten/repair-cafe/
https://www.repaircafenijmegen.nl/oost
https://www.buurbrakkenstein.nl/activiteiten-2
https://www.repaircafenijmegen.nl/noord
https://struin.nl/informatieavond/
https://struin.nl/contact/
https://www.zoogdiervereniging.nl/contact-met-de-zoogdiervereniging
https://struin.nl/informatieavond/
https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/monitoring/jaarrond-tuintelling/mollentelling-2022
https://www.instagram.com/struin_nijmegen/
https://www.instagram.com/zoogdiervereniging_zv/
https://twitter.com/Struinnijmegen
https://twitter.com/Zoogdierverenig
https://nl-nl.facebook.com/Struinnijmegen
https://www.facebook.com/Zoogdiervereniging/
https://struin.nl/contact/
https://nl.linkedin.com/company/struin-b.v.
https://www.linkedin.com/company/zoogdiervereniging/
https://waarneming.nl/go/talpa-europaea/
https://www.tuintelling.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.iedereendoetwat.nl/


Overpeinzingen

Niet alleen fietsen
Nog zo’n anderhalve maand en we mogen weer naar de 
stembus. Deze keer voor de gemeenteraad. Omdat ik met 
de Klimaatcoalitie bezig ben ‘eisen’ op te stellen voor de 
nieuwe Raad, leek het me leuk om het daarover te hebben. 
Bijvoorbeeld rond het thema verkeer. En toen kwam 
dit weekend de Gelderlander met een enquête over het 
onveilige gevoel dat fietsers hebben. Ook Nijmegen wordt 
daarin expliciet genoemd, terwijl Nijmegen toch een naam 
hoog te houden heeft op dit gebied. In 2018 was het nog 
een voorbeeldstad voor Europa, onder andere vanwege de 
fietsinfrastructuur. Daarover dadelijk meer.

Het YouTube kanaal ‘Not Just Bikes’ is een kanaal van een in 
Amsterdam wonende Amerikaan. Hij is daar bewust gaan wonen 
vanwege de verkeersinfrastructuur in Nederland. Of eigenlijk 
vooral vanwege de gevolgen die die infrastructuur heeft voor het 
leefklimaat. Hij steekt dan ook zeer voortdurend de loftrompet 
over Nederland.Het kanaal is ook voor Nederlanders zeer 
leerzaam. Het legt goed uit wat de gevolgen zijn van de keuzes 
voor verschillende vormen van infrastructuur. Hij let daarbij vooral 
op het leefklimaat voor voetgangers en fietsers...

Lees deze hele overpeinzing op 
grruunn.nl/overpeinzingen

ONdertussen op het stadhuis…
voedselbeleid 

Al op 2 februari is er Raadsvergadering waarin wat interessante 
onderwerpen op de agenda staan. Zo is er een initiatiefvoorstel 
van GroenLinks om ook in Nijmegen een voedselbeleid van de 
Grond te krijgen. Het college is in principe welwillend, maar geeft 
aan wat meer tijd nodig te hebben dan in het initiatiefvoorstel 
wordt gevraagd. Het onderwerp kwam trouwens ook aan de 
orde tijdens het gesprek dat de Grruunn had met inmiddels ex-
wethouder Tiemens. Zij gaf toen nog aan dat de gemeente vooral 
de initiatieven uit de bevolking wilde steunen, maar nu lijkt er dan 
toch een echt beleid te komen.

van spoor tot stier 

Vervolgens is er een burgerinitiatief om onderzoek te doen naar 
de verkeersveiligheid naar de route tunnelweg tot Daniëlsplein in 
Nijmegen west (‘van spoor tot stier’). Het college wil hierin ieder 
geval €37.500 voor uittrekken.

bestemmingsplanen 

En voor de mensen die dan nog energie hebben is er ook nog het 
bestemmingsplan voor het Nyma terrein, waar de gemeente op 
het eerste gezicht duurzame plannen heeft.
De Raadsvergadering is online te volgen via de website van de 
gemeente Nijmegen.

Los daarvan zijn er nog vragen over de aanpassing van het plein 
bij Hoogstraatje en de Voerweg. Hoewel de gemeente heeft 
aangegeven het centrum te willen vergroenen is er hier maar 
weinig groen toegevoegd. De Gelderlander berichtte er al over.

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!

De Gouden Engel
10:00-17:00 | gratis (bij entree) | 4+

Nine de Non en Govert Goudsmid 
hebben een gouden engel in De Bastei verstopt, zodat hun 
vijanden het goud niet in handen krijgen. Maar nu zijn ze 
de code van het cijferslot vergeten! Kun jij ze helpen om de 
Gouden Engel terug te vinden? Deze gratis speurtocht door 
het hele museum is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Het is 1562. De beeldenstormers komen steeds dichterbij. Ze 
willen alle gouden schatten van de kerk kapotmaken! Nine de 
Non en Govert Goudsmid moeten snel een plan bedenken om het 
goud van de kerk veilig te stellen. Maar zo veel kisten met gouden 
voorwerpen zouden al snel opvallen. Daarom besluiten ze om 
het goud te smelten en het in een gat in de grond te gieten. Een 
beetje zand erover en het is verstopt. De volgende dag graven 
Nine en Govert de afgekoelde klomp op met als doel hem beter 
te verstoppen. Ze zijn verbijsterd als ze zien dat de gouden klomp 
op een echte engel lijkt! (Foto: debastei.nl)
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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!

https://www.youtube.com/c/NotJustBikes
https://www.grruunn.nl/overpeinzingen/
https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/40d05e49-5ebf-44de-9504-b2748db2726e?documentId=8ccde9c9-c0be-41ff-960a-357de8ade487&agendaItemId=8ed15d81-9681-463b-9ff2-941a69e3a608
https://www.grruunn.nl/in-gesprek-met-wethouder-tiemens/
https://www.grruunn.nl/in-gesprek-met-wethouder-tiemens/
https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/40d05e49-5ebf-44de-9504-b2748db2726e?documentId=8ccde9c9-c0be-41ff-960a-357de8ade487&agendaItemId=8ed15d81-9681-463b-9ff2-941a69e3a608
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