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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.
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LET OP: In verband met Corona en de geldende maatregelen 
liggen veel activiteiten en workshops helemaal stil tot, in elk 
geval, 14 januari.

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.

Wij van de 
Grruunn wensen 
je natuurlijk alle 
goeds voor 2022!

START TELLENJa, ik teken!

Vogelbescherming Nederland en Sovon 

2022: jaar van de merel
De Merel is de talrijkste broedvogel van Nederland. In de 
afgelopen twee eeuwen ontwikkelde de soort zich van 
schuwe bosvogel naar bekende tuinvogel.

Tot de eeuwwisseling namen Merels toe, maar vanaf 2016 
verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk deels 
als het gevolg van het Usutu-virus, maar de precieze oorzaken 
weten we niet. Deze plotselinge afname is reden om de Merel 
beter te gaan onderzoeken; we weten opmerkelijk weinig over 
deze soort, terwijl hij dicht bij ons leeft.

Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon het Jaar 
van de Merel uit. Zij zullen het Jaar van de Merel in 2022 daarom 
aangrijpen om extra aandacht te vragen voor vergroening van 
de stedelijke leefomgeving. Hopelijk draagt het onderzoek in het 
Jaar van de Merel bij aan een beter begrip van de kwaliteit van 
onze wijken, tuinen, parken en plantsoenen voor de vogels, met 
wie we onze steden en dorpen delen.

Vanaf 1 januari kun je wekelijks de Merels in je tuin tellen en de 
voedselbronnen waar ze gebruik van maken noteren.

Regeerakkoord: 
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: ANP)
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Overpeinzingen

Rabbitholes
In deze tijd van het jaar denken jullie wellicht dat dit over 
zielige Flappies gaat die zich diep in hun konijnenhol 
moeten verschuilen om niet bij ons mensen in de braadpan 
te eindigen. Maar het gaat in werkelijkheid over mensen 
die zonder het te beseffen in een ‘rabbithole’ belanden. Een 
figuurlijk konijnenhol dan wel te verstaan.

Het begon allemaal met Alice die door een konijnenhol in 
vreemde wereld belandde. Een wereld die tegenwoordig bekend 
staat onder de naam Wonderland. Tegen wil en dank via een 
konijnenhol in een wonderwereld belanden lijkt niet zo ernstig. 
Maar dat is het wel als sociale media zoals facebook zich ermee 
gaan bemoeien. En niet alleen voor persoon die het overkomt...

Lees deze hele overpeinzing op 
grruunn.nl/overpeinzingen

IVN Werken in de natuur
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.

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)
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Natuurexcursie Staddijk- Berendonck
Van landbouwgrond naar recreatiegebied

13:00-15:00 | 2,-/gratis | aanmelden verplicht

 Onze wandeling gaat door recreatiegebied De 
Berendonck,  afgelopen jaren veel in het nieuws door de 
bouw van Thermen Berendonck. 

Dit oude landbouw(polder)gebied op de grens van Nijmegen 
en Wijchen is in de jaren 70 veranderd in een recreatiegebied, 
ondermeer om de recreatiedruk op de Hatertse Vennen te 
verminderen. Bij de aanleg is door zonering een overgang 
gemaakt tussen recreatie en natuur. Bij de inrichting is een deel 
van de oorspronkelijke vegetatie gespaard, ondermeer populieren 
en eiken. Aanmelding (verplicht) voor 21 januari. (Foto: ivn.nl)
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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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Historische Tuinderij Warmoes

Workshop mandenvlechten 
van wilgentenen

11:00-16:00 | 60,- | aanmelden verplicht

 Vroeger en gelukkig nu ook nog werd er in de 
winter gevlochten met wilgentenen; manden in allerlei 
vormen; voor de aardappels, voor de fruitoogst het jaar er 
op, bloemenplukmanden, boodschappenmanden etc. Dit 
oude ambacht vergt kracht en precisie. Tijdens de workshop 
kunt u kiezen wat u gaat maken. 

Onder voorbehoud gaan workshops zijn in kleine groepjes en 
vooralsnog door. Wel is het noodzakelijk om een QR te kunnen 
laten zien. Kosten zijn inclusief koffiebuffet en lunch.
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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!
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