
G r o e n  t e  d o e n !  i n  N i j m e g e n NIJMEGEN GREEN CAPITAl
Het zal inmiddels bekend zijn, Nijmegen is 
gekozen tot European Green Capital 2018. Maar 
wat betekent dat nu eigenlijk? Hebben we een 
groot bedrag gewonnen en kunnen we nu op 

onze lauweren rusten? Nee dus!

Nijmegen heeft de prijs gekregen omdat het met betrekking tot 
duurzaamheid een voorbeeld gemeente is. En precies dat is wat 
de stad in 2018 uit moet dragen. Zodat andere gemeenten op het 
gebied van duurzaamheid iets van ons kunnen leren. Nijmegen 
heeft nog ruim een jaar de tijd om het kroonjaar voor te bereiden.

Op 29 nov. gaat de wethouder 
voor financiën, duurzaamheid en 
mobiliteit, Harriët Tiemens (Groen 
Links) aangeven hoe Nijmegen het 
jaar als Europa’s groene hoofdstad 
aan gaat pakken. Dit zal gebeuren 
tijdens in Duurzaamheidscafé #5 
in LUX. Duidelijk is al wel dat ze 
dat samen met de Nijmegenaren 
wil doen. En ook daar begint het al
te kriebelen en zijn er al de nodige ideeën omhoog geborreld.

Dat is misschien wel de grootste prijs die Nijmegen gewonnen 
heeft. De titel European Green Capital blijkt een goed vliegwiel 
om de duurzaamheid in Nijmegen nog verder op te stuwen. Al 
in de aanloop naar de verkiezing, Nijmegen deed eerder al twee 
vergeefse pogingen, bleek al dat veel mensen en organisaties 
zich erbij aan wilden sluiten. Deze betrokkenheid van de 
bevolking was een zeer belangrijk argument en maakte dat de 
derde poging dus uiteindelijk wel lukte.

We verwachten dat u op 29 november verder wordt uitgedaagd 
om Nijmegen verder te verduurzamen. En de gemeente aangeeft 
hoe ze u daarbij gaat helpen. (RA)

Meer over de Duurzaamheidscafé’s in Nijmegen
op pagina 5 en 

op internet hier:

november

29

  

  

Grruunn is een initiatief van Milieucentrum De Broeikas

Wij hebben als doel de inwoners van Nijmegen e.o. 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. Met medewerking van Trasition Town 
Nijmegen

Heb je op- of aanmerkingen over 
deze nieuwsbrief? Of tips? 
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.

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen 
waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige 
reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit 
repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. 
Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis 
verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel 
bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog 
gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun 
ervaring wordt niet of nauwelijks benut.
Het Repair Café brengt daar verandering in! 

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die 
draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair 
Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig 
om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, 
meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook 
zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis 
en -vaardigheden op allerlei terreinen. Wie niets heeft om te 
repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij 
iemand anders! Loop eens binnen!

Meer over de Repair Café’s vind je 
in de agenda en hier:   

hier vind je de website waarhet 
artikel vandaan komt

via deze link vind je
meteen  de contactinformatie

dit leidt je rechtstreeks
naar de facebookpagina

Lekker makkelijk:

milieucentrum
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http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/green_capital
mailto:greencapital@nijmegen.nl
https://www.facebook.com/NijmegenGreenCapital/
http://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/
http://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/contact/
https://www.facebook.com/dzcafe024/?fref=ts
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
http://www.repaircafenijmegen.nl/
mailto:repaircafenijmegen@hotmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?init=quick&q=repaircafe%20nijmegen&tas=0.5986600308127288&ref=ss_see_more_link
http://www.debroeikasnijmegen.nl


Op 1 januari 2018 gaan 16 gemeenten uit de regio Arnhem-
Nijmegen niet meer afzonderlijk, maar samen duurzame 
elektriciteit inkopen. Uniek in deze aanbesteding is dat de 
duurzame energie uiteindelijk helemaal regionaal moet 
worden opgewekt door energiebronnen die (deels) nog 
gerealiseerd moeten worden. Het is de eerste aanbesteding 
in Nederland waarin dit zo expliciet wordt vastgelegd. 
De regio wil in 2050 een energie neutrale regio zijn.

Harriët Tiemens (GL), wethouder in Nijmegen en coördinerend 
bestuurder voor de aanbesteding van de gemeenten: ‘Niet eerder 
is door gemeenten de inkoop van elektriciteit gekoppeld aan 
de realisatie van duurzaam opwekvermogen in de regio. Qua 
duurzaamheid en omvang is dit ook een unieke aanbesteding. 
Dat is dus altijd spannend, maar de gemeenten in de regio 
denken na onderzoek dat het mogelijk is. Wij leggen de lat 
bewust hoog omdat we in de regio Arnhem Nijmegen nu echt het 
verschil willen maken. Als dit lukt is het een geweldige impuls 
voor andere lokale en regionale samenwerkingsverbanden 
die streven naar een energie neutrale toekomst. Wij 
hebben nu de kans om die stap als eerste te zetten.’ 

Goedkoper parkeren voor e-rijders

De Raad van Nijmegen heeft op initiatief van de 
Verenigde Seniorenpartij het college van B en W opgedragen 
voorzieningen te maken voor zogenaamde e-rijders. Zo zouden 
electrische auto’s een goedkoper parkeer tarief kunnen krijgen. 
Wethouder Tiemens wil hier naar kijken, maar vermoedt dat een 
aantal maatregelen om juridische redenen niet mogelijk zal zijn.

Regio Arnhem-Nijmegen 
gaat voor unieke inkoop 
duurzame elektriciteit
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Ook wij kunnen er niet omheen: de Zwarte Pietendiscussie. 
En als milieu organisatie zijn we natuurlijk zeer vertrouwd 

met het onderwerp. Immers niet zelden krijgen wij de Zwarte 
Piet toegeschoven. Maar laten we eerlijk zijn: wij schuiven 

de Zwarte Piet ook nog wel eens door naar anderen...

Want als die Piet is zwart gemaakt met behulp van cosmetica 
die niet is goedgekeurd, kan dat grote gevolgen hebben voor het 

milieu. En het milieu op de huid van de geschminkte schlachtoffer 
in het bijzonder. Niet voor niets is er op 11 juli 2013 een strenge 

Europese Cosmetica verordening ingegaan! Het spreekt voor 
zich dat het leefmilieu binnen bijvoorbeeld uw gezin hier gevoelig 

onder kan lijden. Maar ook als de schmink wel cosmetica is, 
moet worden opgelet of er geen schadelijke stoffen, bacteriën 

of schimmels in zitten. Of kan de houdbaarheidsdatum 
overschreden worden met alle gevolgen. Gebruikt u deze spullen 

toch dan komt u wellicht bedrogen uit en zult u uiteindelijk zelf 
degene zijn die wordt zwart gemaakt door uw omgeving.

Wie  krijgt
de Zwarte Piet

Denkt u nu niet ik maak me er wel met kleurenschmink of 
zomaar wat roetvegen van af. Vooral de kleuren doen het 

goed bij kinderen, maar vaak gaat het hier om special effect 
waterverf, waarop bovengenoemde verordening niet eens van 

toepassing is. Juist bij kinderen komt de schmink al gauw in 
mond en ogen. En als dat dan weer leidt tot een infectie staat u 
er zelf uiteindelijk gekleurd op. Verder is het aan te raden alleen 

roetvegen te gebruiken uit kachels met een rookgasreiniging!

De volgende keer gaan we het hebben over 
arbeidsomstandigheden in de schoorsteen 

en de vliegtax op reizen per arreslee. 

(R.A.)

a g e n d a
december 2016

Repair Café Lindenholt
13:00-16:00 | gratis

Iedere eerste vrijdag van de maand in De Kampenaar.

Repair Café Overasselt
14:00-17:00 | gratis

Iedere eerste vrijdag van de maand in het Verenigingsgebouw.

Gelredag Nijmegen
10:00-13:00 | gratis

Vandaag Gelredag zijn het prachtige museumgebouw 
G.A.C. Museum Kam en de ArcheoHotspot 
voor iedereen gratis toegankelijk...

Repair Café Wijchen
10:00-13:00 | gratis

Iedere eerste zaterdag van de maand in OZO.

Repair Café Nijmegen-West
11:00-14:00 | gratis

Iedere eerste zaterdag van de maand in De Hobby.

 

Repair Café Malden
13:30-16:30 | gratis

Iedere tweede vrijdag van de maand in 
kringloopwinkel Vintage and More.
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Persbericht op: 

http://www.wijkatelierlindenholt.nl/events/event/repair-cafe-repareer-het-samen/
http://www.repaircafenijmegen.nl/contact/
http://www.archeohotspots.nl/archeohotspots/archeohotspot-nijmegen/
http://repaircafewijchen.nl/
http://www.repaircafenijmegen.nl/west
http://repaircafe.org/locaties/repair-cafe-malden
http://www2.nijmegen.nl/content/1734188/regio_arnhem-nijmegen_gaat_voor_unieke_inkoop_duurzame_elektriciteit


Repair Café Dukenburg
11:00-14:00 | gratis

Iedere tweede zaterdag van de maand in het Creatief Centrum.

Repair Café Lindenholt
11:00-14:00 | gratis

Iedere tweede zaterdag van de maand in het Wijkatelier.

Repair Café Beek
11:00-14:00 | gratis

Iedere tweede zaterdag van de maand in het Kulturhus.

Repair Café Groesbeek
13:00-16:00 | gratis

Iedere tweede zaterdag van de maand in Inloop Op de Paap.

Feestelijke opening Windpark
14:00-17:30 | gratis

Tijdens de opening zijn er leuke, leerzame en 
feestelijke activiteiten voor alle belangstellenden...

Crudo: Docu-diner
vanaf 17:30 | 25,- (excl. drankjes)

Lezing met 3-gangen vegan diner geïnspireerd op de 
zee. Met internationaal bekroond onderwaterfotograaf en 
oceaanbeschermer Dos Winkel. (lezing is gratis)...

IVN: Natuurexcursie: Stilte
vanaf 14:00 | 2,- (gratis voor <16 en leden)

Een winterwandeling op de stuwwal inde periode dat alles in 
de natuur zich terug trekt: zichtbare bedrijvigheid in flora en 
fauna is voorbij. Zelfs de zon schijnt ‘op een laag pitje’…

zondag
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Feestelijke opening Windpark 
Nijmegen-Betuwe
14:00-17:30 | gratis

Op donderdag en vrijdag is er een speciaal programma 
voor leden, donateurs, omwonenden en andere relaties 
van Windpower Nijmegen. Deze festiviteiten starten 
donderdagavond met de première van de film ‘Voor de wind’, 
over het ontstaan van Windpark Nijmegen-Betuwe.

Op zaterdag (10 dec.) opent het windpark de deuren voor publiek 
en is er van alles te beleven voor jong en oud:
Neem een kijkje in een levensechte wiek, maak een virtuele 
rondvlucht over het windpark en bezoek de film ‘Voor de wind’ 
en de fototentoonstelling. Maar je kunt ook aan een speurtocht 
meedoen of luisteren naar leuke gasten op de zeepkist en 
een gastcollege bezoeken; ga op poolreis; geniet van een 
spectaculaire finale!

Meer info via:   
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OCEAAN, BLAUWE LONGEN VAN DE WERELD
Docu-Diner CRUDO: Lezing met 3-gangen 
diner geïnspireerd op de zee
vanaf 17:30 | diner 25,- | lezing gratis

Internationaal bekroond onderwaterfotograaf en 
oceaanbeschermer Dos Winkel, toont tijdens dit avondvullende 
programma de schoonheid van het onderwaterleven, maar belicht 
ook de bedreigingen van ons grootste ecosystemen: de oceanen. 
Maar ook de oplossingen voor die bedreigingen komen aan bod.

Dos begon ruim 30 jaar geleden met duiken en was als 
natuurfotograaf zeer onder de indruk van de voor hem nog niet 
bekende en zeer kleurrijke en diverse onderwaterwereld. Tijdens 
zijn duik-carrière echter, zag hij op vele plaatsen in de wereld, 
de enorme achteruitgang van deze mariene wereld. Tien jaar 
geleden besloot hij met zijn werk als orthopedisch fysiotherapeut 
te stoppen en zich geheel aan de oceaanbescherming te wijden.
Van zijn hand verscheen o.a. het verfilmde boek: ‘Sea the truth’. 
Hij is ook oprichter van Sea First Foundation. (seafirst.eu)

Meer op:   

zondag
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Transition Town Nijmegen
Transition Town Nijmegen bruist van 
ideeën en enthousiasme. Wij willen 
een verzamelplek zijn van leuke lokale 
activiteiten van stadgenoten die zich
inzetten voor een duurzamere samenleving. 

Doe mee of raak geïnspireerd en voer je eigen idee uit. Kom dan 
een keer praten met de kerngroep. Wil je ook actief worden en 
daar een keer over komen praten? Neem dan contact op!

   

WEL OF GEEN DONJON in ons valkhofpark
Voor het eind van dit jaar moet het duidelijk worden 
of er wel of geen Donjon komt in ons Valkhofpark. Het 
bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd en bij de Raad 
van State overeind gebleven...

Het is nu aan de Stichting Donjon om met een haalbaar plan te 
komen. De Gelderlander meldde woensdag 2 november dat er 
een huurder gevonden was. Of zou zijn, want wie die huurder is 
wordt pas in januari 2017 bekend gemaakt. De vraag is waarom 
daarmee wordt gewacht... 

Het hele verhaal op site van De Broeikas: 

http://www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/repaircafe.html
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/events/event/repaircafe-en-kledingherstel-lindenholt/
http://repaircafe.org/locaties/repair-cafe-beek-ubbergen
http://repaircafe.org/locaties/repair-cafe-groesbeek/
http://www.windparknijmegenbetuwe.nl/events/8-10-dec-2016-feestelijke-opening-windpark-nijmegen-betuwe/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/natuurexcursie-stilte
http://www.windparknijmegenbetuwe.nl/events/8-10-dec-2016-feestelijke-opening-windpark-nijmegen-betuwe/
mailto:info@windparknijmegenbetuwe.nl%20%3cinfo@windparknijmegenbetuwe.nl%3e;
https://www.facebook.com/WindparkNijmegen/
http://www.seafirst.eu/
http://www.crudo.nl/
http://www.crudo.nl/#contact
https://www.facebook.com/crudonijmegen/
http://transitiontownnijmegen.nl/
http://transitiontownnijmegen.nl/contact/
https://www.facebook.com/TransitionTownNijmegen/
http://www.debroeikasnijmegen.nl/achtergronden/donjon


Natuurmuseum: GEA-lezing
vanaf 20:00 | 3,50 (incl. consumptie)

Lezing ‘Geologie en mineralen in Noord-Spanje’ door 
Leo Engelen,gratis voor leden van GEA en NGV...

VDN: Vegetarisch Kerstdiner
vanaf 19:00 | 27,50 (excl. drankjes)

Dit jaar organiseert Vegetarische Donderdag Nijmegen 
voor de tweede keer het  vegetarisch kerstdiner. Eetcafé 
Jan Klaassen verzorgt het  viergangen kerstmenu...

IVN: Werkochtend
9:00-13:30 | leden werkgroep

Het planten van pootgoed voor toekomstige hagen, wilgen 
knotten, het repareren van houten bruggetjes, begroeiing uit 
het moeras verwijderen of het aanleggen van vlechtheggen…

IVN: Uitbuiken in de Polder
vanaf 14:00

Wandelend de overtollige kerst calorieën verbranden 
in de Gendtse Waard o.l.v. gids: Sjaak Kregting…

IVN: Orientalis in kerstsfeer
14:00-16:00 | museumticket

Op 2e kerstdag naar Museumpark Orientalis. Deze gratis 
excursie ‘Kerstmis en natuur’ wordt je begeleid door gidsen 
van IVN door het grote park rondom het museum…

Tips voor onze agenda? Mail info@debroeikasnijmegen.nl

maandag
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zaterdag
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donderdag

15

dinsdag
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Werkochtend in ‘t Zwanenbroekje

Werken in de natuur
9:00-13:30 | aanmelden

’t Zwanenbroekje is een natuurgebied dat 
deel uitmaakt van de ecologische verbindingszone
door de Ooijpolder, tussen de stuwwal bij Nijmegen en de 
uiterwaarden langs de Waal. 

De werkzaamheden die de werkgroep Praktisch Natuurbeheer 
hier uitvoert zijn gevarieerd: het planten van pootgoed voor 
toekomstige hagen, wilgen knotten, het repareren van houten 
bruggetjes, begroeing uit het moeras verwijderen of het 
aanleggen van vlechtheggen.

Wil je graag als vrijwilliger actief zijn in de natuur, dan is de 
werkgroep Praktisch Natuurbeheer wellicht iets voor jou! 
Het IVN Rijk van Nijmegen heeft ook haar excursie programma 
voor 2017 bekend gemaakt. Wie geen excursie wil missen kan 
deze dus vastleggen in de (nieuwe) agenda. Ook de inhoud van

de excursies is bekend, dus je kunt 
ook vast kijken waar je in ieder geval 
naartoe wilt. Je kunt het programma hier 
downloaden.
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Merelmest, Miezemuizen & Hommelpap 
t/m 12 februari | 4,-/ 65+3,-/<15 2,50

Het Natuurmuseum Nijmegen in het teken van 
Merelmest, Miezemuizen & Hommelpap, een speel- en 
speurtentoonstelling over de natuur in de stad.

Joep de Merel, Miep de Muis en Bep de Tuinhommel gaan bij 
elkaar logeren. Alle drie wonen ze in de stad. Joep woont in 
het park, Miep in een woonhuis en Bep in de tuin. Tijdens hun 
logeerpartijen komen de dieren heel wat van elkaar te weten. 
Zo leren Joep en Bep wat miezemuizen is, vertelt Joep van alle 
kleuren merelmest en wordt er bij Bep thuis hommelpap gegeten.

Deze kleurrijke expositie voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar 
is vormgegeven als een stukje stadsnatuur in het museum. Er 
is een woonhuis met een keuken, een tuin met een schuurtje en 
een stadspark met een vijver. Op deze plekken komen kinderen 
allerlei stadsdieren en -planten tegen. Voor sommige dieren moet 
een luikje worden opgetild of goed in hoeken en gaten gekeken 
worden. Verder zijn er enkele spellen in de expositie verwerkt.
Merelmest, Miezemuizen & Hommelpap laat op speelse wijze de 
natuur om ons heen zien. 

De natuur is vaak dichterbij dan je denkt; ook in de stad kun 
je ervan genieten. 

Meer info via:   

Geologie en mineralen in Noord-Spanje
Natuurmuseum Nijmegen toont dieren en planten uit de natuur 
aan het publiek. Nu hebben dieren en planten er niet altijd 
hetzelfde uitgezien. Veel soorten zijn zelfs uitgestorven. Gelukkig 
weten we inmiddels hoe vele dieren en planten er vroeger 
uitzagen, omdat er overal in de wereld versteende restanten 
gevonden worden. Als je deze restanten of fossielen goed bekijkt, 
krijg je een breder zicht op het huidige en vroegere planten- en 
dierenrijk.

Vegetarisch KERSTDINER BIJ JAN KLAASSEN
Dit jaar is er wederom ons speciale vegetarisch 
kerstdiner. En dit keer verzorgt door 
Eetcafé Jan Klaassen. (jan-klaassen.com)

De kosten voor het diner € 27,50 (excl. drank). Daarvoor krijg 
je een viergangen kerstmenu, uiteraard vegetarisch. Jan 
Klaassen is te vinden op de hoek van de Dobbelmanweg en de 
Hazenkampseweg. Laat ons weten of je mee wilt!

Meer via:   
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http://natuurmuseum.nl/programma/activiteiten/activiteiten-gea-kring-arnhem-nijmegen/
http://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
http://www.jan-klaassen.com/
http://www.jan-klaassen.com/
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/werkochtend-in-t-zwanenbroekje
https://www.ivn.nl/afdeling/rijnwaal/activiteiten/uitbuiken-in-de-gendtse-polder
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/orientalis-in-kerstsfeer
mailto:info@debroeikasnijmegen.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/praktisch-natuurbeheer
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/werkochtend-in-t-zwanenbroekje
mailto:pn@ivn-nijmegen.nl
https://www.facebook.com/IVNbeleefdenatuur
http://natuurmuseum.nl/merelmest-miezemuizen-hommelpap/
http://natuurmuseum.nl/contact/
https://www.facebook.com/NatuurmuseumNijmegen1
http://www.jan-klaassen.com/
http://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/actueel/agenda/
http://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/contact/
https://www.facebook.com/Vegetarische-Donderdag-Nijmegen-641811859281829/


Duurzaam door de stad
De manieren waarop we onszelf en onze spullen nu 
vervoeren heeft een flinke impact op ons klimaat.

Het wegvervoer in Nederland is goed voor een kwart van 
onze CO2-uitstoot. De uitstoot van verkeer vervuilt onze 
lucht, waardoor vele duizenden mensen ernstig ziek worden. 
Daarnaast nemen auto's en busjes ontzettend veel van 
de schaarse ruimte in, zowel op de weg als op de vele 
parkeerplaatsen. In onze steden heeft dit een grote impact op de 
kwaliteit van onze leefomgeving. 

Als het aan Milieudefensie ligt krijgen fietsen en wandelen de 
hoofdrol in onze steden, met schoon openbaar vervoer en 
elektrische deelauto's als aanvulling. Iedereen kan zich 
duurzaam door de stad bewegen en de stad moet bereikbaar 
blijven voor iedereen. Hoe we dat zien lees je in "Hoe gaan we 
duurzaam door de stad".

Hoe gezond is de lucht in de stad eigenlijk?

Nederland is een van de koplopers op het gebied van ongezonde 
lucht in Europa, zeker langs drukke wegen in de binnensteden. 
Milieudefensie heeft zich de afgelopen jaren ingezet om 
bewoners en beleidsmakers bewust te maken van de ongezonde 
lucht in ons land. En met succes: veel steden zetten nu in op 
milieuzones en autoluwere (binnen)steden om de luchtkwaliteit te 
verbeteren. Helaas worden er ook nog steeds veel maatregelen 
ingevoerd die de luchtkwaliteit juist verslechteren, zoals het 
verhogen van de maximumsnelheid. 

Lees meer op:   

tuinagenda
Het gazon in december
• Verwijder de laatste bladeren van het gazon.
• Denk er aan om niet over het gras te lopen zolang het vriest.

Beplanting in december
• Vorstgevoelige planten overwinteren het beste door ze binnen 

in een onverwarmde ruimte als schuur of garage te plaatsen.
• Potplanten kun je bij elkaar zetten op een beschutte plek.
• Je kunt de planten ook beschermen door ze te isoleren.
• Planten hoger dan 45 centimeter zijn kwetsbaarder dan an-

dere planten als door de wind de wortels van de plant speling 
krijgen. Druk de aarde daarom goed aan en steun de planten 
eventueel met bamboestokken.

Vijveronderhoud in december
• Wanneer je nog geen luchtpomp hebt aangebracht, is het aan 

te raden om dit alsnog te doen.
• Heb je een ondiepe vijver? Overweeg dan om de vijverplan-

ten binnenshuis te laten overwinteren.
• Haal bij sneeuwval de neerslag van het ijs.

Snoeien in december
• Zolang het weer niet te slecht is kun je de snoeischaar erbij 

pakken. Hierbij kun je denken aan struiken zoals de kiwi, 
braam en druif. Ditkun je gebruiken als winterstek in huis.

• Knip ook alvast wat hulsttakken af voor de kerst . Vogels zijn 
namelijk ook gek op hulstbessen, dus zorg dat je ze voor 
bent.

Meer tuintips voor december
• Bij zacht weer is het mooi en vrolijk om een hyacint in een 

decoratieve bak te planten en buiten te hangen.
• Om te voorkomen dat je tuinslang kapotvriest, kun je deze 

laten leeglopen voordat de winter aanvangt.
• Plant de bollen voor half december, in een ‘droge’ periode.

Deze tips vonden wij op tuinen.nl   

Duurzaamheidscafé #5
20:00-22:00 | 3,50 (is incl. 1 consumptie)
Kaarten via LUX-Nijmegen

‘European Green Capital’ is niet iets waar de gemeente 
alleen mee aan de slag gaat. Het doel is dat óók 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners 
projecten ontvouwen en deze titel met trots uitdragen. Jouw 
aanvullingen, opmerkingen en inzet zijn van harte welkom.

Harriët Tiemens (GL) presenteert de hoofdthema’s waarmee 
Nijmegen zich in 2018 wil profileren in Europa. De gemeente 
is benieuwd naar de (creatieve) kijk van ondernemers, 
maatschappelijke instellingen en inwoners op deze plannen. 
Vervolgens komen vragen aan de orde zoals wat wil Nijmegen 
bereiken met deze titel, hoe zorgen we ervoor dat 2018 het 
proces naar een duurzame stad versnelt en wat is daarvoor 
nodig? Is Nijmegen hiermee een voorbeeld voor andere steden? 
En hoe kunnen we bijvoorbeeld cultuur en sport verbinden met 
deze titel?

Het doel is dat inwoners van Nijmegen rond
kerst 2018 tevreden terugkijken op een

boeiend, bruisend, duurzaam European
Green Capital jaar. Denk mee, doe mee!

Meer op:   

november

29

Bomenkap in de Beerendonck 
Op één van de mooiste plekken is onlangs een stuk bos gekapt 
ten behoeve van een grote sauna. Saillant detail: de bomenkap is 
gestart terwijl de hoogste rechter in Nederland nog een uitspraak 
moet doen over deze sauna.
Veel recreatiegebieden in Gelderland en ook in de omgeving van 
Nijmegen zijn in het beheer van Leisurelands, een onderneming 
die zich speciaal richt op het beheer van recreatie gebieden. In 
de praktijk wordt dit vooral ingevuld als het vermarkten van deze 
gebieden. Vaak ten koste van de natuurwaarden...

Het hele verhaal op site van De Broeikas:  

https://milieudefensie.nl/
mailto:service@milieudefensie.nl
https://www.facebook.com/Milieudefensie-Nijmegen-1550407091898264/?fref=ts
http://www.tuinen.nl/
http://www.tuinen.nl/tuinkalender-december
http://www.tuinen.nl/site/contact
https://www.facebook.com/tuinen.nl
http://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/events/duurzaamheidscafe-2016-5/
http://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/contact/
https://www.facebook.com/duurzaamheidscafe.nijmegen
http://www.debroeikasnijmegen.nl/achtergronden/bomenkap-in-de-beerendonck

