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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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.

Green Capital Challenges

Augustus: Water

Met nevengeul ‘De Spiegelwaal’ heeft Nijmegen het grootste
klimaatadaptatieproject van Nederland in huis en is daarmee
hoogwaterproof geworden voor de gevolgen van de climate
change. We laten zien aan de wereld dat we van een
bedreiging een kans hebben gemaakt.
In plaats van hogere dijken geven we de rivier nu meer ruimte.
Dat vindt men elders erg interessant en daarom zullen ook
in 2018 vele buiten- en binnenlandse delegaties deze kant
opkomen. Wij willen nadenken over een inspirerend programma
rondom de Waal.
‘Het komend jaar wordt Nijmegen regenbestendig’
Verder willen we bedenken hoe we er voor zorgen dat de stad
nog meer klimaatbestendig wordt? Kan water bijdragen aan meer
verkoeling in de stad tijdens hittegolven? Wat kunnen inwoners
doen, b.v. bij het voorkomen van overstromingen tijdens forse
regenbuien?
‘De Waal niet alleen veilig en fraai maar ook duurzaam’
Lees hoe jij een bijdrage kunt leveren

agenda augustus
vrijdag

4

Workshops digitale fotografie
11:00-13:00 | 7,-

Workshops door Swon, het seniorennetwerk, samen met
fotograaf Jeanne Stoop bezoekt u een locatie in de omgeving van
Nijmegen. U neemt uw eigen camera mee en Jeanne zal u tips
geven over hoe u de mooiste composities kunt maken.
vrijdag

4

Rondleiding Goffertpark
vanaf 14:00 | gratis

Samen met Gijs Hoogenboom kunt u genieten van een
rondleiding door het enige nog bestaande volkspark de
Goffert. Centraal in deze rondleiding staan de geschiedenis en
verhalen over bijvoorbeeld de bloedkuul, de Patersweide en de
theeschenkerij. Na de rondleiding is er gelegenheid om na te
praten in de Bibliotheek Muntweg (vertrekpunt). Kosten alleen de
koffie en thee.
donderdag

10

GLK Fietstocht

vanaf 10:00 | 9,-/4,- | reserveren

De boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen
organiseert een fietstocht van Hernen naar Batenburg en
Bergharen.

IVN: Natuurexcursie
zondag

13

2017 14:00-16:00 | 2,-/gratis

We zullen tijdens deze excursie wandelen over
de uitloper van de stuwwal. Hooggelegen ligt daar het
Landgoed de Mookerhei, een karakteristieke buitenplaats
met zijn bekende Jachtslot omringd door een parkbos en
met de recent gerenoveerde kassen. We zien het hopelijk
bloeiende heidegebied met zijn grote grazers, met zijn
vergezichten, een plek waar oorlogen van lange en korte tijd
geleden zo hun sporen hebben achtergelaten.
Kortom het zal een afwisselende excursie worden waar natuur,
uitzicht en geschiedenis prachtig aan bod komen. Het terrein is
enigszins geaccidenteerd. Start is dus aan de achterkant van het
station alwaar de gidsen op je staan te wachten.
(Foto: ivn.nl, Gabriel Zwart)
Hier vind je alle informatie

zaterdag

12

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

Elke tweede zaterdag van de maand in Wijkatelier, Zellersacker
10-03, Lindenholt.

Een Rembrandt op 60 km van Nijmegen
Een paar weken geleden bezocht ik de Wasserburcht in het
Duitse Anholt. Niet ver over de grens bij Doetinchem op nog
geen 60 kilometer van Nijmegen. En daar blijkt een echte
Rembrandt te hangen. Naast schilderijen van onder meer
Cranach, van Goijen en Ruijsdael.
Nu denk je ongetwijfeld: leuk, maar waarom schrijf je daarover
in de Grruunn? Toch moest ik onwillekeurig denken aan al die
mensen die naar Azië en Zuid Amerika trekken om kunstschatten
te zien, maar van deze Rembrandt nog nooit hebben gehoord.
Oftewel: waarom moeten we altijd zo ver weg? Terwijl we weten
dat al dat vliegen een grote aanslag is op het milieu.
De Wasserburcht heeft overigens ook 2 barokke tuinen en een
grote landschapstuin. Vlakbij ligt nog een wildpark dat zich
richt op Europese dieren, zoals wolven. Meer informatie op de
website. De burcht is met het openbaar vervoer helaas slecht of
niet te bereiken.

Fietstocht van Hernen naar Batenburg
donderdag

10

vanaf 10:00 | 9,-/4,- | reserveren

De boswachter van Geldersch Landschap en
Kasteelen organiseert een fietstocht van Hernen naar
Batenburg en Bergharen. Houdt u van fietsen, maar wilt u
ook af en toe van het zadel? Dan is deze tocht een aanrader.
De boswachter neemt u via een afwisselend landschap mee
naar o.a. vogelparadijs ‘de Liendense Waard’ ,de Batenburgse
molenen worden de overblijfselen van Kasteel Batenburg
bezocht. Binnendoor gaat de tocht terug naar Kasteel Hernen.
Hier vind je alle informatie

Alle andere Rapair Café’s hebben een zomervakantie. Vanaf
1 september gaan ze weer van start. Zie repaircafenijmegen.nl
voor de datums.
zondag

13

Rondleidingen in De Tuun
11:00-17:00 | 1,-/gratis

Deze dag worden in museumtuin De Tuun, bij het kasteel van
Wijchen, rondleidingen gegeven en is De Tuun met korting te
bezichtigen. Museumtuin De Tuun is uniek in Nederland. Van het
voorjaar tot het najaar zijn de Nederlandse landbouwgewassen
van de late IJzertijd tot en met de Middeleeuwen van dichtbij
te zien. Daarnaast is er een kruidentuin van planten van
dezelfde periodes gerangschikt naar gebruik, keukenkruiden,
geneeskrachtige planten, rituele planten en nuts- en verfplanten.
zondag

13

IVN: Natuurexcursie

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

Heerlijke excursie over de uitloper van de stuwwal.
donderdag

17

Zomerstop Buurtrestaurants

Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen samen
groente en bereiden van de oogst de heerlijkste buurtmaaltijden.
Elke donderdagavond rond zessen een vegetarische
driegangenmaaltijd in Buurtrestaurant de Klokketoren i.k.v. Van
Tuin Tot Bord. Buurtrestaurant de Klokketoren gaat weer open
vanaf 17 augustus!
Buurtrestaurant het Hert gaat weer open vanaf 5 september!
vrijdag

18

Groene hofjes in de Benedenstad
14:00 uur

Tussen de grote stadsparken Kronenburgerpark en Valkhofpark
heeft de Benedenstad met haar hofjesachtige binnenplaatsen
heel wat moois te bieden. Samen met Gijs Hoogenboom gaat u
in stilte op zoek naar al het moois in deze kleine oases tussen het
stadse beton.

Andere kastelen in de buurt
De omgeving van Nijmegen kent meer kastelen die zich
lenen voor een dagtocht. Allemaal liggen ze in de natuur en
de liefhebber van tuinen kan er vaak zijn hart ophalen. We
zetten er een aantal op een rijtje:
Kasteel Doorwerth: Gelegen tegen de stuwwal bij Doorwerth met
verschillende musea. Het huidige natuurmuseum was vroeger
een jachtmuseum en dat klinkt nog door. De website meldt
expliciet dat men voorstander is van beheersjacht. Desondanks
een bezoekje waard. Op fietsafstand!
Kasteel Moyland: Dit kasteel ligt 10 kilometer achter Kleve en
heeft een museum dat veel aandacht besteedt aan Joseph
Beuys. Het kasteel heeft tevens een grote kruidentuin.
Kasteel Hernen: Ook op fietsafstand in een omgeving die
uitstekend geschikt is om te fietsen of te wandelen. In het kasteel
worden enkele dagen per week rondleidingen gegeven.
Kasteel Doornenburg: (Foto boven) Ook al op fietsafstand,
gelegen aan een mooi stukje van de Linge. De voorburcht was
het decor voor de opnamen van ‘Floris’. Te combineren met een
bezoek aan Fort Pannerden.
Kasteel Bergh: Iets verder weg ligt het kasteel Bergh, met het
openbaar vervoer goed te bereiken. Het schijnt het grootste
kasteel van Nederland te zijn. Gelegen in het Montferland kun je
er ook uitstekend wandelen en fietsen. En in sommige delen van
het stadje ‘s Heerenberg waan je je terug in de middeleeuwen.
Kasteel Middachten: Gelegen tussen Veluwezoom en IJssel.
Metconcerten, exposities en rondleidingen door o.a. de de tuinen.
Schwanenburg Kleve: Van dit kasteel is alleen de toren te
bezichtigen. Daarnaast heeft Kleve ook een historische tuinen.

Nacht van de vleermuis
vrijdag

zaterdag

25 26

In het laatste weekend van augustus
wordt jaarlijks de Nacht van de Vleermuis georganiseerd.
In heel Nederland zijn er vleermuisactiviteiten voor jong
en oud. Hier wordt het evenement gecoördineerd en
gefaciliteerd door Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) van
de Zoogdiervereniging.
We werken hierbij samen met de Vereniging voor Veldbiologie
(KNNV), de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN),
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, verschillende lokale
natuurverenigingen of zoogdierwerkgroepen en veel vrijwillige
excursieleiders. De activiteiten vinden plaats door het hele land.
Een kans voor jong en oud om meer te weten te komen over
vleermuizen en ze zelfs te horen en te zien!

zaterdag

19

Opruimen in het Goffertpark
vanaf 11:00

Het Goffertpark in Nijmegen is een prachtig park, maar er ligt een
boel afval. Daarom gaan wij op zaterdag 19 augustus met zoveel
mogelijk mensen opruimen! Doe mee, we treffen elkaar bij de
kinderboerderij in het Goffertpark.
zondag

20

Workshop: Cosmetica en kruiden
10:00 | 50,- | aanmelden

In deze workshop maak je natuurlijke huidverzorgende producten
met kruiden. Locatie is Bergzicht-De Raaf. Prijs is inclusief
materiaal, producten, recepten en kruidenlunch.
woensdag

23

zaterdag

Nacht van de vleermuis

In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks de Nacht van
de Vleermuis georganiseerd.

zaterdag

26

20:30-22:30 | 2,-/gratis

Ook IVN Rijk van Nijmegen zal dit jaar meedoen
aan deze bijzondere activiteit. We zullen deze avond
gaan kijken welke vleermuizen er in dit stukje Nijmegen
rondvliegen. We wandelen een stuk in de omgeving en
gebruiken o.a. een vleermuisdetector. Deelnemers die
zelf een detector hebben worden uitgenodigd deze mee te
brengen. Natuurlijk zal ook het leven van deze bijzondere
vliegende zoogdiersoort uitgebreid belicht worden.
Het is verstandig goede schoenen aan te trekken, want we
lopen ook een stuk door een natuurgebied met voornamelijk
zandpaden.
Hier vind je alle informatie

zaterdag

26

IVN: Natuurexcursie

20:30-22:30 | 2,-/gratis

Deze avond gaan we kijken welke vleermuizen er in Nijmegen
rondvliegen.
zaterdag

26

Wilde dieren in de stad
22:15-23:00 | gratis

Lezing door milieufilosoof Martin Drenthen.
zondag

27

Een jonge vleermuis heeft de beste overlevingskans wanneer
het grootgebracht wordt door zijn eigen ouder en daarom
moet u eigenlijk altijd een aantal regels in acht houden. Pak
bijvoorbeeld nooit een vleermuis met blote handen op, ze bijten
uit zelfverdediging!
Je vind meer op de website

14:00-16:00 | 5,-/3,- | 8-12 jaar | reserveren

25 26
IVN: Natuurexcursie

Tijdens de zomermaanden worden in Nederland heel wat
jonge vleermuizen geboren. Vleermuizen doen dit in de regel
in kraamgroepen. Soms raakt een jong de weg kwijt en komt
dan bijvoorbeeld in huis terecht. Maar wat dan?

Camouflage College

Kom op de laatste woensdag van de zomervakantie, naar een
super chill CamouflageCollege met de Natuurdetective binnen en
buiten het Natuurmuseum Nijmegen!
vrijdag

Help jonge vleermuizen

Leny van Elk in De Tuun
10:00-17:00 | 1,-

Aan de achterkant van het kasteel van Wijchen de jaarlijkse
kunstmarkt gehouden. Ter gelegenheid hiervan zal kunstenares
Leny van Elk in museumtuin De Tuun komen schilderen. Ook
zullen vrijwilligers je meer over de museumtuin vertellen.

CamouflageCollege met
de Natuurdetective
woensdag

23

14:00-16:00 | 5,- | 8-12 jr | reserveren

Kom op de laatste woensdag van
de vakantie, naar het CamouflageCollege met de
Natuurdetective binnen en buiten het Natuurmuseum!
In de natuur woedt een ware wapenwedloop! Wie is het beste
gecamoufleerd: de jager of de prooi? De wereldberoemde, maar
o zo geheime natuurdetective Jac. P. Struiner deelt in een college
zijn kennis over dit fascinerende onderwerp. Hij legt zelfs uit wat
camouflage betekent! Hij weet namelijk als geen ander hoe een
dier zich onzichtbaar kan maken.
Na het college ga je met de detective de uiterwaarden in op zoek
naar voorbeelden van camouflagekunst. Wat blijkt: hij heeft ogen
op steeltjes, niets ontsnapt aan zijn spiedende ogen! Dieren
houden misschien lekker hun moeder voor de gek, maar niet de
detective! Onderwerpen die aan bod komen zijn camouflage bij
uilen en roofvogels, opvallende albino’s, mannetje vogel mooi/
vrouwtje vogel saai, onzichtbare eieren en kleurige uitslovers.
Hier vind je alle informatie

Schoner drinkwater
dankzij inleveren medicijnen
Wist je dat in Nederland per jaar ongeveer 140.000 kilo
medicijnresten in het oppervlaktewater geloosd worden?
Drinkwaterbedrijven moeten het drinkwater extra zuiveren
om het water schoon en betrouwbaar te maken en te houden.

Tekenbeten

Facelift station Heyendaal

Van een tekenbeet kun je ziek worden. Controleer jezelf en
anderen op tekenbeten nadat je ‘in het groen’ bent geweest.
Ben je gebeten door een teek, dan is het belangrijk dat je
hem snel weghaalt.

De campus in Nijmegen groeit snel en dat is te merken op
station Heyendaal. Met ruim 7000 passagiers per dag is dit
inmiddels het derde station in de regio en dat leidt geregeld
tot overvolle perrons en trappen. Op korte termijn komen
er extra trappen, maar op lange termijn wordt het station
ingrijpend verbeterd.

Doe met ons mee in het kader van de Green Capital Challenges
en breng overtollige medicijnen naar de apotheek! Binnenkort
vind je meer info over deze actie. Aanmelden kan nu al!

Teken komen in het hele land voor, in bos, park, hei, duinen of
in de tuin. Van een tekenbeet kun je erg ziek worden. IOp de
website vind je informatie over teken, tekenbeten en ziekten die
door teken overgedragen kunnen worden.

Lees hoe jij een bijdrage kunt leveren

Meer informatie vind je hier

Zomernacht in centrum
tot 7° warmer!
Tijdens hittegolven kan het ‘s nachts in het centrum
en omliggende wijken tot wel 7° warmer zijn dan in de
buitenwijken van de stad. De reden is dat er weinig groen,
maar des te meer steen en asfalt in de centrumwijken ligt.
Dat deze wijken zogenaamde hitte eilanden zijn was al langer
bekend, maar dat het effect zo groot is, is nieuw.
Bomen en ander groen raken tijdens zomernachten hun
warmte snel kwijt, terwijl steen, asfalt en ook metaal deze juist
vasthouden. De dichte bebouwing zorgt er ook nog eens voor dat
een frisse wind in het centrum minder ruimte heeft. De hitte leidt
ertoe dat mensen slechter slapen en dat heeft weer gevolgen
voor de gezondheid. Vooral ouderen, baby’s en zieke mensen
lopen hoger risico voortijdig te sterven.
De gemeente wil deze wijken verder vergroenen en heeft daar
ook plannen en geld voor. Maar iedereen kan natuurlijk zijn
‘steentje’ bijdragen. Al kunnen we in dit verband beter spreken
van een steentje weghalen en deze vervangen door groen. (RA)

verwacht
september

3

Lentse Oeverspelen

3 12:00-18:00 | gratis

U vertoeft lekker op het eiland, neemt een kijkje bij de Krea
en Kunstmarkt, kinderen vermaken zich bij de vele gratis
workshops in de tent en er zijn natuurtochten met IVN gids.
In de dorpsschuur is een expositie van de Fotowedstrijd
waar de bezoekers de jury vormen. Met dit jaar het thema
‘ Lentse Nieuwe’. Advies: Kom te voet of per fiets naar de
Oosterhoutsedijk in Lent.
september

5

Duurzame dinsdag

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Een
bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een
podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze
dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden
duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze
samenleving.
De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën
en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het
idee of initiatief een extra impuls te geven.

Zo komen er een overkapping en liften. Ook worden de taluds
toegankelijk gemaakt met bankjes. Onderzocht wordt of er
een voetpad onder de Heyendaalseweg door kan komen. De
werkzaamheden beginnen op z’n vroegst in 2020.

Wilde dieren in de stad
Lezing door
milieufilosoof Martin Drenthen
zaterdag

26

22:15-23:00 | gratis

De wolf, de bever, de das. We houden van de
natuur. Hoe wilder hoe beter. Maar dat was ooit wel anders:
eeuwenlang hebben we ons uiterste best gedaan om wilde
dieren te onderwerpen of uit te roeien. Waarom is onze blik
op dieren zo veranderd?
Volgens milieufilosoof Martin Drenthen komt dat doordat we ons
realiseren dat we niet zonder dieren kunnen, en omdat we niet
meer bang voor hen hoeven te zijn.
En tegelijk: wanneer we de wereld vanuit het perspectief van
een dier bekijken, wordt een flatgebouw een klif waarop nesten
kunnen worden gebouwd. De stad wordt op deze manier ook wee
een beetje een ‘echte’ wilde plek.
Martin Drenthen is natuurfilosoof aan de Radboud Universiteit.
In zijn onderzoek richt hij zich op controverses rond
natuurontwikkeling in het cultuurlandschap.
Lezing i.k.v. Radboud Reflects. Locatie is Cultureel terras De
Kaaij, onder de oude Waalbrug, Nijmegen.
Hier vind je alle informatie

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 Vegetarische
Donderdag 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 altijd gratis!

september

26

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt
gaat de bus eind 2018 echt uit de Burchtstraat verdwijnen.
De lijnvoering van de bussen rond het centrum is al
decennia lang onderwerp van discussie in Nijmegen. Die
discussie lijkt nu uiteindelijk beslecht. De bussen gaan
vooral via de singels rijden en mogelijk ook via de waalkade.
Of de bussen nog langer de Hertogstraat aandoen staat ook
ter discussie.
In ieder geval komen er op de Singels betere voorzieningen.
Of deze bij het Trajanusplein komen of bij de van
Schevichavenstraat is nog niet duidelijk. De eerste locatie ligt
relatief ver van het centrum, de tweede is lastig in te passen
vanwege het beschermde stadsgezicht op de singels. Met name
de dubbele bomenrij zou er flink voor worden aangetast.
Mensen die toch met de bus het centrum in willen kunnen gebruik
maken van Breng Flex. Deze kleine busjes brengen je van je
instaphalte rechtstreeks naar de uitstaphalte, zonder overstap.
In het centrum zullen een aantal haltes voor deze busjes komen.
Nadeel is dat deze busjes wel wat duurder zijn.
Tot 15 september kan hier nog over worden ingesproken:
nijmegen.nl/wonen

20:00-22:00 | 3,50

We weten allemaal dat je op de fiets minder CO2 uitstoot, dan
wanneer je in de auto stapt. En we weten ook dat het beter is
om de verwarming een graadje lager te zetten. Maar weten we
ook dat de zwavel uitstoot van de zestien grootste schepen gelijk
staat aan die van alle auto’s? Dit laatste voorbeeld is slechts
een van de voorbeelden van verborgen vervuilers: vervuilers die
minder bekend en minder zichtbaar zijn.
Tijdens het derde Duurzaamheidscafé komen sprekers aan het
woord die laten zien wat vervuiling is, wat we er met zijn allen
aan zouden kunnen doen en tijdens de avond word je uitgedaagd
mee te denken over alternatieven of mogelijke samenwerkingen.
oktober

Bus uit de Burchtstraat

Duurzaamheidscafé #3: Verborgen vervuilers

25

IVN: Paddenstoelencursus
18,- | aanmelden

Deze korte paddenstoelencursus is bestemd voor
geïnteresseerde ‘beginners’ en bestaat uit één theorieavond en
twee excursies op zaterdagmorgen.
Tijdens de cursus zullen wij aandacht besteden aan allerlei
interessante aspecten van paddenstoelen, zoals groeiwijze,
ecologie en kwetsbaarheid. Vooral het goed kijken staat daarbij
centraal. We gaan niet echt determineren, maar wel kijken, ruiken
en soms een stukje proeven. Daarbij gebruiken we een aantal
vaste kenmerken, die je helpen bij het kijken. Dit oefenen we
eerst binnen, maar dezelfde wijze van kijken aan de hand van
een aantal kenmerken zullen we buiten hanteren.
november

1

Informatieles Green Capital

milieucentrum

Nijmegen is in 2018 European Green Capital, maar wat
betekent dat nou precies? En wie heeft die Green Capital
nou eigenlijk verzonnen? Milieucentrum de Broeikas biedt
een les aan middelbare scholen waarin op deze vragen wordt
in gegaan. Natuurlijk wordt komt ook de eigen bijdrage aan
de orde: wat kun jij bijdragen aan Nijmegen Green Capital?
De presentatie kan overal gegeven worden, al is het wel prettig
als er een beamer en scherm aanwezig is. Scholen in Nijmegen
kunnen gebruik maken van een declaratiefonds, voor anderen
vragen wij een kleine bijdrage.
Meer informatie vind je hier

GESLAAGDE GOOD FOOD WALK
Tijdens de Vierdaagsefeesten organiseerden Milieucentrum
de Broeikas en Transition Town Nijmegen de eerste Good
Food Walk. En gezien het succes zal het niet bij deze ene
blijven. Want iedereen was enthousiast: de deelnemers, de
ondernemers en dus ook wij. Op 5 plaatsen in de stad, bij
Crudo, Van Nature, Smokehoude de Kronenburger, Waar
en Eko plaza werd men getrakteerd op een verassend(e)
duurzame lekkernij en er werd afgesloten met een
veganistische lunch in de Klinker.

IVN: Naaldbomencursus
15,- | aanmelden

Als je in de winter of het vroege voorjaar door het bos loopt, is
er weinig groen te zien. De loofbomen hebben hun bladeren
verloren en zijn in ‘winterrust’ gegaan. Naaldbomen zijn dan
het enige groen dat nog te zien is. Wanneer ze dicht op elkaar
geplant zijn voor bosbouw hebben naaldbomen kaarsrechte
stammen en zijn vaak torenhoog.
Het zijn bomen die het hele jaar door nauwelijks zichtbaar
veranderen, één of twee uitzonderingen daargelaten. Ze zijn
als ‘groene reuzen’ die eeuwig op wacht staan. Meld je aan
voor onze korte Naaldbomencursus als je meer over de ‘groene
reuzen’ te weten wil komen!

De weergoden werkten mee, zodat we de paraplu’s thuis
konden blijven en we iedereen op het terras konden ontvangen
(zie foto. Daardoor hadden we ook de tijd om onderweg op
enkele plaatsen stil te blijven staan. Allemaal met dank aan de
deelnemende ondernemers! (RA)

