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Vijftig tinten groen

Voor meer biodiversiteit in de stad 
Klimaatverandering raakt het dagelijks leven in de stad: we 
krijgen vaker te maken met hittestress en extreme hoosbuien 
met ondergelopen straten en kelders tot gevolg. Maar de 
vernietiging van de natuur vormt een minstens even grote 
bedreiging. Luister en praat mee over het versterken van de 
biodiversiteit in onze stad tijdens dit Basteicafé.

Wie het kleine niet eert...
Henk Siepel, Hoogleraar Dierecologie Radboud Universiteit

Enige weken geleden is het rapport uitgekomen van het 
IPBES (Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem 
Services) van de VN, vergelijkbaar met het klimaatpanel van 
de VN, het IPCC. Het rapport liegt er niet om. De afgelopen 
vijftig jaar is de toestand van natuur en biodiversiteit en 
de daaraan gekoppelde ecosysteemfuncties sterk achteruit 
gegaan. Bij ongewijzigd beleid wordt een bedreiging van 
welvaart en welzijn op niet al te lange termijn verwacht. 
Tijdens de presentatie worden de conclusies van het panel 
belicht en wordt geprobeerd zo veel mogelijk ook een 
vertaling te maken naar een handelingsperspectief voor ons 
land, onze stad en zo mogelijk onze (achter)tuin. 
Menselijke acties bedreigen nu meer soorten met wereldwijde 
uitsterving dan ooit tevoren. Wereldwijd verdwijnen 
lokale variëteiten en rassen van gedomesticeerde planten 

en dieren. Dit verlies aan diversiteit, inclusief genetische 
diversiteit, vormt een ernstig risico voor de wereldwijde 
voedselzekerheid door het ondermijnen van de veerkracht van 
veel landbouwsystemen voor bedreigingen zoals ongedierte, 
ziekteverwekkers en klimaatverandering. 

Stenen eruit, groen erin!
Ingrid Kerkvliet, campagneleider Operatie Steenbreek Nijmegen

Onder het motto ‘Stenen eruit, GROEN erin!’, roept De 
Bastei iedereen in Nijmegen op om de tuin te ontstenen 
en te vergroenen. In een groene tuin kan het regenwater 
gemakkelijk de grond in zakken. Wel zo handig bij hoosbuien. 
Bovendien zorgt een groene omgeving voor een prettig 
klimaat bij warme dagen. En natuurlijk is een groene tuin een 
paradijs voor vogels en vlinders. 
Operatie Steenbreek helpt de mensen graag met het 
groen(er) maken van de tuin. Bijvoorbeeld door, in 
samenwerking met Onder de Bomen, de stenen op te halen 
en af te voeren. Of we helpen bij het aanvragen van subsidies 
voor het groener maken van tuin of dak. Zowel de gemeente 
Nijmegen als het Waterschap Rivierenland verlenen subsidies. 
Operatie Steenbreek is ook aanwezig bij wijkactiviteiten 
om met mensen in gesprek te gaan over nut, noodzaak én 
plezier van een groene tuin. Daarbij deelt het campagneteam 
plantjes uit; inheemse soorten die op biologische wijze zijn 
geteeld. Steenbreek gaat voor goed groen. 

De Kuifleeuwerik, vroeger een algemene boerenlandvogel...



Arjan Vernhout, Voorzitter Stichting NL Bloeit!

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor 
het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige 
leefomgeving voor flora, fauna en mensen We werken o.a. 
samen met Operatie Steenbreek, de gemeente Nijmegen en 
de Radboud Universiteit. Onze focus ligt op verrijking van de 
basis van ons land-ecosysteem: instandhouding en stimulering 
van de bodemkwaliteit en van flora van oorspronkelijk 
inheemse herkomst. Wij realiseren deze missie met name 
door:

• het omvormen van monoculturen naar kruiden- en 
   faunarijke graslanden en bloemenweides;
• het herstellen en duurzaam beheren van kruiden-  
   en faunarijke graslanden, bloemenweides en 
   plantengemeenschappen, ter bescherming van vlinders, 
   bijen, vogels en andere diersoorten;
• het aanplanten van oorspronkelijk inheemse bomen en 
   struiken voor een grotere diversiteit in met name stedelijk 
   gebied.
Daarnaast kweekt NL Bloeit! uitsluitend (oorspronkelijk) 
inheemse planten. Zie ook het nieuwe boek “Planten van 
hier”.

Over zaaien en maaien
Ton Verhoeven & Bas de Beijer, Groenbeheer Gemeente Nijmegen

De gemeente gemeente Nijmegen was in 2018 European 
Green Capital, de Duurzame hoofdstad van Europa. Een 
goede aanleiding om ook ons wat verouderde groenbeleid 
eens te herzien. Het IVN daagde de gemeente daar toe 
uit en zal met een voorstel komen van hun wensen. 
Intussen zijn we al aan de slag gegaan. Samen met de 
natuurmonitoringsorganisaties op de Natuurplaza gaan we 
de biodiversiteit in de stad zichtbaar maken en versterken. 
Maar we kijken ook naar ons eigen groenbeheer. Waar liggen 
er mogelijkheden om het onderhoud te extensiveren? In de 
wijk Grootstal zijn we al begonnen met omvorming. Waar 
kunnen we extra fruitbomen en struiken aanplanten? Onze 
speciale adviseurs als Co-Bomen en NL bloeit helpen ons 
daarbij. Hoe kunnen we nieuwe diersoorten, zoals de bever 
een plek geven? In Dukenburg zwemmen ze al rond. Is onze 
hoofdbomenstructuur, zoals we die 10 jaar geleden bedacht 
hebben, gereed? Volgens velen niet. Allemaal vragen waar 
wij zelf niet alleen het antwoord op moeten geven. Daar 
hebben we alle hulp van de stad bij nodig en deze avond 
is daarvoor een geschikte mogelijkheid. Maar iedereen kan 
altijd via onze website Mijnwijkplan.nl al ideeën aandragen. 
Of gewoon zelf beginnen in je eigen buurt, in je eigen tuin. 
Ook Bureau Lentekracht kan je daarbij helpen.
Zie ook: mijn-groenewijk.nl

Excursie  
Op zondag 16 juni 2019 nemen we je mee door de 
idyllische botanische tuin van Hortus Nijmegen. Deze 
meest biodiverse plek van Nijmegen is gebaseerd op 
inheemse vegetatietypen die hier al 50 jaar floreren. 
Samen met de hortulanus onderzoeken we ter plekke 
welke principes dit succes mogelijk maken en op welke 
manier de hortus een inspirerend voorbeeld kan zijn voor 
de rest van de stad.
Om 10 uur staat gratis koffie klaar in de bekende tent. 
Om 12 uur is er voor wie wil heerlijke soep met brood
(à 3,50).
Adres: Hortus Nijmegen, d’Almarasweg 22d, 6525 DW 

Volgend Basteicafé: donderdag 11 juli
Onder de titel “Kom op verhaal, met de Camino of 
de Waal” vindt donderdag 11 juli 2019 het volgende 
Basteicafé plaats. Verteller Aat van der Harst brengt 
samen met zangeres Marianne van der Post de succesvolle 
voorstelling “Ontmoetingen onderweg” waarin eigen 
ervaringen met de Camino centraal staan. Ook komt Lex 
Roeleveld aan bod met een persoonlijke beleving van zijn 
‘safari’ langs de Waal.
Laat je meenemen op deze zwoele zomeravond en 
inspireren om zelf op stap te gaan.


