
GREEN  CAPITAL  

Uitnodiging 

Nijmegen en haar natuurlijk systeem 

De stad Nijmegen werkt aan vergroening en verduurzaming . Het natuurlijke systeem

(bodem , water , groen) onder de stad legt daarvoor een belangrijke basis . Dat wisten de

boerengemeenschappen en de Romeinen duizenden jaren geleden al , want vruchtbare

en hooggelegen gronden langs een rivier waren in die periode de belangrijkste

ingrediënten voor het ontstaan van steden .  

 

Aardwarmte , drinkwater , waterberging , grondstoffen , voedsel ; het zijn slechts enkele

elementen die we uit de grond halen en we dagelijks nodig hebben . Voeg daar de

behoefte aan ondergronds bouwen en ondergrondse infrastructuur aan toe en er ontstaat

schaarste aan ondergrondse ruimte . Toch is er relatief weinig aandacht voor de ruimte en

de kwaliteiten onder het maaiveld . De Green Capital van Europa wil haar natuurlijke basis

meer in haar samenhang leren beschouwen waardoor deze nog optimaler ingezet wordt

voor een duurzame toekomst ! 

10.00 Opening door Felix Rottenberg 

10.10 Nijmeegse geschiedenis van

omgaan met natuur door Professor Wim

van Meurs 

10.30 Dialoog over de stadsbodem o .l .v .

Felix Rottenberg 

10.50 Grensontkennende samenwerking

door Dijkgraaf Tanja Klip  

11.10 Dialoog over grensontkennende

samenwerking o .l .v . Felix Rottenberg 

11.40 Gezonde bodem en gezond voedsel

door Wethouder Harriët Tiemens 

12.00  Napraten bij de lunch  

Graag nodigt de stad , in samenwerking met
het Initiatief Bewust Bodemgebruik , u uit

voor een boeiende ontmoeting tussen grote
maatschappelijke opgaven , het natuurlijke
systeem onder de stad en mensen met een

verhaal . Deze bijeenkomst bestaat uit 

presentaties en een dialoog onder leiding
van Felix Rottenberg . De datum is niet

toevallig gekozen want 5 december is de
wereldbodemdag van de Verenigde Naties . 

 

Graag tot 5 december ! 

Wilt u het even doorgeven als u komt? 

U kunt mailen naar m.tuinstra@nijmegen.nl 
 

Met vriendelijke groet , 

Wethouder Harriët Tiemens  

(Gemeente Nijmegen) 

Felix Rottenberg  

(Voorzitter ambassadeurs Bewust
Bodemgebruik) 

 

 

Programma  

Woensdagochtend 5 december, De Vereeniging Nijmegen 

Concertgebouw de Vereeniging,  

Keizer Karelplein 2D, 6511 NC Nijmegen

http://m.tuinstra@nijmegen.nl/

