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 Visie en organisatie van Nijmegen European 
Green Capital 
◦ Harriet Tiemens, wethouder o.a. duurzaamheid 

 Green challenges 
◦ Jan van de Meer, vz. stichting Duurzame estafette 

 De top 10 van de Green Capital brainstorm 
sessie van 19 april jl. 
◦ Interviews 

 BINGO!!! 

 Bezoek aan een 12 tal kraampjes 

 



Muzikaal time management: 

Verzorgd door Muziquest 



Nijmegen's Green Capital totaal5.mp4
http://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=&ctype=videos&doi=&geo=nl_NL&guid=&o=APN11910&p2=^ET^ch00nl^&page=1&prt=&q=nijmegen,+2018+european+green+capital&tpr=10&ver=


 Harriet Tiemens 

prz harriet zonder filmpje.pptx
prz harriet zonder filmpje.pptx


green capital apotheose (1)


 Jan van der Meer 

jan vd M Presentatie Green Capital Challenges Lux.pptx




 Brainstorm op 19 april met 40 mensen 

 Bedenken van projecten die in Green Capital 
jaar exposure krijgen 
◦ Icoonprojecen voor andere steden in NL/Europa 

 Veel projecten geindentificeerd 

 De top 10 is benut bij presentatie aan de jury 
in Ljubljana 

 Top 10 is een basis geweest voor bepaling 
van de Green Challenges thema’s 

 



Een parade van milieuvriendelijke schepen, varen op halve kracht, met concert 
op spiegelwaal 
4 daagsefeesten en 7 heuvelen loop als duurzame inspirators voor Europese  
evenementen, symposium in 2018 

Europees afvalcongres 

voedselbos, uiterwaarden, zelfvoorzienende stadsdelen etc etc etc 

Green light district, duurzame stadspaviljoentjes, pocket park 

Euregio greenweek met europese studenten 

Walk of waste in waalgebied 

Kinderklimaattop/Eco scholen 

Versnellingsprijs, voor b.v. 100.000 PV daken, van het gas campagnes, etc. 

Duurzame zorg & gezondheid 



BINGO prz 10 seconden.pptx
for_PR_Silent_car__AVAS_sound.mp3


 Er zijn 12 posters met 12 thema’s 

 Bemenst door aanjagers en andere experts 

 Bezoek deze ‘kraampjes’ als u: 
◦ Input heeft voor dit thema 

◦ Actief mee wil werken aan de invulling van een 
thema 



# wat De aanjager Met support van

1 De waal & milieuvriendelijke schepen & walk of waste Margot Ribberink

2 Duurzame evenementen en symposium Bert Lagerweij Teddy Vrijmoet/Ronald Veerbeek

3 Afval, circulaire economie en europees afvalcongres Koos van Dael Bart de Bruin/Nila Patty

4 Duurzame mobiliteit Birgit Hendriks Rob Cuppen

5 Green light district en bio diversiteit en voedsel Ingrid Kerkvliet Jan van Wel/Natasha de Hulster

6 Duurzaam onderwijs/Euregio greenweek Dominique Vissenberg Carlo Buijse

7 Versnellingsprijs/co creatie en Bingo kaart Dirk-Wim in 't Hof Henk Horstink

8 Duurzame zorg/gezondheid en symposium Harriette Laurijssen

9 Duurzame Energieopwekking Marco Wolkenfelt

10 Eerlijke handel en eerlijk (groen) geld Caroline de Greeff

11 Energiebesparing/duurzame bebouwing Jan van der Meer

12 Blanco tafel/innovatie Yvonne Keijzers

De eerste 3 in deze zaal 7, de rest boven op weg naar de borrel 



 Tekening van Jan Metz 
◦ Illustraties ook van hem 

 Muzikaal vertaald door de Song Kitchen! 



 Dank aan: 
◦ De sprekers, Harriet, Jan en de geinterviewden 

◦ De medewerkers van LUX 

◦ De entertainers, Song Kitchen, Jan Metz en Muziquest 

◦ De fotografen, Mohanad en Mahmoud Ataya  

 

 Programmaraad & bestuur Duurzaamheidscafé 
◦ Lux (Suzanne Brunner) 

◦ Gemeente Nijmegen (Fons Claessen) 

◦ Radboud Universiteit (Irene Dankelman) 

◦ Milieu centrum De Broeikas Nijmegen (Ronald Aalders) 

◦ Transitiontown Nijmegen (Karla Mulder) 

◦ De Gelderlander (Jacqueline van Ginneken) 

◦ Kerkvliet Projecten (Ingrid Kerkvliet) 

◦ Student (Esmee de Lorijn) 

◦ Urgenda/Conbuquest (Bert Lagerweij) 

 

◦ Het stichtingsbestuur: Birgit Hendriks,  

◦                                    Jan van der Meer,  

      Ben Dankbaar 

 

 

Afsluiting 



 

 ENGIE 

 

 Afvalenergiecentrale ARN BV 

 

 Neopixels 

 

 Gemeente Nijmegen 

 



 Volgend duurzaamheidscafé: 
◦ 28 maart 2017 

◦ Over groen en natuur 

◦ Met Prinses Irene! 

◦ Volg ons via facebook/twitter 

◦ Schrijf in voor onze nieuwsbrief 

 www.duurzaamheidscafenijmegen.nl 
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http://www.duurzaamheidscafenijmegen.nl/


 Langs de kraampjes om 
◦ Uw idee over een thema te delen met de aanjagers 

◦ Uw aanmelding om actief mee te denken over de 
invulling van dit thema  



De eerste 3 in deze zaal 7, de rest boven op weg naar de borrel 

# wat 

1 De waal & milieuvriendelijke schepen & walk of waste 

2 Duurzame evenementen en symposium 

3 Afval, circulaire economie en europees afvalcongres 

4 Duurzame mobiliteit 

5 Green light district en bio diversiteit en voedsel 

6 Duurzaam onderwijs/Euregio greenweek 

7 Versnellingsprijs/co creatie en Bingo kaart 

8 Duurzame zorg/gezondheid en symposium 

9 Duurzame Energieopwekking 

10 Eerlijke handel en eerlijk (groen) geld 

11 Energiebesparing/duurzame bebouwing 

12 Blanco tafel/innovatie 


