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Een greep uit de Groene Agenda. 
Zie voor kosten, locatiedetails, 
toegang honden en verdere ach-
tergrondinformatie over activi-
teiten: www.degroenbelevenis.nl 
bij Groene Agenda onder ‘Vrije-
tijdsbesteding’.
 

JANUARI
 
Nieuwjaarsvegen
(Verdien een taart!)
Nieuwjaarsdag, vrijdag 01-01
Iedereen
Buurtactie opruimen vuurwerk-
resten
(zie artikel op deze pagina)
 
 
Winterwandeling
Zo. 03-01
Volwassenen en kinderen
Landgoed Heerlijkheid
Stoutenburg
(zie artikel op deze pagina)
 
 
Zwerfafvalochtend
Opgeruimd Leusden
Za. 16-01-2016: start 8.30 uur
Volwassenen
De Groene Belevenis
 
Leusden zichtbaar schoner!
Ontmoet een gezellige groep, 
zie Leusden door andere ogen, 
wees actief en nuttig bezig! On-
der begeleiding van een aantal 
vaste coördinatoren ruimt een 
groep vrijwilligers zwerfafval op. 
Vooraf wordt bepaald waar ge-
ruimd zal worden. Ruimers wor-
den voorzien van vuilniszakken, 
grijpers, hesjes en een duidelijke 
route. Na a%oop is er gelegen-
heid om een kopje kof&e/thee te 
drinken. Aanmelding vooraf via 
www.opgeruimdleusden.nl.
 
 
Nationale Tuinvolgeltelling
Za. 16-1 en zo. 17-1-2016
 
Tijdens het derde weekend van 
januari kan er weer geteld wor-
den! Met maar een half uurtje 
tellen draagt u bij aan het groot-
ste publieksonderzoek naar Ne-
derlandse vogels. Meld u aan via 
www.tuinvogeltelling.nl.

 
 
Cursus: De natuur tekenen
10 donderdagochtenden
21-01 t/m 31-03-2016
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
De Groene Belevenis

Waarderingsprijs Vlinder- en bijentuin

nam namens de initiatiefnemers  de 
Waarderingsprijs Leusden in ont-
vangst (zie artikel elders op deze 
pagina).
 
DUURZAAM LEUSDEN 2030 De ini-
tiatieven vormen samen de dy-
namische Duurzaamheidsagenda. 
Daarin wordt ook het toekomst-
beeld geschetst van een duurzaam 
Leusden in 2030. De agenda heeft 
een dynamisch karakter: ideeën 
ontstaan en samenwerkingen bloei-
en op, maar deze kunnen ook weer 
veranderen of ophouden te bestaan, 
doordat het doel is bereikt. Met el-
kaar wordt bepaald wat er in het 
overzicht wordt opgenomen. De 
agenda is een constante afspiege-
ling van lopende initiatieven in de 
Leusdense samenleving.
De thema’s betreffen consume-
ren, mobiliteit, bouwen, wonen en 
energie opwekken, natuur en bio-
diversiteit, ondernemen (ook in de 
landbouw) en circulaire economie 
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en leveren concrete resultaten op. 
Tijdens de Marktplaats Duurzame 
Initiatieven gaven aanwezigen goe-

de input die wordt meegenomen in 
de komende gesprekken en het ver-
dere proces.

Heerlijkheid Stoutenburg

STOUTENBURG Op landgoed Heer-
lijkheid Stoutenburg vindt op zon-
dagmiddag 3 januari een winter-
wandeling plaats van 14:00 tot 16:00 
uur. Een mooie gelegenheid voor 
jong en oud om na alle feestelijke 
dagen lekker een frisse neus te ha-
len en de omgeving binnen de ge-
meente Leusden te verkennen! 
Gratis themawandeling met gids 
Een gids neemt u mee vanaf het 
Koetshuis naast het kasteel voor 
een themawandeling door de prach-
tige natuur rondom de Heerlijkheid.  
De gratis wandeling voert door een 
verrassend veelzijdig gebied.
Veelzijdig gebied De Heerlijkheid 
ligt in een beekdal, temidden van 

weilanden, zompige graslanden 
omzoomd door houtwallen en een 
kabbelende beek. Kasteel Stouten-
burg, gebouwd in 1888, staat in een 
parkbos waar het wemelt van de vo-
gels. Het landgoed grenst aan agra-
risch gebied, waardoor het een open 
karakter heeft.
Stoutenburg en Amersfoort Tijdens 
de wandeling wordt de beteke-
nis van Stoutenburg voor de stad 
Amersfoort zichtbaar en vertelt de 
gids levendige verhalen over de die-
ren die in het gebied leven en over 
het landschap dat in de loop van de 
eeuwen door de mens is gevormd.
 Zin in deze winterwandeling? Voor 
informatie: www.vvvleusden.nl.

Wie ontwerpt logo 
‘Duurzaam Doen’?

LEUSDEN Tijdens de bijeenkomst op 
8 december heeft wethouder Erik 
van Beurden een oproep aan Leus-
denaren gedaan voor het ontwerpen 
van een logo voor de dynamische 
Duurzaamheidsagenda Leusden 
met het motto ‘Duurzaam Doen’. 
Door het opzetten van en uitvoering 
geven aan de initiatieven op deze 
dynamische agenda wordt de eco-
logische voetafdruk van Leusden 
steeds verder verkleind. Inzendin-
gen kunnen tot 1 februari gemaild 
worden naar info@degroenebeleve-
nis.nl. Het winnende logo wordt hét 
beeldmerk van de Duurzaamheids-
agenda. De winnaar ontvangt een 
naamsvermelding en " 250.

Samen met je buren: je 
straat schoonvegen

Opgeruimd Leusden, initiatief van 
Burgers & Afval en De Groene Be-
levenis, roept alle Leusdenaren op 
om op nieuwjaarsdag samen met 
de buren hun eigen straat, plein en 
perken weer netjes   vuurwerk- en 
afvalvrij te maken.
 
TROEP Vuurwerk afsteken tijdens 
de jaarwisseling is voor veel men-
sen leuk, maar geeft ook de nodige 
troep. Vuurwerkresten, verpakkin-
gen en lege %essen vervuilen de 
straten en kunnen zelfs gevaarlijk 
zijn. Kinderen struinen straten af 
op zoek naar niet afgegaan vuur-
werk. Wanneer dat afval niet wordt 
opgeruimd, ontstaat er bovendien 
zwerfafval en dat is weer slecht voor 
ons milieu.
 
CAMPAGNE NIEUWJAARSVEGEN Om 
ervoor te zorgen dat Leusden in 
2016 met schone en veilige straten 
begint, voert Opgeruimd Leusden 
in december de campagne Nieuw-
jaarsvegen. Vrijwilligers voorzien de 
vuurwerkverkooppunten van op-
ruimzakken en er wordt door mid-
del van posters, %yers en spandoe-
ken op diverse plekken in Leusden 
aandacht gevraagd voor een opge-
ruimd Leusden, ook op 1 januari!

PAK DE BEZEM Ga jij ook in jouw 
straat Nieuwjaarsvegen op 1 janua-
ri? Stuur een leuke foto van de acti-
viteit naar info@opgeruimdleusden.
nl of post de foto op www.facebook.
com/opgeruimdleusden.
 
VERDIEN EEN TAART Opgeruimd 
Leusden geeft, samen met onze-
buitenruimte.nl, een initiatief van 
SIGHT en de gemeente Leusden, 
een aantal taarten weg voor de 
mooiste uitvoering van de campag-
ne Nieuwjaarsvegen. 
Laat de eigen straatactie zien met 
foto’s en gegevens aan info@opge-
ruimdleusden.nl of plaats deze op 
www.facebook.com/opgeruimd-
leusden. De taartwinnaars ontvan-
gen bericht.
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GROEN EN DUURZAAM

‘Vlinderparadijs in 10 jaar!’

LEUSDEN De Vlinder- en Bijentuin 
in Leusden heeft op 8 december de 
Waarderingsprijs Leusden ontvan-
gen. Het aanwezige publiek vond dit 
initiatief zeer inspirerend vanwege 
het doel om Leusden binnen 10 jaar 
de meest aantrekkelijke gemeen-
te voor vlinders en bijen te maken. 
Groen en Duurzaam had een inter-
view met Janny Jochemsen (JJ), co-
ordinator Werkgroep Vlindertuin.
 
Waarom een vlinder- en bijen-
tuin? JJ: Het is slecht gesteld met de 
vlinder- en bijenstand. Een vlinder-
vriendelijke tuin draagt bij aan een 
gunstige leefomgeving.   Met mijn 
collega-imkers houden wij hier ook 
bijenvolken. En het is natuurlijk 
heel mooi om iedereen van dit para-
dijsje te kunnen laten genieten!
 
Wanneer is de Vlinder- en Bijen-
tuin gerealiseerd? JJ: In 2005 is een 
groep vrijwilligers gestart met deze 
tuin. In de loop der jaren is hier een 
mooie variatie van insectenvrien-
delijke beplanting gekomen. Er zijn 
in de tuin ook steeds meer vlinders 
waar te nemen en ook de bijen kun-
nen hier volop van pro&teren.
 
Hoe hebben jullie deze prachtige tuin 
gerealiseerd? JJ: De vrijwilligers van 
het eerste uur hebben, met hulp van 
professionele ondersteuning, heel 
veel werk verzet. Er moest een ont-
werp worden gemaakt, het moest 
worden ontgonnen, er moest gegra-
ven, getimmerd en gezaaid worden. 
Maar er is altijd werk aan de winkel: 

een tuin vergt onderhoud anders 
verwildert het en schieten we ons 
doel voorbij.
 
Wat ís het doel van de tuin? JJ: Deze 
voorbeeldtuin moet een goede bio-
toop voor vlinders en bijen blijven, 
zodat de soorten gezond en in stand  
gehouden worden. Bovendien wil-
len we Leusdenaren inspireren 
en stimuleren om hun eigen tuin 
vlinder- en bijvriendelijk te maken. 
Onze droom is om binnen tien jaar 
de meest aantrekkelijke gemeente 
voor vlinders en bijen te worden!
 
Wat doet de werkgroep om het doel 
te bereiken? JJ: Wij organiseren 
activiteiten voor jong en oud. Deze 
tuin kan tijdens het seizoen worden 
bezocht, wij geven voorlichting en 
advies, er is een jaarlijkse Vlinder- 
en Bijendag, de VVV verkoopt onze  
bloemenplukbon en Vallei Horstee 
zaait onze bloemenakker in: een 
prachtig gezicht in de bloeitijd.
 
Wordt Leusden binnen 10 jaar de 
meest aantrekkelijke gemeente 
voor vlinders en bijen? JJ: We zitten 
op de goede weg! Veel Leusdenaren 
hebben hun tuin al prima ingericht, 
maar er kunnen nog heel wat te-
gels worden vervangen.  Ook de ge-
meentelijke groenvoorziening kan 
positieve bijdragen leveren.
Als iedereen zich inzet, is onze 
droom wellicht binnen 10 jaar wer-
kelijkheid geworden!
 
www.vlindertuinleusden.nl

 p Activiteiten in de Vlinder- en Bijentuin in Leusden.

 p Opgeruimd staat netjes!

65 Leusdense 
initiatieven
LEUSDEN Wethouder Erik van Beur-
den ontving tijdens de Marktplaats 
Duurzame Initiatieven op 8 decem-
ber een overzicht van de verzamel-
de 65 Leusdense duurzame initia-
tieven.   Initiatieven met het doel 
Leusden te verduurzamen, geno-
men door inwoners, bedrijven, or-
ganisaties/instellingen, scholen en 
de gemeente. Erik Van Beurden, 
wethouder: ‘Ik ben aangenaam ver-
rast en trots op de hoeveelheid en 
diversiteit van duurzame initiatie-
ven in Leusden.’
 
RESUTAAT Een aantal succesvolle 
initiatieven werd gepresenteerd tij-
dens de Marktplaats, waar   Leus-
denaren ook werden opgeroepen 
om mee te doen. De oproep van de 
Vlinder- en Bijentuin werd door 
de aanwezigen als meest inspire-
rend beoordeeld. Janny Jochemsen 

 p Erik Van Beurden, wethouder: ‘Ik ben aangenaam verrast en trots op de hoeveelheid 
en diversiteit van duurzame initiatieven in Leusden.’
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