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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’.
 
Zwerfafvalochtend Opge-
ruimd Leusden
Leusden is zichtbaar schoner. 
Op 16 januari zijn 22 vuilniszak-
ken gevuld met zwerfafval door 
een groep vrijwilligers. Foto’s 
op www.opgeruimdleusden.nl.
 
Tuinvogeltelling: Spreeuw 
opvallend aanwezig
De spreeuw is in Leusden opval-
lend op de derde plaats geëindigd 
tijdens de Nationale Tuinvogel-
telling. Nationaal viel de spreeuw 
dit jaar voor het eerst buiten de 
top 10, hij neemt al jaren in aan-
tal af. Nationaal bestond de top 
drie uit huismus, koolmees en 
merel. Zie voor overige resulta-
ten www.tuinvogeltelling.nl.

FEBRUARI
Techniekmiddag: Lucht is niet 
niks!
Verrassende en leerzame proefjes.
Wo. 03-02 en wo. 10-02
14.00 - 16.30 uur
Kinderen 8 - 12 jaar
De Groene Belevenis
 
Proefjes doen rondom het thema 
lucht. Lucht is niet zichtbaar en 
toch doet het van alles. Dat maakt 
het ook zo leuk. Probeer maar 
een propje in een fles te blazen 
of een balletje in de lucht te hou-
den met een föhn. Ook laten de 
kinderen een autootje rijden met 
behulp van lucht. Deze en andere 
proefjes staan in een doeboekje 
dat de kinderen meekrijgen.
 
Warme Truiendag: Verwar-
ming op 19 graden
Vr. 05-02
Landelijke actie
Energiegroep COOL (Leusden)
 
Themawandeling: Bomen in 
de winter
Onder leiding van een gids
Zo. 07-02
14.00 - 16.00 uur
Volwassenen
Koetshuis Kasteel Stoutenburg
 
Cursus: De natuur tekenen
Tien donderdagochtenden
21-01 t/m 31-03-2016
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
De Groene Belevenis

‘Natuur over de drempel’ in zorgcentra
van de deelnemers. Ouderen wor-
den uit een mogelijk isolement ge-
haald en de geest wordt op een posi-
tieve manier geprikkeld.
 
Rien Timmer, vrijwilliger: ,,Je ziet 
mensen echt opbloeien en dat geeft 
mij enorme voldoening.”
 
UITBREIDING ACTIVITEIT De Groene 
Belevenis wil graag de aandacht 
voor natuurbeleving bij ouderen 
uitbreiden. Het aanbieden van bui-
tenbelevenissen staat hoog op de 
lijst. Het plan bestaat om bewoners 
en bezoekers van woonzorgcentra 
actief te betrekken bij de inrichting 
van de buitenruimte en het onder-
houd van de binnentuin. Dit zal 
vorm krijgen in samenwerking met 
deskundige bedrijven en enthousi-
aste vrijwilligers. 

Reactie van bewoner: ,,Dat heb ik 
nooit geweten, zo hoor je nog eens 
wat.’’

GROENE AGENDA

ACTIEVE VRIJWILLIGERS De Groene 
Belevenis zoekt vrijwilligers die het 
leuk vinden om de natuur bij oude-
ren over de drempel te brengen of 

door met hen juist over de drempel 
te gaan en natuur op te zoeken. Voor 
informatie en aanmelding: Stans 
Konter, vrijwilligerscoördinator.

LEUSDEN Wethouder Erik van Beur-
den doet een oproep aan Leusdena-
ren om een logo te ontwerpen voor 
de dynamische duurzaamheids-
agenda Leusden, met als motto 
‘Duurzaam doen’. De initiatieven 
zijn in te zien. 
Ontwerpen voor dit logo kunnen tot 
1 februari gemaild worden naar 
info@degroenebelevenis.nl.  De in-
zendingen worden onder andere via 
de pagina Groen & Duurzaam, 
www.degroenebelevenis.nl en pos-
ters op openbare plaatsen bekend-
gemaakt. 
Leusdenaren kunnen stemmen op 
het meest aansprekende logo. Het 
winnende logo wordt het beeldmerk 
van de duurzaamheidsagenda. De 
winnaar ontvangt een naamsver-
melding en 250 euro.  

LEUSDEN Voor duurzame projecten 
die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken, is er het Fonds Duurza-
me Initiatieven. Dit is een gemeen-
telijke subsidie voor eenmalige acti-
viteiten die gericht zijn op het delen 
en verspreiden van kennis op het 
gebied van natuur en milieu en op 
activiteiten die aanzetten tot milieu-
vriendelijk handelen. De initiatie-
ven moeten aansluiten op de speer-
punten in het gemeentelijk Milieu 
Beleidsplan en gericht zijn op (alle) 
inwoners van Leusden . Het is be-
doeld voor organisaties zonder 
winstdoelstelling en voor samen-
werkingsverbanden van inwoners. 
Er kan van 250 tot 500 euro subsidie 
worden aangevraagd voor een 
duurzaam initiatief. Deelnamecrite-
ria en het aanvraagformulier: www.
degroenebelevenis.nl/fonds.

PMD-AFVAL
Afvalinzameling

LEUSDEN Drinkpakken, blik en plas-
tic verpakkingen worden vanaf 1 
januari samen ingezameld. Dit zo-
geheten PMD-afval (plastic verpak-
kingen, metalen verpakkingen en 
drinkpakken) kunnen mensen in de 
daarvoor bestemde ondergrondse 
containers kwijt. De gemeente heeft 
het aantal containers en de frequen-
tie van het legen uitgebreid. 

Volle containers kunnen gemeld 
worden via telefoonnummer 14033 
of gemeente@leusden.nl. De ge-
meenteraad beslist binnenkort of 
vanaf 2017 PMD aan huis wordt 
ingezameld. De app Afvalwijzer en 
www.mijnafvalwijzer.nl geven meer 
informatie over wat wel of geen 
PMD is, op welke locaties de contai-
ners staan en over de ontwikkelin-
gen rondom de inzameling.

KINDERFEESTJES

Verjaardag vol belevenissen 

LEUSDEN De actieve verjaardags-
feestjes van de Groene Belevenis 
(voor kinderen vanaf 4 jaar) bleken 
vorig jaar een groot succes. ,,Het 
succes van de feestjes zit ‘m eigen-
lijk in de simpelheid’’, aldus Petra de 
Booij, specialist vrijetijdsbesteding. 
,,Bij onze feestjes hebben kinderen 
uitgebreid de tijd om vrij te spelen in 
de Struintuin. Hun ‘speelgoed’ be-
staat uit natuurlijke elementen en 
eventueel ondersteunend gebruiks-
materiaal. In deze grote, vrije bui-
tenruimte vinden kinderen altijd 
uitdaging in de natuur. Of het nu 
gaat om het bekijken van een water-
salamander in de poel, het bouwen 
van een hut of piepkleine kriebel-
beestjes ontdekken, voor elk kind 
levert spelen in de natuur steeds 
echte belevenissen op. Daar hoef je 
eigenlijk niets voor te doen.’’
 
BEGELEID OF VRIJ Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen feestjes met 
en zonder begeleiding. Bij een bege-
leid feestje wordt, naast het vrij spe-
len, een activiteit aangeboden zoals 
een pizza maken, een verantwoord 
vuur bouwen of het koken van jam. 
 
NIEUWE THEMAFEESTJES Een aan-
tal nieuwe feestjes is nu te boeken. 

Nieuw in het aanbod zijn de thema-
kisten Robinson Games en Brandon 
Chase van Eerste Hulp Bij Feestjes 
en een workshop Natuurmandala 
tekenen onder leiding van Florence 
van den Burg. ,,Met deze aanvul-
lingen bieden we een ruim aanbod 
voor zowel jongens als meisjes van 
diverse leeftijden.’’ aldus De Booij.
 
ZELFSTANDIGE BEGELEIDERS GE-
VRAAGD Om aan de vraag naar ver-
jaardagsfeestjes te kunnen voldoen 
is De Groene Belevenis op zoek naar 
begeleiders. Het is een zelfstandige 
taak waarbij de activiteit, met een 
kleine groep kinderen en ouders, 
zich doorgaans buiten afspeelt. 
Uitgebreide informatie staat op de 
website van De Groene Belevenis 
onder het kopje Vrijwilligers.
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GROEN EN DUURZAAM

INTERVIEW

‘Samen Leusden mooier 
maken’
LEUSDEN Op verzoek van Groen en 
Duurzaam heeft Janny Jochemsen 
(Vlinder- en Bijentuin) het stokje 
doorgegeven aan SIGHT Landsca-
ping b.v. (SIGHT). Tijdens de Markt-
plaats Duurzame Initiatieven werd 
SIGHT vertegenwoordigd door Ma-
riska Wolters (MW), omgevingsma-
nager voor Leusden.
 
Wat doet SIGHT precies? MW:  SIGHT 
is een landelijke groenaannemer 
die integrale aanleg en onderhoud 
verzorgt van openbare buitenruim-
ten. Zo leggen wij parken, pleinen, 
woongebieden en speelplaatsen 
aan, met de nadruk op groen, duur-
zaamheid en maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen.
Hoe is SIGHT aan Leusden verbonden? 
MW: In Leusden verzorgt SIGHT in 
opdracht van de gemeente het on-
derhoud van het openbare groen. 
Naast onze eigen medewerkers zijn 
er ook negen Eemfors-medewer-
kers gedetacheerd om onder andere 
te snoeien, onkruid te verwijderen 
en zwerfafval op te ruimen. In het 
kader van de Samenleving Voorop 
mogen en kunnen bewoners echter 
ook veel zelf doen.
SIGHT werkt dus ook samen met de 
burgers? MW: Inderdaad, dat gaat 
zeer goed. SIGHT wil en kan met 
haar activiteiten aansluiten bij de 
wensen van Leusdenaren. Dit kan 
zijn bij het adviseren van het inrich-

ten van een groenstrook, een actie 
om zwerfafval op te ruimen of de 
aanleg van een moestuin. Inwoner-
sinitiatieven juichen wij toe en on-
dersteunen en stimuleren dat graag. 
Inwoners kunnen wensen aanmel-
den en dan gaan we om de tafel.
Heb je concrete voorbeelden van 
succesvolle initiatieven? MW: Een 
Bladblaasdag Alandsbeek en een 
workshop snoeien in de openbare 
ruimte, maar ook ondersteuning 
bij het renoveren van verschillende 
pleinen en plantvakken, zoals op de 
Porfier en aan de Esdoornhof, op 
initiatief van de bewoners. Nu loopt 
de actie ‘Adopteer een boomspiegel’, 
heel leuk. Bewoners ontvangen op 
verzoek een zak bollen om te poten 
in boomspiegels. De bloemen zijn 
speciaal afgestemd op vlinders en 
bijen. De afspraak is dat bewoners 
daarna ook voor het onderhoud zor-
gen. De Nationale Boomfeestdag 
op 16 maart wordt nu vormgegeven 
met de gemeente en De Groene Be-
levenis. Bewoners kunnen aange-
ven waar ze graag een boom geplant 
zien.
Waar vinden inwoners SIGHT? MW: 
Op www.onzebuitenruimte.nl kun-
nen bewoners informatie vinden 
over de initiatieven en  hun ideeën 
voor de buitenruimte aangeven. Wij 
helpen graag met de uitvoering van 
de plannen, samen met de inwo-
ners.

 p SIGHT Landscaping werkt graag met de inwoners aan een mooier Leusden.

 p Spelen in de natuur: belevenissen.

‘Je ziet mensen 
opbloeien en dat 
geeft voldoening’
LEUSDEN Het project ‘Natuur over de 
drempel’ werd genomineerd voor de 
Leusdense Vrijwilligersprijs. Vanuit 
de overtuiging dat groen ieder mens 
goed doet, brengen betrokken vrij-
willigers de natuur naar ouderen 
die niet in staat zijn naar buiten te 
gaan.
 
GRATIS DEELNAME Ouderen van ‘t 
Hamersveld en Sint Joseph kunnen 
deelnemen aan het maandelijkse 
Uurtje Natuur. Vrijwilligers van De 
Groene Belevenis komen naar de 
wooncentra toe om wisselende na-
tuurthema’s te presenteren. Daarbij 
wordt gewerkt met beeldmateriaal, 
levende dieren, opgezette dieren en 
tastmateriaal zoals mos, wol, veren 
en takken. Tijdens het Uurtje is er 
veel aandacht voor herinneringen 

 p Merel in rozenbottelstruik, een herkenbaar natuurbeeld.

D
gb

Wie ontwerpt het logo 
‘Duurzaam Doen’?

Fonds Duurzame 
Initiatieven

DOE MEE


