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Kies het logo dat uw voorkeur heeft en vul het bijbehorende nummer in op de site van De Groene Belevenis.

Stem op logo Duurzaam Doen!
logo 1

LEUSDEN Wethouder Erik van Beur-

den heeft een oproep gedaan aan
Leusdenaren om een logo te ontwerpen voor de dynamische duurzaamheidsagenda met als motto
‘Duurzaam Doen!’. Er zijn achttien
logo’s ingestuurd (zie afbeelding).
Deze zijn te bekijken op de website
van De Groene Belevenis onder
Logo Duurzaam Doen.
STEM MEE! Tot uiterlijk 1 maart kunnen Leusdenaren een voorkeurstem
uitbrengen op een van de ingezonden logo’s. Dit kan via de website
(tab Logo Duurzaam Doen) of via telefoonnummer 033 - 3034940. Uit de
top drie kiest de wethouder, samen
met de communicatieadviseur van
de gemeente en De Groene Belevenis, het winnende logo.

De uitslag wordt na 1 maart bekend

logo 4

logo 5

logo 3

GROENE AGENDA
Een greep uit de Groene Agenda.
Zie voor details: www.degroenbelevenis.nl bij Groene Agenda
onder ‘Vrijetijdsbesteding’.

logo 6

gemaakt. De maker ontvangt 250
euro en naamsvermelding.
BEELDMERK Het winnende logo is

het beeldmerk van de Duurzaamheidsagenda Leusden: Duurzaam
Doen! Dat is een afspiegeling van
lopende initiatieven in de Leusdense samenleving. Initiatieven die tot
doel hebben Leusden te verduurzamen, genomen door inwoners,
organisaties, instellingen, scholen
en bedrijven. De agenda heeft een
dynamisch karakter, want ideeën
ontstaan en samenwerkingen bloeien op maar kunnen ook weer veranderen of ophouden te bestaan.

MAART
logo 7

logo 8
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Wo. 02-03

14.30 - 16.00 uur
Kinderen 6 - 12 jaar
De Groene Belevenis
logo 10

logo 11

logo 12

Inspiratiedag ‘Laudato-si’
Za. 05-03

logo 13

logo 14

09.30 (inloop) - 19.00 uur
Volwassenen
Franciscaans Milieuproject
Stoutenburg

logo 15

NL Doet: Klussen

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK Alle in

de agenda opgenomen initiatieven
zetten mensen in beweging om de
ecologische voetafdruk te verkleinen. Leusdenaren bepalen met elkaar wat er in dit overzicht wordt
opgenomen. Ook wordt met elkaar
bepaald welk beeldmerk deze agen-

Kinderworkshop: De natuur
tekenen

Dgb

Beeldmerk moet
begrip worden

logo 2

pp Op de website van De Groene Belevenis staan alle inzendingen afgebeeld.
logo 16

logo 17

da herkenbaarheid geeft. Het overzicht van initiatieven is op 8 december aangeboden aan de wethouder
Erik van Beurden en is na te lezen

logo 18

op www.degroenebelevenis.nl. De
komende periode wordt een stip op
de horizon gezet in de vorm van een
ambitiedocument.

pp Buurkracht Alandsbeek snoeit samen met SIGHT Landscaping openbaar groen.

Interview

Buurkracht is leuk
LEUSDEN Op verzoek van Groen en
Duurzaam heeft Mariska Wolters
van SIGHT Landscaping het interviewstokje doorgegeven aan Buurkracht Alandsbeek, de wijk met de
‘skidakwoningen’, de ‘ruimtewoningen’ en woningen rond Jacco’s. Jan
de Bruijn, coördinator werkgroep
Groen, vertelt met plezier over de
buurkracht van Alandsbeek.
Is Buurkracht Alandsbeek een wijkvereniging? JB: We zijn eigenlijk

een coöperatie die het netwerk voor
onze wijk vormt. Met vijf enthousiaste initiatiefnemers zijn we in 2013
gestart. Na de opstartfase is in 2014
een bestuur gevormd en elke straat
heeft of krijgt een bewoner als contactpersoon, Strato’s.
Wat is jullie ambitie? JB: Onze ambi-

tie is de sociale cohesie in de wijk te
versterken. Via Buurkracht willen
we bewoners met elkaar in contact
brengen om een meerwaarde te
creëren. Waar mensen samen dingen doen en verantwoordelijkheid
nemen, kennen ze elkaar. Dat leidt
tot onderlinge hulp en minder eenzaamheid. Samen klussen, boodschappen doen voor buren, oppassen op kinderen of een straatfeest
organiseren.
Is er veel buurkracht? JB: Het groeit.

De mensen leveren buurkracht in
tijd, talent en kennis, bijvoorbeeld
onderhoud openbaar groen, onderlinge hulp, buurtbeveiliging of
websitebeheer. Wijkbewoners kun-

nen lid worden en Buurkracht ondersteunen met een bijdrage van 10
euro per jaar. Natuurlijk beslissen
de leden mee over wat Buurkracht
doet.
Er zijn werkgroepen zoals Groen en
Duurzaam, klinkt bekend! JB: Zeker,

LEUSDEN Het ooievaarspaar is weer
terug. Gerard Veeling (Veeling Hoveniers) heeft juist kort geleden het
nest in de Struintuin schoongemaakt. Het nest is enorm groot. Van
bovenaf is dat goed te zien. Elk jaar
sjouwen de ooievaars zo’n 25 kilo
aan takken en modder het nest in.
Voor de drainage is het goed om het
nest schoon te maken, want midden
in het nest ontstaat een harde koek
van modder en vuil en die is nu verwijderd. De randen van het nest -allemaal takken- zijn naar het midden
geharkt. Bij een flinke regenbui kan
het water weg. Het nest is goed te
zien vanaf de Hamersveldseweg en
vanaf de Schoolsteeg.
OOIEVAARSPAAR Op het nest broedt

meestal hetzelfde paartje. Met een
telescoop zullen de ringen worden
afgelezen om vast te stellen of ook
nu hetzelfde paar als voorgaande
jaren is neergestreken. Wanneer de
eieren worden gelegd, is nooit zeker.
Er gaat pas bij het laatst gelegde ei
echt gebroed worden.

weer spannende maanden. Aan de
bewegingen van het ooievaarspaar
kan worden afgeleid of er wordt gebroed. De jongen worden pas zichtbaar als ze groter zijn, zodra zij hun
‘koppies’ boven de nestrand kunnen
uitsteken.

Jullie hebben een informatieve website JB: Dank je, de werkgroep Com-

LEUSDEN De gemeente Leusden,

Volgen andere wijken dit model? JB:
Via het burgerinitiatief ‘Van Onder
Op’, een zelfstandige unit van Buurkracht Alandsbeek, proberen wij dit
idee in andere wijken te implementeren. Van Onder Op heeft de AFAS
Aanmoedigingsprijs 2016 ontvangen ter stimulering van het proces
waarbij per buurt steun wordt verleend aan thuiswonende ouderen
die afhankelijk zijn van hulp.

BELEEF DE LENTE Beleef de Lente is
het succesvolle voorjaarsproject van
Vogelbescherming Nederland. Via
www.beleefdelente.nl kan iedereen
het actuele wel en wee van diverse
vogelnesten volgen via webcams.
Niet alleen van ooievaars, maar ook
van bijvoorbeeld uilen of een ijsvogel.
STORK ‘Stork’ is een synoniem voor

‘ooievaar’. Het ooievaarsnest bij De
Groene Belevenis is aangemeld
bij www.stork.eu. Om belangrijke
werkzaamheden zoals monitoring
en ringen te kunnen voortzetten, is
in 2009 STORK opgericht.

Boom in je buurt
SIGHT Landschaping en De Groene
Belevenis roepen inwoners op om te
melden waar ze in hun buurt, wijk of
schoolplein een boom willen laten
planten. Welk braakliggend veldje,
saai betegeld (school)plein of ‘grijs’
hoekje kan groen gebruiken? De bedoeling is dat daar op de Nationale
Boomfeestdag op 16 maart ook
daadwerkelijk een boom geplaatst
wordt.
Aanvragers checken zelf of deze
plek voldoet aan de criteria genoemd
op www.onzebuitenruimte.nl/nationale-boomfeestdag. Met buren en
omwonenden moet afgestemd zijn
dat ook zij graag een boom op die
plek zien. Alles akkoord? Mail vóór
1 maart de aanvraag naar bomen@
leusden.nl.

Meldpunt via http://www.cmlleusden.nl/padden.html
CML bekijkt of er een oplossing
te vinden is, indien op de plek
van uw melding veelvuldig dieren worden doodgereden.

Help Nederland vooruit!
22-2 t/m 11-03

www.ing.nl/stemNederlandvooruit
Het ING Nederland fonds doneert bedragen tussen de 1000 en
5000 euro aan Nederlandse verenigingen en stichtingen. Stem
via de ING-website op een bij u
in de regio genomineerd initiatief. Ook De Groene Belevenis is
geselecteerd.

Heel Leusden schoon in één
dag!
Za. 19-03

8.30 uur Zwerfafvalochtend buitengebied
9.00 - 13.00 uur Buurt schoonmaken?
13.00 - 17.00 uur Publieksactiviteit Hamershof
Bewoners gemeente Leusden
Landelijke Opschoondag

Techniekmiddag:
Elektriciteitsproefjes

BROEDTIJD April en mei worden

maar ook hebben we de werkgroepen Veiligheid, Communicatie en
Strato’s (contactpersonen). De werkgroep Groen werkt nauw samen met
SIGHT. Dit najaar hebben we om de
veertien dagen op zaterdag openbaar groen gesnoeid. We hebben
ook de Bladblaasdag Alandsbeek in
samenwerking met SIGHT georganiseerd.

municatie zorgt voor de website en
het kwartaalblad de Alandsbeker.
In Alandsbeek zijn allerlei talenten
te vinden, die brengen we zoveel
mogelijk in kaart. Op onze site kunnen ‘Buurtjes’ geplaatst worden: onderling vraag en aanbod van middelen en diensten.

Het weer is in de eerste tijd van
groot belang: een paar frisse dagen
en regen kan voor die kleintjes funest zijn. Op de Facebookpagina
van De Groene Belevenis kan het
verloop worden gevolgd.

Opening meldpunt Paddentrek

Wo. 30-03

14.00 - 16.30 uur
Kinderen 8 - 12 jaar
De Groene Belevenis
Dgb

Buurkracht Alandsbeek Leusden

De ooievaars zijn terug

Vr. 11-03 en Za. 12-03

Particulieren, bedrijven, scholen, verenigingen, etc.
Oranjefonds, landelijke vrijwilligersactie

pp Voorjaarsschoonmaak van het nest.

Wolf naar Naturalis
LEUSDEN Door de inzet van Ellen
van Norren (Wolven in Nederland) uit
Leusden kwam 29 januari de eerste
Nederlandse wolf sinds anderhalve
eeuw terug in Nederland.

In maart 2015 bezocht een wolf vier
dagen lang het noorden van Nederland en dit was de eerste zekere wolf
in zo’n 150 jaar tijd die Nederland
bezocht. De wolf werd korte tijd later in Duitsland doodgereden.
Ruim tien maanden na zijn bezoek
aan Drenthe en Groningen is de
wolf op initiatief van Wolven in Nederland opgespoord in een Duitse
vriezer en heeft Ellen van Norren
het bevroren beest opgehaald.

De wolf zal worden geprepareerd
(opgezet) en voor educatiedoeleinden worden ingezet. Naturalis zal de
‘wandelwolf’, zoals hij in de volksmond wel is genoemd, in de collectie opnemen naast de ‘Wolf van Luttelgeest’, die niet zelf in Nederland
terecht was gekomen. Ellen van
Norren heeft over deze spannende
speurtocht verteld in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels.
Wolven in Nederland streeft in een
samenwerkingsverband naar een
conflictarm samenleven met wolven
en wil daarvoor draagvlak creëren.
Misschien dat de vestiging van wolven in Nederland wel sneller gaat
dan sommige mensen denken.

