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Opschoondag levert zwerfie-kunst op
LEUSDEN Veel Leusdenaren waren

zaterdag 19 maart tijdens de Landelijke Opschoondag waren actief onder het motto: Leusden schoon in
één dag, dat zou toch geweldig zijn?
De organisatie lag in handen van
Opgeruimd Leusden en De Groene
Belevenis. Er worden tweemaandelijkse opruimochtenden, bewustwordings- en educatieprogramma’s
georganiseerd.
Deze dag konden vrijwilligers afvalgrijpers, handschoenen en vuilniszakken afhalen om Leusden schoon
te maken. Er werd onder andere
opgeruimd bij Tabaksteeg, Alandsbeek, Rozendaal en Claverenblad.
Ook raadsleden en medewerkers
van het bedrijf BAAT Finance staken de handen uit de mouwen.
Ook hield Opgeruimd Leusden een
actie in het buitengebied. Bij De
Groene Belevenis, de vaste start- en

stoplocatie, werden routekaarten
verdeeld en ontvingen circa dertig
mensen mensen materialen en hesjes. Cindy Abeling, vrijwilligster:
,,Ik doe dit omdat Leusden al na
een paar uurtjes zichtbaar schoner
is. Je bent actief en nuttig bezig.”
Er werden meer dan honderd vuilniszakken afval ingezameld, vooral
blikjes, flesjes en sigarettenpakjes,
maar ook bijzondere vondsten zoals een snoeischaar en een doos
USB-kabels. Het afval is ‘s middags
uitgestald op Het Plein in de Hamershof en bleek ware kunstschatten te bevatten.
De Leusdense kunstenares Evelien
Kooloos maakte met omstanders
bijzondere creaties uit het afval.
Wethouder Jan Overweg nam een
kunstwerk in ontvangst en sprak
zijn waardering uit voor alle deelnemers. Enkele zwerfie-kunstwerken
worden tijdelijk tentoongesteld bij
De Groene Belevenis.

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

MAART
Opening meldpunt Paddentrek

Meld paddentrek via
www.cmlleusden.nl/padden
Techniekmiddag: Elektriciteit

Willem Eelman

Veel zwerfaval
verzameld

pp Van het in Leusden verzamelde zwerfafval werden kunstwerken gemaakt op ‘t Plein.

Door te laten zien dat het anders
kan, wil Opgeruimd Leusden een
positieve prikkel geven om Leusden
netjes te houden. Het uitgangspunt

is dat schoonhouden inhoudt dat er
ook niet hoeft te worden opgeruimd.
Zie ook www.opgeruimdleusden.nl.

Meldpunt paddentrek Boomfeestdag

Familie van der Sanden

padden en kikkers voor. Elk jaar
trekken die gewone padden en
groene kikkers in de periode februari/maart massaal naar hun geboorteplek om daar te paren en eieren af te zetten om zich voort te
planten.

Interview

Een ‘groen’ sedumdak
LEUSDEN Op verzoek van Buurkracht Alandsbeek is het interviewstokje doorgegeven aan Harrie en
Irene van der Sanden (HS), betrokken Leusdenaren die bewust kozen
voor een ‘groen’ dak. Zij doen er
graag een boekje over open.
Harrie, je bent een bekend Leusdens
gezicht, klopt dat? HS: Mensen

kunnen mij kennen van Kinderland
en van Muziekvereniging Lisiduna.
Daar speel ik al jaren saxofoon en
ben ik actief als vrijwilliger. Veel
mensen kennen Irene van Beweging 3.0 en van de groenclub van
buurkracht Alandsbeek; ze is erg
actief in de wijk.
Jullie zijn sociaal actief. Privé streven jullie naar duurzaamheid. Wat
bracht jullie op het idee van een
‘groen’ dak? HS: De oorsprong ligt

bij een reis naar Noorwegen waar
bijna alle daken bedekt zijn met
‘groene’ bekleding. De daken van
onze ‘skidakwoningen’ zijn belegd
met bitumen shingles. Deze moeten
regelmatig worden vervangen, eens
in de vijftien jaar. Echt duurzaam
is dit niet, want het oude dak wordt
niet hergebruikt. Na onze zoektocht
bleek sedum het meest geschikt
en hebben we contact gezocht met
Groendak in Woudenberg, gespecialiseerd in aanleg van innovatieve
dakbedekking. De helling van ons
dak bleek goed geschikt en geeft
ook een prachtig zicht op de groei
en bloei.

Wat zijn de voordelen? HS: Allereerst een vriendelijker zicht op het
huis. Mensen blijven vaak staan
en vragen naar de voordelen. Ons
groene dak gaat een leven lang mee.
Planten blijven groeien, het dak is
niet onderhevig aan UV-licht en slijt
dus minder snel. Natuur op ons dak,
CO2-reductie, geluids-, koude- en
warmte-isolatie zijn bijzonder. Ieder
seizoen geeft een nieuw uiterlijk. In
de lente fris groen, bloemen in de
zomer, mooie kleuren in de herfst
en bruin in de winter. Het comfort
van het huis is stukken beter geworden.
Moet het aan bepaalde voorwaarden
voldoen? HS: Nee, niet voor zover

we dit kunnen beoordelen. Een plat
dak of met een helling is geschikt en
zelfs een verticale groenvoorziening
is mogelijk. Wij hebben geen extra
maatregelen moeten treffen. Door
het succes van het groendak hebben
we nu ook de watergoten voorzien
van sedummatten met daaronder
drainagebuizen. Het water gaat nu
gezuiverd het riool in.
Wat adviseer je belangstellenden die
een ‘groen’ dak willen? HS: Veel da-

ken zijn volgens ons aan vervanging
toe. Laat eens berekenen wat een
mooi sedumdak toevoegt. Met een
beetje lef en misschien een stimuleringsfonds vanuit de overheid is het
goed mogelijk het dak te vervangen.
De groene wijk is een prachtige extra impuls om hier te wonen.

Vaak liggen er drukke wegen tussen
het landhabitat en het voortplantingswater van deze amfibieën, met
gevolg dat de dieren massaal worden doodgereden. Om dit te voorkomen is het mogelijk overzetacties te
organiseren en soms is het zelfs mogelijk om een paddentunnel aan te
leggen. In Leusden vindt paddentrek plaats op de Asschatterweg, de
Hagenouwselaan en soms op de Lapeerseweg. CML, Milieuorganisatie
Leusden, zet zich in om de paddentrek zonder problemen te laten
plaatsvinden.
Waarnemers van paddentrek waarbij de dieren grootschalig worden
doodgereden, kunnen de locatie van
deze paddentrek melden via www.
cmlleusden.nl/padden.

LEUSDEN Ook in Leusden werd

woensdag 16 maart Boomfeestdag
gevierd. Inwoners reageerden op de
oproep van de gemeente Leusden,
SIGHT Landschaping en De Groene
Belevenis om plekken te melden in
de openbare ruimte, die wel een
boom kunnen gebruiken.
Ook de Sint Jozef School in Achterveld vroeg een boom aan om het
schoolplein te vergroenen. Kinderen
plaatsten vervolgens een magnolia,
samen met wethouder Jan Overweg.
In een natuurontwikkelingsgebied
bij Landgoed Den Treek-Henschoten werden honderden bomen geplant door kinderen van scholen De
Vallei, De Rossenberg en ‘t Palet.
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LEUSDEN In Leusden komen veel

pp Harrie en Irene van der Sanden: ‘groen’ dak levert voordeel op.

15

pp Boomplant bij de Sint Jozefschool.

Jeugdgemeenteraad
LEUSDEN De Jeugdgemeenteraad
van Leusden had maandag 14 maart
een bijeenkomst gehad in het kader
van de Duurzaamheidsagenda
Leusden. De Groene Belevenis verzorgde drie workshops over de onderwerpen voeding, afval en wateren energiegebruik, waarvan de
jeugdraadsleden er één bijwoonden.
Zij kregen achtergrondinformatie,
werden op de proef gesteld en konden vervolgens samen ideeën vor-

men. Wat kan er in Leusden aangepakt worden om Leusden duurzamer
te maken? De opgedane ideeën hebben ze mee naar school genomen
om uit te werken. Bij de volgende
bijenkomst in mei presenteren de
jeugdraadsleden hun voorstel waarover ze gaan debatteren. Vervolgens
wordt het beste idee gekozen en
meegenomen naar de gemeenteraad
om het op te nemen in de Duurzaamheidsagenda.

Fietser shopt slimmer
LEUSDEN De winkeliersvereniging
van de Hamershof zet het winkelcentrum in de periode van 7 april tot
7 mei in het teken van de fiets. Winkeliers roepen het winkelend publiek op de auto te laten staan en
met de fiets boodschappen te doen.
Zij organiseren acties om fietsers in
het zonnetje te zetten. Daarnaast
ontvangen bezoekers een bon bij
besteding vanaf 10 euro. Met de

bonnen kunnen mooie prijzen gewonnen worden. Tot en met 5 mei
kan de code op de bon worden ingevuld op de website www.fietsershoptslimmer.nl waarna mensen
meteen bericht krijgen of er een
prijs gewonnen is.
Op 7 mei vindt om 14.00 uur de grote
prijsuitreiking plaats op Het Plein
bij Jumbo Wahle.

Verrassende en leerzame proefjes
Wo. 30-03
14.00 - 16.30 uur
Kinderen 8 - 12 jaar
De Groene Belevenis
Bekendmaking logo Duurzaam Doen

Op 30 maart wordt het winnende
logo Duurzaam Doen bekend gemaakt. Tot 1 maart jl. zijn meer
dan 140 stemmen uitgebracht op
de 18 ingezonden logo’s.

APRIL
Fietser shopt slimmer

Do. 07-04
Winkeliersver. De Hamershof
www.fietsershoptslimmer.nl
Lezing: duurzaam doen. Laat je inspireren!

Ma. 11-04
20.00 uur
Volwassenen (entree 5 euro)
Bibliotheek Leusden,
De Hamershof

Machteld Stilting, schrijfster van
‘Hip groen’ vertelt deze avond
over hoe het nu precies zit met
duurzaamheid, klimaatverandering, ecologische voetafdruk en
plastic soep. Waarom is het belangrijk om op een goede manier
met onze aardbol om te gaan? En
heeft milieubewust leven eigenlijk wel zin? In een inspirerend
betoog maakt Machteld Stilting
de toehoorders bewust van de
noodzaak van een duurzame samenleving.
Emily-Jane Lowe, schrijfster van
‘Leven zonder afval’ vertelt hoe
je jezelf heel gemakkelijk een
duurzame levensstijl aan kunt
wennen. Een ver-van-mijn-bedshow? Nee, haar gezin is in 2013
overgegaan op ‘leven zonder afval’. Na een paar weken bleek het
verbazingwekkend
makkelijk
om bijna geen afval te maken.
Emily-Jane vertelt over haar ervaringen, en geeft daarbij tips.
Het geeft haar een enorm voldaan gevoel wanneer ze plastic-vrij boodschappen doet en de
vuilnisbak niet vol komt. ,,Het is
een fijne manier van leven en ik
raad iedereen aan om het zelf ook
te proberen.”
Techniekmiddag

Verrassende en leerzame proefjes
Wo. 13-04
14.00 - 16.30 uur
Kinderen 8 - 12 jaar
De Groene Belevenis
Rectificatie

In de vorige uitgave stond helaas de naam van Gerard Veeling
(Veeling Hoveniers) verkeerd gespeld.

