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Een greep uit de Groene Agenda. 
Zie voor details: www.degroen-
belevenis.nl bij uw doelgroep of 
Groene Agenda (links).
 

AUGUSTUS
 
Spelen in de Struintuin
Wo. 17-08
14.00 - 16.30 uur
Kinderen 3 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis
 
Spelen in de Struintuin
Za. 20-08
13.00 - 16.30 uur
Kinderen 3 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis
 
Kinderspeurtocht met 
pannenkoeken Den Treek
Za. 20-08
10.00 - 12.30 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
Landgoed Den Treek-
Henschoten
 
Open avond Struintuin
Wo. 25-08
19.30 - 21.00 uur
Volwassenen
De Groene Belevenis
 
Landgoeddag Stoutenburg
Za. 27-08
12.00 - 17.00 uur
Volwassenen en kinderen
Heerlijkheid Stoutenburg
 

SEPTEMBER
 
Cursus: De natuur tekenen, 
Ellen Wennink
10 donderdagochtenden
vanaf 22 september
9.30 - 11.30 uur
Volwassenen
De Groene Belevenis
 

OKTOBER
 
Duurzaam Doen dagen
Ma. 24-10 t/m Za. 29-10, inclusief 
afsluitend Festival op zaterdag
Locatie en programma volgt
 
Draag jij De Groene Belevenis een 
warm hart toe? Word Vriend! www.
degroenebelevenis.nl/wordvriend

Veel zonnedaken in Leusden
De gegevens komen uit de landelijk 
Klimaatmonitor (update april 2016). 
Het actuele aantal zonnedaken is al 
groter dan 747, want niet alle daken 
worden geregistreerd en recente 
daken zijn nog niet verwerkt. Met 
name alle particuliere zonnedaken 
die sinds zomer 2015 zijn geïnstal-
leerd, ontbreken nog in deze cijfers.
De Klimaatmonitor bevat de data uit 
het PIR-register van de netbeheer-
ders (juni 2015), de gerealiseerde 
SDE-projecten (juni 2015), de re-
geling ‘asbest eraf, zonnepanelen 
erop’ (oktober 2014) en data uit eer-
dere subsidieregelingen.
 
GEMEENTE Ook de gemeente Leus-
den is actief bezig om zonnepanalen 
op gemeentelijke gebouwen te laten 
plaatsen. Het eerste gebouw waar 
dit zal gaan gebeuren is De Korf na-
bij winkelcentrum De Hamershof. 
Het dak van De Korf biedt ruimte 
voor 400 panelen. Na een oproep 
begin deze zomer, hebben zich drie 
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lokale initiatiefnemers gemeld bij 
de gemeente. Na de zomervakantie 
zal er een besluit worden genomen 
welk van deze partijen het zonne-

dak zal gaan realiseren. Maar dat ze 
er zullen komen is zeker.
 
www.ikwilwatt.nl

Kom fietsen en struinen
LEUSDEN De Groene Belevenis en 
Theehuis Mon-Chouette bieden sa-
men een arrangement aan om de 
prachtige omgeving van Leusden 
per fiets te verkennen.
 
ARRANGEMENT Gezelschappen 
vanaf 10 personen, met of zonder 
kinderen vertrekken ‘s ochtends 
vanaf De Groene Belevenis per fiets 
naar Theehuis Mon-Chouette (ca. 
15 min.) waar koffie/thee met iets 
lekkers klaarstaat. Het Theehuis 
verzorgt een goed gevulde picknick-
rugzak voor onderweg.
 
De Struintuin van De Groene Bele-
venis, een van de groene parels van 
Leusden, vormt het eindpunt van de 
tocht. Daar komt het gezelschap pri-

vé tot rust door de natuurlijke om-
geving. Kinderen kunnen vrij spe-
len met materialen en bijvoorbeeld 
waterdiertjes vangen in de poel. On-
dertussen staat er soep met broodjes 
en drinken klaar. De broodjes wor-
den op het kampvuur afgebakken.
 
FIETSROUTES Bij Mon-Chouette, di-
rect gelegen aan het Valleikanaal 
en de Grebbelinie, is een regionaal 
fietsknooppunt TOP (Toeristisch 
Overstap Punt). Daar kan men een 
route kiezen, variërend van enkele 
kilometers rondom Leusden tot dag-
tochten door de Gelderse Vallei en 
over de Utrechtse Heuvelrug.
 
http://www.degroenebelevenis.nl/
page/3961/fietsarrangement.html.

Bezoek de Struintuin
LEUSDEN Op woensdag 17 augustus 
en op zaterdag 20 augustus is de 
Struintuin aan de Hamersveldse-
weg 107 open om te spelen, van 
14.00 resp. 13.00 tot 16.30 uur. Kin-
deren van 3 tot en met 12 jaar beta-
len 2,50 euro.
Kinderen kunnen met schepnetjes 
in de poel vissen, hutten bouwen, 
spelen bij de waterpomp of zand-
taartjes bakken in de modderkeu-
ken.
 
OPEN AVOND Voor geïnteresseer-
den in flora, fauna en beheer van de 
Struintuin is er op donderdag 25 au-
gustus een open avond van 19.30 tot 
21.00 uur (gratis toegang). De varia-
tie in elementen en beplanting kan 
elk moment van het jaar genoten 
worden. Het tuinteam is aanwezig 
om vragen te beantwoorden.

Wat is PMD-afval?
LEUSDEN Sinds begin 2016 mogen in 
Leusden ook blik en drinkpakken 
gescheiden worden met het plastic 
afval, het zogenaamde PMD afval.
 
PMD staat voor Plastic, Metaal en 
Drinkpakken.   Voorbeelden daar-
van zijn plastic flessen, flacons en 
zakken, blik en sap-, soep- en zui-
velpakken.
 
HERGEBRUIK Een groot deel van ons 
afval bestaat uit PMD, terwijl dit 
materiaal hoogwaardige grondstof-
fen bevat die kunnen worden her-
gebruikt. Help mee de afvalberg te 
verkleinen!
Voor alle PMD-verpakkingen geldt: 
ze hoeven niet uitgespoeld te zijn, 
maar wel leeg. De doppen mogen 
erop blijven zitten. Veel afval valt 
onder PMD, maar niet alles.   Lees 
de tips over wat wel en niet mee kan  
bij PMD-scheiding.
 
Tips voor inzameling van PMD
- Alleen verpakkingen zijn toege-
staan.
- Doe verpakkingen schraap- en 
knijpleeg in de ondergrondse con-
tainers voor PMD. Vanaf 2017 wordt 
het bij laagbouw aan huis ingeza-
meld met containers.
- Stop lege drinkpakken of blikken 
niet vol met plastic afval. Dit kan 
niet goed van elkaar worden ge-
scheiden.

- Maak verpakkingen en drinkpak-
ken klein en doe de dop of deksel er 
weer op. Ook handig tegen stank-
overlast.
 
Wat is geen PMD en wordt door mili-
eustraat ‘t Spieghel ingenomen?
- Harde plastic producten zoals 
speelgoed en tuinstoelen.
- Metalen producten zoals velgen en 
schroeven.
- Piepschuim.
- Elektronica en batterijen.
- Medisch afval (o.a. spuiten).
 
Er blijft weinig restafval over, bij-
voorbeeld chipszakken, Senseozak-
ken, doordrukstrips (medicijnen, 
kauwgom, e.d.)., hygiënisch ver-
bandmateriaal en sigaretten-/siga-
renpeuken.
 
Kijk bij twijfel op www.mijnafval-
wijzer.nl.

De Groene Belevenis
Hamersveldseweg 105 – 107
3833 GM Leusden
W  www.degroenebelevenis.nl
E    info@degroenebelevenis.nl
T    033-3034940

GROEN EN DUURzAAM

Gezocht: vrijwillige bege-
leider groene lesactiviteiten
LEUSDEN  Vogels in de Schammer, In 
de fruittuin, Bijenles, Robin Hood, 
Knotten, Met de GPS het bos in, 
Grebbelinieles, Nestkastjes maken, 
Jonge Dieren, In en om de sloot, 
Bouwen met Bamboe... Het is slechts 
een greep uit seizoensgebonden les-
activiteiten die De Groene Belevenis 
al jaren ontwikkelt en verzorgt voor 
leerlingen (groepen 1 tot en met 8) 
van basisscholen in Leusden, Ach-
terveld en Woudenberg.
 
TEAMVERSTERKING Binnen het vas-
te team van begeleiders is plaats 
voor uitbreiding. De Groene Be-
levenis zoekt nieuwe vrijwilligers 
(vanaf 18 jaar) die groene lesactivi-
teiten willen begeleiden. Er worden 
bepaalde vaardigheden van de vrij-
williger verwacht, zoals het kunnen 
begeleiden van een groep kinderen, 
communicatieve vaardigheid, be-
schikbaarheid op doordeweekse 
dagen en affiniteit met de doelgroep 
en de natuur.
 
BUITENACTIVITEITEN De lessen vin-
den soms op school plaats, maar 
meestal op een mooie buitenlocatie 
in en om Leusden: de Schammer, 
Den Treek, Groot Zandbrink, de 
Struintuin of bij een watertje in de 
wijk. Tijdens deze ‘groene beleve-
nissen’ zijn de kinderen actief bezig 
en maken zij op een originele, speel-
se en leerzame manier kennis met 
de natuur. Deze activiteiten worden 
begeleid door vrijwilligers van De 

Groene Belevenis die, voorafgaand 
aan een les, een uitgebreide instruc-
tie en de benodigde documentatie 
ontvangen. Het begeleiden van een 
les (alleen, in tweetallen of met een 
groep) is een intensieve klus, maar 
ook een die veel voldoening geeft. 
‘Het is leuk om kinderen en de bege-
leidende ouders iets te leren over de 
natuur’ en ‘Je leert er zelf ook veel 
van’ wordt regelmatig gehoord.
 
BETROKKENHEID De vrijwilligers 
van De Groene Belevenis zijn en-
thousiaste, betrokken Leusdenaren 
die gemotiveerd hun tijd geven om 
de kinderen van Leusden te laten 
genieten van groene belevenissen. 
In een intakegesprek wordt op basis 
van persoonlijke interesse en moge-
lijkheden de inzet bepaald. ‘Je geeft 
zelf aan welke les je ligt en welk on-
derwerp niet.’
 
HET LOONT De Groene Belevenis 
zorgt goed voor haar vrijwilligers. 
Inhoudelijke, persoonlijke begelei-
ding, een vergoeding per dagdeel, 
gemeenschappelijke activiteiten, 
een inspirerende werkomgeving, 
goed onderling contact en verrij-
kende ervaringen maken dat vrij-
willigers zich zeer positief uitlaten 
over hun werk als begeleider van 
groene lesactiviteiten.
 
Voor informatie: Stans Konter, s.
konter@degroenebelevenis.nl. Te-
lefoon:  033-3034940 / 033-3034943

 p Een groene belevenis: spelenderwijs, buiten, samen bouwen met bamboe.

 p PMD: Plastic, Metaal, Drinkpakken.

‘Leusden: ruim 
boven landelijk 
gemiddelde’
LEUSDEN In Leusden laten steeds 
meer mensen hun woning voorzien 
van zonnepanelen. IkWilWatt heeft 
de cijfers op een rij gezet. Leusden 
heeft 747 geregistreerde zonneda-
ken. Dat is 6,0% van het aantal wo-
ningen, wat ruim boven het lande-
lijk gemiddelde ligt.
Het geïnstalleerd vermogen is 2.812 
kWp waarmee deze daken zonne-
stroom produceren voor het jaar-
verbruik van 683 gezinnen. Ook 
vermindert dit energiegebruik van 
zonnestroom de CO2-jaaruitstoot 
met circa 836.600 kg.
 
KLIMAATMONITOR Landelijk gezien 
heeft 4,4% van de woningen een 
zonnedak. In Leusden is dit 6,0% en 
dat is al sinds 2012 ruim boven het 
landelijk gemiddelde.

 p Grafische weergave van aantal daken met zonnepanelen in Leusden.
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