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

DECEMBER
 
Boeren Winterwandeling
(5 km)

Vr. 30-12
12.00 uur
Volwassenen en kinderen
Start-/eindpunt: De Klaveet
www.valleihorstee.nl (aanmel-
ding!)
 

JANUARI
 
Knotten met de IVN

Za. 07-01 en 21-01
09.00 - 12.00 uur
Volwassenen
Locatie: Landhuis De Boom
https://sites.google.com/site/
knotploegamersfoort/home
 
Winterwandeling (5 km)
Heerlijkheid Stoutenburg

Zo. 08-01
14.00 uur
Volwassenen en kinderen
Locatie: Koetshuis Stoutenburg
www.utrechtslandschap.nl
 
 
Workshop:
Natuurfotografie voor 
kinderen

Zo. 15-01
12.30 uur
Kinderen
Locatie: Koetshuis Stoutenburg
www.utrechtslandschap.nl
 

FEBRUARI
 
André Kuipers:
Duurzaamheidcollege

Do. 16-02
Bedrijven
Locatie: AFAS Da Vinci Theater
(max. 8 kaarten/bedrijf),
aanmelding t/m 25 januari a.s. 
via www.degroenebelevenis.nl
 

Draag jij De Groene Belevenis een 
warm hart toe? Word Vriend! www.
degroenebelevenis.nl/wordvriend.

Een taart voor Nieuwjaarsvegen! 
middelde gemeente 20.000 to 50.000 
kilo. Van in het oog springend rood 
papier tot ontplofte rotjes en pijlen. 
Vuurwerkresten, verpakkingen en 
lege flessen vervuilen de straten en 
kunnen gevaarlijk zijn. Kinderen 
struinen straten af op zoek naar niet 
afgegaan vuurwerk. Wanneer dat 
afval niet wordt opgeruimd ontstaat 
er bovendien zwerfafval en dat is 
slecht voor onze natuur en het mi-
lieu.
 
CAMPAGNE Om Leusden 2017 met 
schone en veilige straten te starten 
voert Opgeruimd Leusden de cam-
pagne Nieuwjaarsvegen. Met pos-
ters en spandoeken wordt aandacht 
gevraagd voor een opgeruimd Leus-
den door deze actie op 1 januari te 
stimuleren, ondersteund door Leus-
dense verkooppunten. Dog Sport 
Holland Achterveld, Intertoys Kiers 
en Schoenmaker Keijzer delen spe-
ciale opruimzakken uit bij de voor-
werkverkoop. Ook zijn deze zakken 

GROENE AGENDA

bij de Milieustraat op ‘t Spieghel.

WIN EEN TAART Stuur uw foto van 
deze actie Nieuwjaarsvegen in uw 
omgeving naar info@opgeruimd-

leusden.nl of post deze op www.fa-
cebook.com/opgeruimdleusden. Er 
worden drie taarten verloot onder 
de mooite foto’s. De winnaars ont-
vangen vóór 8 januari bericht.

1-1-2017: Afvalvrije scholen
LEUSDEN Niet alleen voor de Leus-
dense huishoudens verandert er wat 
in de afvalinzameling per 1 januari. 
Ook een aantal basisscholen gaat 
anders met afval om na afloop van 
de kerstvakantie. In de lokalen van 
De Holm en De Heerd staan dan vier 
afvalbakken in plaats van één of 
twee. Zij zullen namelijk ook hun 
PMD (plastic, metaal en drankkar-
tons) en GFT (groente-, fruit- en 
tuinafval) apart gaan houden.
 
THUIS EN OP SCHOOL Voor de kin-
deren is het een logisch vervolg. Nu 
leren ze thuis en op school om afval 
goed te scheiden. Hiermee wordt 
voorkomen dat waardevolle grond-
stoffen verloren gaan die zo juist op-
nieuw gebruikt worden.

ERVARINGEN DELEN In januari gaan 
Het Kompas en De Hobbit over op 
het nieuwe inzamelen. Vanaf de zo-
mervakantie hebben De Bongerd en 
Kla4 proefgedraaid. Zij weten hoe 
het is om min of meer afvalvrij te 
werken.
De ervaring die deze scholen heb-
ben opgedaan, wordt meegenomen 
bij de invoering van het nieuwe in-
zamelen van de andere scholen.
 
SAMENWERKINGSPROJECT Afval-
vrije Scholen is een samenwerking 
tussen De Groene Belevenis, Voilà, 
Gemeente Leusden en Stop mijn 
afval. Als scholen afvalvrij willen 
worden, kunnen ze contact opne-
men met Jolanda Zeilmaker van De 
Groene Belevenis.

Nieuwjaarsgroet
 
LEUSDEN De Groene Belevenis 
wenst alle inwoners van Leusden en 
omgeving een groen en duurzaam 
2017. 
Het afgelopen jaar heeft De Groene 
Belevenis via nieuwsbrieven en de 
website informatie verstrekt en ook 
in de Leusder Krant gepubliceerd. 
Ook zijn via sociale media veel acti-
viteiten en resultaten onder de aan-
dacht gebracht. 
Daarop zijn veel positieve reacties 
ontvangen. De samenwerking met 
een gevarieerde groep organisaties 
en bedrijven in en om Leusden heeft 
tot verrassend mooie  resultaten ge-
leid. 
Ook in 2017 volgen initiatieven 
waardoor Leusden niet alleen groe-
ner en duurzamer wordt, maar ook 
een zichtbaar aantrekkelijke locatie.

Een sculptuur in het water: 
Bron van het Verlangen
LEUSDEN Eind 1993 werd kunste-
naar Bertus Blom door de Gemeente 
Leusden uitgenodigd om, in het ka-
der van de 1% regeling, een beeld te 
maken voor (indertijd) het gebouw 
van de gemeentewerken aan de Ha-
mersveldseweg.
In dit gebouw is nu De Groene Bele-
venis gevestigd. Vanuit het gebouw 
kijken de medewerkers er dagelijks 
op uit, maar wat is het verhaal ach-
ter deze prachtige sculptuur in het 
water?
 
LABYRINTH Bertus Blom ontwierp 
deze sculptuur op basis van een 
labyrintische plattegrond. Loop je 
om het beeld heen, dan ziet het er 
steeds anders uit. Aan de voorkant 
kijk je óp het beeld, aan de achter-
kant kijk je ín het beeld. Het beeld 
is trapsgewijs opgebouwd en maakt 
ook een draaiende beweging.
 
Een deel van het beeld blijft onder 
water, waardoor voorbijgangers zich 
vaak afvragen hoe het nou precies 
in elkaar steekt. Het is met recht 
een doolhof van pijlers, poortjes en 
donkere gangen. En waar komt toch 
dat water steeds vandaan?
 
NATUURLIJKE BRON Het beeld is 
neergezet boven op een Norton-
bron. Dat is een natuurlijke bron 

in de bodem, die je wel eerst moet 
aanprikken met een buis door een 
ondoordringbare laag. Deze Leus-
dense bron is lange tijd aan het oog 
onttrokken geweest - onzichtbaar 
en vergeten. Ze was er wel altijd, 
maar het water stroomde onge-
merkt en ongebruikt ergens onder 
de grond.
Bijna niemand wist van het bestaan 
van de bron af - laat staan van het 
netwerk van dit soort bronnen.
 
ZUIVER WATER Met het plaatsen van 
de sculptuur ‘Bron van het Verlan-
gen’ kwam daar verandering in. Het 
zacht kabbelende water van de bron 
drupt sindsdien zichtbaar en hoor-
baar over de rand van het beeld. 
Echt Leusdens zuiver bronwater. 
Ook de zwanen eromheen kunnen 
hiervan meegenieten.
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GROEN EN DUURZAAM

100-100-100:
Lekker duurzaam
LEUSDEN De Leusdense editie van 
100-100-100 gaat haar vijfde week in 
en de 48 deelnemers zijn enthousi-
ast. De weekopdrachten worden 
trouw afgerond en ervaringen we-
kelijks genoteerd. Ook de verant-
woordelijk wethouders Erik van 
Beurden en Jan Overweg zijn goed 
op weg. Het experiment 100-100-100 
loopt inmiddels in meer dan 100 ge-
meenten en er is een positieve lijn 
zichtbaar. Een gemiddelde Neder-
lander produceert omgerekend 40 
volle vuilniszakken per jaar. De 
deelnemers van 100-100-100 bren-
gen dit terug tot 4 zakken.
 
ERVARINGEN DEELNEMERS De vraag 
hoeveel verpakkingen er dagelijks 
per huishouden worden geopend, 
drukte sommige deelnemers met 
hun neus op de feiten. Fraukje Stef-
fen vond het ‘shocking’ dat ze er 7 
opende. De top lag overigens op 
18 verpakkingen per dag. Mirjam 
Prins: ,,Ieder theezakje voor 1 kop 
is in een afzonderlijk papiertje ver-
pakt. Dat telt lekker aan.”
 
ORGANISATIE VAN AFVAL In een an-
dere weekopdracht werd gevraagd 
hoe ze hun afval thuis organise-
ren. Een veelgebruikte methode is 
om de prullenbak voor restafval tot 
PMD-bak te dopen. Claudia Ravelli 
schrijft dat ze het badkamerafval-
bakje gebruikt als restafvalbak en 
de prullenbak als PMD-bak. Het 
oud papier gaat in een schoenen-

doos. Irene van der Sanden gebruikt 
voor het plastic een plettum. Een 
apparaat dat plastic compact samen-
perst. Willie Oudejans geeft eerlijk 
toe dat ze ondanks haar poging af-
val te scheiden nog beter op plastic 
verpakte spullen kan letten. Gies 
Voorburg, schrijver van de blogs, 
zegt: ,,De hoeveelheid restafval is 
inmiddels drastisch geslonken”.
 
KLIEKJES Dat zo’n 14 procent van het 
eten wordt weggegooid was aanlei-
ding de weekopdracht van de kliek-
jes te bedenken. De deelnemers 
konden hun lekkerste kliekje op het 
platform delen. De leukste wonnen 
een kliekjeskookboek. Zo doet Lin-
da Maring aan cascade koken. Wat 
de ene dag over is, gebruikt ze de 
volgende dag weer. Tina de Vries 
heeft kliekjesdag: ,,Dan komt er van 
alles op tafel wat tijdens de werk-
week is overgebleven”. Truusje Kle-
ter maakt van ongekookte groenten 
soep en Riet Koetsenruijter verwent 
haar kippen met de restjes.
 
LEUSDENSE KRACHT Tot en met 10 
maart zijn de deelnemers onder 
de pannen. Naast een aantal leuke 
verrassingen tijdens de weekop-
drachten, hebben een aantal loka-
le/regionale ondernemers zich aan 
het experiment gecommitteerd. Zo 
krijgen de deelnemers korting bij de 
aankoop van producten. Andere on-
dernemers zijn nog steeds van harte 
welkom.

 p Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook in Leusden wordt al veel afval gescheiden.

 p Sculptuur ‘Bron van het Verlangen’ .

‘Samen 
nieuwjaarsvegen, 
zo gebeurd!’
 
LEUSDEN Het einde van het jaar 
komt eraan. Reden voor feest na-
tuurlijk. Vuurwerk afsteken tijdens 
de jaarwisseling is voor veel men-
sen leuk, maar geeft ook de nodige 
troep. Opgeruimd Leusden roept 
alle Leusdenaren op om op Nieuw-
jaarsdag samen met de buren de ei-
gen straat, plein en perken weer 
netjes vuurwerk- en afvalvrij te ma-
ken.
 
Op Nieuwjaarsdag ligt er in Neder-
land zo’n 10,5 miljoen kilo vuur-
werkafval op de stoepen. Van al het 
vuurwerk dat de lucht in gaat, valt 
90 procent vlakbij weer op de grond. 
Een deel daarvan komt in het water 
of in de riolering terecht, ongeveer 
22 procent blijft liggen, in een ge-

 p Samen feesten, samen nieuwjaarsvegen: zo gebeurd! (Leusden, 2015)
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