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Doe mee met De Duurzame 13

past gerecycled kunststof toe. Het 
bedrijf vertelt dat de tuinbranche op 
dat gebied zelfs voorop loopt. 

BLOEMPOTTEN Productiedirecteur 
Jan van Brummelen: ,,Wij produ-
ceren plastic bloempotten en trays 
waarin gezaaid en gestekt wordt. 
Het recyclingproces is oneindig: 
na gebruik krijgen wij de potten en 
trays weer terug en begint de cyclus 

opnieuw. Wassen, zeven, vermalen 
tot korrels en produceren. We her-
gebruiken 100% van het gerecyclede 
materiaal. Een besparing op geld 
en milieu, er zit geen limiet aan hoe 
vaak we het plastic kunnen herge-
bruiken.” 
 
ZUIVER PLASTIC Beide bedrijven 
zien graag meer zuiver plastic in de 
toekomst. Vaak bestaat een verpak-

king (PMD) uit verschillende soor-
ten plastic dat recycling bemoei-
lijkt en dus duurder maakt. De dop 
van een shampoofles is van ander 
plastic (kunststof) dan de fles. Een 
verpakking gemaakt van één soort 
plastic is beter te recyclen. Er wordt 
hard gewerkt aan verbetering op dit 
gebied. Het is van groot belang om 
door te gaan met het scheiden en 
aanbieden van plastic.

Boom in je buurt!
LEUSDEN De gemeente Leusden, 
SIGHT Landscaping en De Groene 
Belevenis zoeken, evenals vorig 
jaar, naar de beste locaties om Leus-
den tijdens de Nationale Boomfeest-
dag op 22 maart met extra bomen 
groener te maken.
Iedereen kan tot 1 maart een ge-
schikte plek voor een boom aanmel-
den via bomen@leusden.nl.
 
GRIJS WORDT GROEN Inwoners van 
Leusden, scholen, sportverenigin-
gen, zorginstellingen en welzijn-
sorganisaties kennen hun eigen 
omgeving het best. Zij weten waar 
een braakliggend veldje, een saai 
betegeld (school)plein of een kaal 
hoekje is dat nog wel een boom kan 
gebruiken.

CRITERIA Checken of de uitgekozen 
plek voor een boom voldoet aan de 
criteria kan op www.onzebuiten-
ruimte.nl. Gevraagd wordt onder 
meer om met de omwonenden af te 
stemmen of ook zij graag een boom 
op de gekozen plek zien.
 
AANMELDING Een aanvraag dient 
vóór 1 maart 2017 naar bomen@
leusden.nl te worden gemaild.  Per 
inwoner, school of organisatie kan 
één boom/plek worden aangemeld.
 
De gemeente Leusden en SIGHT 
Landscaping bepalen volgens de 
criteria of de boom daadwerkelijk 
geplant kan worden.
Leusden wordt op 22 maart een 
stukje groener!

Vacature projectcoördinator
LEUSDEN De Groene Belevenis is op 
zoek naar een ZZP-er die op pro-
jectbasis kan ondersteunen bij het 
opstarten, coördineren en uitvoeren 
van een aantal projecten. Wij zoe-
ken een zelfstandige met een ‘hart 
voor duurzaamheid’ die:
- Wensen en verwachtingen kan in-
ventariseren bij betrokken partijen;
- Ideeën en concepten kan vertalen 
naar concrete projecten;
- Zelfstandig uitvoering kan geven 
aan deze projecten;
- Communicatief sterk is en actief 
gericht op zoek naar samenwerking;
- Draagvlak en eigenaarschap kan 
creëren bij betrokkenen voor een 
langdurig resultaat en
- Zichtbare resultaten kan boeken 
binnen een gesteld budget.

De Groene Belevenis biedt een be-
taalde opdracht van 2 uur per week. 
Dit is, afhankelijk van het aantal 
projecten, uit te bouwen tot maxi-
maal 4 uur per week.
Meer informatie op www.degroene-
belevenis.nl, reageren kan tot uiter-
lijk 15 maart.
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Samen knotten in de 
Schoolsteegbosjes
LEUSDEN De Groene Belevenis orga-
niseert met Stichting De Boom een 
knotactiviteit voor kinderen van 10 
tot en met 14 jaar met hun (groot)ou-
der(s). Zij kunnen zo gezamenlijk 
helpen met beheer van het   land-
schap in het unieke Leusdense na-
tuurgebied De Schoolsteegbosjes.
 
Op zaterdag 25 februari en 11 maart 
vindt het afzetten van elzen plaats. 
‘Afzetten’ is het onderaan afzagen 
van bomen, zodat ze weer kunnen 
uitlopen. 
Vroeger werd het hakhout in de 
kachel opgestookt. Tegenwoordig 
wordt het hout weggehaald om het 
overgebleven bos de ruimte te ge-
ven. Een hakhoutbos wordt vaak op 
natte gronden aangetroffen.
 
NATUURWAARDE Door het knotwerk 
wordt het gebied uniek gehouden. 

De variatie in stronken en bomen 
vergroot de natuurwaarde, omdat 
hier verschillende soorten vogels in 
laag en hoog groen leven en broe-
den. In De Schoolsteegbosjes ko-
men zo’n 53 soorten vogels en zo’n 
200 verschillende soorten planten 
en bomen voor. Bovendien is een 
hakhoutbos een fijne schuilplaats 
voor reeën en fazanten.
 
AANMELDEN Beide zaterdagochten-
den wordt er gewerkt van 9.30 uur 
tot 12.30 uur. Tussendoor is er pauze 
met een warme drank (koffie, thee, 
chocolademelk).
 
Er wordt afgesloten met een kop 
soep bij De Groene Belevenis. Deel-
name is 4 euro per persoon, stevig 
schoeisel of kaplaarzen wordt aan-
geraden. Aanmelding kan via www.
degroenebelevenis.nl.

 p Knotactiviteit: elzen afzetten.

 p Team en vrijwilligers tijdens zomeruitje.

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

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

FEBRUARI
Knotten in
De Schoolsteegbosjes
Za. 25-02, 09.30 - 12.30 uur
Kinderen 10 t/m 14 jaar onder 
begeleiding van (groot)ouder(s), 
4 euro/pp.
Start: De Groene Belevenis
 

MAART
Knotten in
De Schoolsteegbosjes
Za. 11-3, 09.30 - 12.30 u.
Kinderen 10 t/m 14 jaar onder 
begeleiding van (groot)ouder(s), 
4 euro/pp.
Start: De Groene Belevenis
 
Zwerfafvalochtend /
Landelijke Opschoondag
Za. 25-03, 08.30 - ca. 11.30 u.
Volwassenen en kinderen (onder 
begeleiding)
Start: De Groene Belevenis
 
Techniekmiddag/workshop
met het reizend Afval Atelier
Aan de slag met PET-flessen: 
maak je eigen springtouw, ket-
ting, mand of armband.
Wo. 29-03, 14.30 - 16.30 u.
Kinderen van 8 t/m 12 jaar
Locatie: de Groene Belevenis
 
Draag jij De Groene Belevenis een 
warm hart toe? Word Vriend! www.
degroenebelevenis.nl/wordvriend.

Recycle met 
Regelmaat
LEUSDEN Doe mee met De Duurza-
me 13, samen met De Groene Bele-
venis. Elke maand vinken we een 
Duurzaam Doel af op de DoeLijst. 
Deze maand de eerste van de der-
tien: Recycle met Regelmaat.
 
We sorteren keurig ons glas, klein 
chemisch afval, oud papier, kleding, 
plastic en bio afval. Maar welke weg 
leggen deze producten en spullen 
vervolgens af? Hoe werkt het re-
cyclingproces? En ook belangrijk: 
wat wordt er opnieuw van gemaakt? 
Voor antwoorden op deze vragen 
nam De Groene Belevenis een kijkje 
bij twee bedrijven die recycling als 
kernactiviteit hebben: Modiform in 
Leusden en Smink in Soesterberg. 
 
COMPOST TOT KUNSTSTOF ,,Smink 
Recycling Centrum verwerkt jaar-
lijks 175.000 ton afval”, aldus Dick 
Schreuder, bedrijfsleider bij Smink. 

Het afval komt onder andere van 
de milieustraten van gemeenten, 
ook van die van Leusden. Schreu-
der: ,,Alles uit de milieustraat wordt 
binnen Europa verwerkt en gaat dus 
niet naar lagelonenlanden.”

87% van het door Smink gerecycle-
de materiaal krijgt een tweede le-
ven, in bijvoorbeeld de wegenbouw 
(bouwpuin) en als compost (groen-
afval) of het wordt toegepast voor 
consumentenartikelen en industrie 
(kunststof).
Ook tuinbouwleverancier Modiform 

 p Doe mee met De Duurzame 13: recycling begint met scheiding.

Realiseer alle 13 
Duurzame Doelen

[LEUSDEN Betrokken bezig zijn op 
vakantie, een dierbare verrassen 
met een fairtrade cadeautje, vrijwil-
ligerswerk doen voor één dagdeel of 
een week lang boodschapjes op de 
fiets. Zomaar een greep uit de 13 
Duurzame Doelen die de Groene 
Belevenis heeft samengesteld.
 
AFVINKEN Doe mee met De Duurza-
me 13 en vink samen maandelijks 
een nieuw Duurzaam Doel af op de 
DoeLijst!
 
VERKRIJGBAARHEID DOELIJST
- Gemeentehuis Leusden
-Bibliotheek Leusden
-Kringloopwinkel Leusden
- Wereldwinkel Leusden
- De Groene Belevenis in Leusden 
(Hamersveldseweg 105-107)
Uiteraard is de DoeLijst ook te 
downloaden op de site van De Groe-
ne Belevenis.
 
HOE EN WAT Op de Groen en Duur-
zaam pagina van deze krant staat 
elke maand een artikel met daarin 
een nieuw Duurzaam Doel. Daarin 
handige tips om het doel te realise-
ren. Ook alles over het hoe en waar-
om van het Duurzame Doel.
 
Krantenartikel even gemist? Op de 
site van De Groene Belevenis is al-
les terug te vinden. Volg ook twitter.
com/groenebelevenis en facebook.
com/degroenebelevenis.
 
DUURZAME DERTIEN FEEST Enthou-
siaste deelnemers die alle 13 Duur-
zame Doelen realiseren zijn van 
harte uitgenodigd voor het Duurza-
meDertienFeest in het voorjaar van 
2018! doededuurzame13.degroene-
belevenis.nl
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