Woensdag
17 mei
2017

groen en duurzaam

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

Doe mee met De Duurzame 13

LEUSDEN Het is tijd voor nummer

vier op de DoeLijst van de campagne Doe De Duurzame 13. Deze
maand is het thema ‘Met Vaart op de
Fiets’. De Groene Belevenis daagt
iedereen uit om een week lang alle
korte afstanden fietsend te doen.
We gingen in gesprek met de Fietsersbond, die de belangen van alle
fietsers in Nederland behartigt.
In Leusden is de Fietsersbond actief met een eigen werkgroep die
wordt geleid door de enthousiaste
voorzitter Ronald Polak. Er is veel
overleg met de gemeente en provincie om verkeersveilige situaties
voor fietsers te creëren. Ook denkt
de Fietsersbond effectief mee over
ontwerp en aanleg van deugdelijke
fietspaden.
UIT DE AUTO, OP DE FIETS Volgens

fietsennaarhetwerk.nl wordt 26 procent van alle afstanden korter dan
7,5 km lopend, 37 procent fietsend
en 36 procent met de auto afgelegd.
Ronald Polak: ,,Hoe krijg je een automobilist uit de auto? De Fietsersbond denkt dat je hierbij voor vier
zaken moet zorgen.

Wo. 17-05
9.30 - 11.30 uur
Baby’s (gratis) en Peuters 1 t/m 3
jaar (2,50 euro)
De Groene Belevenis

Zwerfafval opruimen

Za. 20-05
09.30 uur
Volwassenen en kinderen
Start: De Groene Belevenis

Excursie: Bomkrater en
Viskom
pp Doe korte afstanden lekker op de fiets!

MELDPUNT FIETSERSBOND Ook meedenken met de Fietsersbond?
De werkgroep in Leusden is bereikbaar via: leusden@fietsersbond.nl.

Verkeersonveilige fietssituaties of
bijvoorbeeld een mankement aan
het wegdek kan men melden op
meldpunt.fietsersbond.nl.

Bomkrater, de Viskom en
Wat water allemaal kan..

2017 belangrijk voor
duurzame afvalinzameling
LEUSDEN Het jaar 2017 is een belangrijk jaar voor Leusden en haar
inwoners, als het om duurzame afvalinzameling gaat. In januari van
dit jaar is gestart met het huis-aanhuis ophalen van PMD-afval. Op 24
mei neemt de gemeente de eerste
ondergrondse afvalcontainer voor
restafval in gebruik. Op 7 juli zullen
alle ondergrondse containers in gebruik zijn genomen. Inwoners binnen de dorpsgrenzen krijgen in de
week van 17 mei een brief met een
nieuwe milieupas die nodig is om de
ondergrondse afvalcontainer te
openen. Voor de circa 800 huishoudens in het buitengebied verandert
er niets. Zij krijgen medio juni wel
een nieuwe milieupas en kunnen
daarmee gebruik maken van alle
ondergrondse containers in Leusden.

In december 2016 heeft de gemeente containers bij alle inwoners bezorgd, bedoeld voor de hah-inzameling van PMD-afval. De resultaten
van de eerste drie maanden zijn erg
positief. Er is ruim 2,5 keer meer ingezameld dan in die periode in 2016.
Op basis daarvan zal in 2017 (boven) verwachting circa 23 kilo per
inwoner worden ingezameld. Dat
is nog beter dan de berekeningen waarop de keuze van de invoering van het ‘Nieuwe Inzamelen’ is
gebaseerd.

ONDERGRONDSE CONTAINERS De introductie van de ondergrondse restafvalcontainers op 24 mei, en vanaf
7 juli in heel Leusden (behalve het
buitengebied), zorgt voor een extra
positief effect op de inzameling van
PMD-afval. In 2017 blijft de huidige
afvalstoffenheffing hetzelfde. Vanaf
2018 berekent de gemeente variabele afvalstoffen-tarieven. Dat betekent dat inwoners een lager vast
bedrag gaan betalen, en daarnaast
een bedrag per keer dat men restafval aanbiedt. De gemeenteraad
stelt in het laatste kwartaal van 2017
de hoogte van de afvalstoffenheffing voor 2018 vast.
MEERDERE DOELEN De gemeente

wil met deze duurzame manier van
afvalinzameling meerdere doelen
bereiken.Het wordt voor inwoners
makkelijker om afval te scheiden.
Ook worden inwoners -vanaf 2018financieel beloond voor goede afvalscheiding. Daarnaast werken gemeente en inwoners hand-in-hand
samen aan een duurzamer Leusden.
Tenslotte: vuilniszakken verdwijnen binnenkort uit het straatbeeld,
zodat Leusden er straks (nog) schoner en netter uitziet.
Voor meer informatie over de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers, zie ook de gemeentepagina elders in deze krant.

Op zaterdag 20 mei nemen gidsen
van De Groene Belevenis wandelaars mee op excursie door een vrij
onbekend gebied tussen de Moorsterbeek en de Postweg. Het gebied
rond De Moorsterbeek heeft een
rijke historie en is belangrijk voor
natuur én waterhuishouding in de
Gelderse Vallei.
NATUUR EN HISTORIE Veel dieren

in dit mooie cultuurhistorische gebied hebben hier hun plek gevonden. De wandelroute leidt langs
slootranden en houtwallen en over
smalle paden. Een bijzondere plek
is de Bomkrater die zijn oorsprong
heeft in de Tweede Wereldoorlog en
ook over ‘de Viskom’, ooit een werkgelegenheidsproject, zal de gids
graag vertellen. Laat u verrassen
tijdens deze bijzondere excursie in
het mooie buitengebied van Leusden. Kinderen mogen mee, mits ze
wandelen gewend zijn. Honden zijn
niet toegestaan.
Opgeven via www.degroenebelevenis.nl (Volwassenen). Kosten: 3,50
euro voor volwassenen en 1,50 voor
kinderen, ter plaatse te voldoen aan

Win een fiets
LEUSDEN Doe op 18 mei mee aan de

‘Nationale Fiets naar je Werk Dag’
en win een fiets ter waarde van 749
euro.

HARTSTICHTING De Hartstichting
strijdt tegen hart- en vaatziekten.
Gelukkig overleven steeds meer
mensen een hart- of vaatziekte door
een snellere diagnose en een betere
behandeling, maar onderzoek blijft
nodig. Hoe meer deelnemers aan de
‘Nationale Fiets naar je Werk Dag’,
hoe meer onderzoek mogelijk wordt.
MEEDOEN Ideeën om deze dag bij

werkgevers te promoten kunnen
worden gestuurd naar info@nfp.nl.
Kijk op www.nationalefietsprojecten.nl voor alle acties, het verloop en
de stand.

Za. 20-05
10.00 - 12.30 uur
Volwassenen (3,50 euro) en kinderen (1,50 euro)
Start: De Klaveet

Techniekmiddag:
Wat water allemaal kan..
Wo. 24-05
14.30 - 17.00 uur
Kinderen 7 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

JUNI

de gids. Start: 10.00 uur, duur: ongeveer 2,5 uur. Startpunt: parkeerplaats De Klaveet.
Deze excursie is tot stand gekomen
in samenwerking met Stichting De
Boom.
TECHNIEKMIDDAG Op woensdag 24
mei kunnen kinderen (8-12 jaar)
tijdens techniekmiddag met het
thema Water ontdekkingen doen.
Er worden allerlei proefjes gedaan
die te maken hebben met water. Wat
kan er allemaal met water? Hoe kun
je je vinger in het water steken zónder dat deze nat wordt? Hoe werkt
een watermicroscoop? Hoe maak je
waterraket? Het wordt een gezellige,
maar natte boel.
Van 14.30 uur tot 17.00 uur, kosten
6,50 euro per kind. Aanmelding gewenst.

De Groene Belevenis

Gemeente Leusden

LEUSDEN De komende weken is er
een boeiende excursie in het buitengebied en een spetterende techniekmiddag voor de jeugd.

pp Vanaf juli 2017: geen vuilniszak meer, maar ondergrondse container.

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

MEI

Allereerst gladde, goed berijdbare, brede en veilige fietspaden met
prettig afgestelde verkeerslichten.
Ook is het belangrijk om goede,
liefst overdekte fietsenstallingen
te hebben. Verder moet je logische
fietsroutes bieden, je wilt als fietser
niet moeten omrijden. Ten slotte is
fietsveiligheid in verkeerssituaties
cruciaal.
In Leusden is het hier redelijk mee
gesteld. Echter, op de Hamersveldseweg Zuid is de situatie nu nog
ronduit gevaarlijk. In samenspraak
met de Fietsersbond komt daar een
goed, veilig fietspad.”

GROENE AGENDA

Spelen in de Struintuin

-

Met Vaart op de
Fiets

22

pp Ontdekkingstocht in het buitengebied.

Vlindertuin Leusden

De Vlindertuin Leusden is gevestigd in de hoek Heiligenbergerweg/Groene Zoom. De tuin
heeft als doel het aantrekken van
vlinders om zo een bijdrage te leveren aan de vlinderbaan in de
Provincie Utrecht.
Juni t/m september, zaterdag- en
zondagmiddagen van 13.00 tot
16.00 uur.

Nationale tuinweek:
Tegel eruit, plant erin!

Za.10-06
10.00 - 15.00 uur
Eén bon per huishouden

Gratis: 2 vlinderplanten

Lever op zaterdag 10 juni een tegel in bij de Groei&Bloei-stand
bij Intratuin en ontvang een bon
voor twee gratis planten (aantrekkelijk voor vlinders en bijen).
Groei & Bloei en Intratuin willen
samen werken aan een groenere
omgeving. Meer groen is niet alleen mooi, het levert ook een bijdrage aan de biodiversiteit, zorgt
voor een betere waterberging en
voorkomt overbelasting van rioleringen.
Word Vriend van De Groene Belevenis!

Word Vriend/donateur
LEUSDEN De Groene Belevenis wil
mensen raken met bijzondere ervaringen op het gebied van natuur,
milieu, techniek en duurzaamheid.

Kinderen ervaren al spelend en
ontdekkend: samen met enthousiaste vrijwilligers worden activiteiten georganiseerd in de klas, in de
mooie omgeving van Leusden en in
de Struintuin.

ANBI-ERKEND De Groene Belevenis
is een ANBI-erkende stichting. De
Groene Belevenis is mede afhankelijk van giften en sponsoring. Met
steun van Vrienden en donaties van
bedrijven kan rondom de Schuilhut
een “ontdekpad” worden aangelegd.
Dit pad prikkelt alle zintuigen met
onder andere een blotevoetenpad,
touwbruggen, bos-xylofoon, voelkastjes en een reuze-vogelnest.

DONATEURS GEZOCHT Ook voor volwassenen worden activiteiten georganiseerd waarmee men met een
frisse blik kansen voor duurzaamheid in de eigen omgeving ontdekt.
Mensen die deze doelstelling steunen kunnen vanaf 2 euro per maand
Vriend worden.

VRIENDENDAG Op de speciale Vriendendag in juni vinden groene activiteiten plaats en worden de plannen
voor het ontdekpad gepresenteerd.
Word snel vriend en meld u aan.
Informatie en een aanmeldformulier op www.degroenebelevenis.nl/
wordvriend.

