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Doe mee met De Duurzame 13

vrijwilligersvacatures. Afke: ,,Mo-
menteel zijn begeleiders voor de 
doordeweekse buitenlessen het 
hardst nodig. Daarnaast zoeken 
we naarstig naar natuurclubbege-
leiders voor de zaterdag. Uiteraard 
zijn reacties op andere vrijwilligers-
functies ook van harte welkom! Het 
leuke van vrijwilligerswerk bij ons 
is dat je lekker buiten bezig bent in 
de frisse lucht, met je voeten in de 

klei. Het is super om kinderen zelf 
de natuur te laten ontdekken door 
ze te laten spelen en samen dingen 
te ondernemen. Pluspunt van De 
Groene Belevenis is dat onze locatie 
op de grens van de bebouwde kom 
en het buitengebied ligt. Je fietst er 
zo naar toe en dan sta je midden in 
de vrije natuur!”
 
AANMELDING Wat vraagt De Groene 

Belevenis van toekomstige vrijwilli-
gers? Plezier hebben in buiten zijn, 
kunnen samenwerken en soms (dat 
verschilt per vacature) is werkerva-
ring met groepjes kinderen handig.
Aanmelden kan op de vrijwilligers-
pagina van de website van De Groe-
ne Belevenis. Meer weten over de 
Duurzame 13 campagne? Zie: doe-
deduurzame13.degroenebelevenis.
nl

Bestuursleden gezocht
LEUSDEN Het bestuur van stichting 
De Groene Belevenis bestaat uit 
drie leden (onbezoldigd). Graag 
breidt het bestuur op korte termijn 
uit met nieuwe bestuursleden. 
 
PROFIEL BESTUURSLID
- Bezit algemene bestuurlijke kwa-
liteiten, heeft bij voorkeur ervaring 
als bestuurder;
- Is betrokken bij de doelstelling van 
de stichting; geeft vorm aan de visie 
en missie, denkt in mogelijkheden;
- Houdt toezicht op de uitvoering 
van de beleidsuitgangspunten, de 
visie en missie van de stichting;
- Is een teamspeler;
- Bestuurt op hoofdlijnen;
- Bewaakt de balans tussen kritisch 
tegenspel en constructieve samen-

werking;
- Beoordeelt strategische uitgangs-
punten.
 
TAKEN 
- Levert een actieve bijdrage aan de 
bestuursvergaderingen;
- Is betrokken bij de voorbereiding 
en bewaking van de uitvoering van 
het Algemeen Beleidsplan, de acti-
viteitenplannen en het financiële en 
inhoudelijke jaarverslag;
- Stelt de begroting en de jaarreke-
ning op;
- Toont betrokkenheid bij wervings-
procedures voor medewerkers.
 
INFORMATIE Jan van der Horst, 06-
17162953, janvanderhorstleusden@
xs4all.nl

Plant een boom in je buurt
LEUSDEN Tijdens de Nationale 
Boomfeestdag 2018 worden ook in 
de gemeente Leusden weer nieuwe 
bomen geplant.
 
De gemeente Leusden, SIGHT 
Landscaping en De Groene Bele-
venis zijn op zoek naar de beste lo-
caties om Leusden nog groener te 
maken. Waar zijn ‘grijze vlekken’ 
die een groene oppepper kunnen 
gebruiken?
 
LOCTIE AANMELDEN Inwoners van 
Leusden kunnen tot 19 februari 
2018 via bomen@leusden.nl een plek 
aanmelden. De locatie kan ook door 
een club of bijvoorbeeld schoolklas 
worden bedacht. Alle inzendingen 
worden beoordeeld. Tijdens de Na-

tionale Boomfeestdag op 14 maart 
2018 zal op een aantal aangemel-
de locaties ook daadwerkelijk een 
boom geplant worden.
 
VOORWAARDEN Lees op  http://
www.onzebuitenruimte.nl waar een 
locatie aan moet voldoen.

17GROEN EN DUURzAAM

Beurs Leusden Gasloos; We 
zijn begonnen!
LEUSDEN Net als heel Nederland 
zegt Leusden vaarwel tegen het 
aardgas. In de duurzaamheidsagen-
da en het Energie-akkoord 2.0 kiest 
de gemeente voor Energieneutraal 
in 2040. Dit betekent de energie-
vraag zo ver mogelijk omlaag bren-
gen, de warmte die we nodig hebben 
met slimme techniek elektrisch op-
wekken en lokaal duurzame energie 
opwekken. Hiervoor is, naast wat er 
op daken en parkeerterreinen mo-
gelijk is, ongeveer 300 ha aan zon-
neweides of plaatsing van twintig 
windmolens nodig.
 
In de weken voor de infobeurs kun-
nen Leusdenaren meedoen met een 
online opinieonderzoek over de weg 
naar een Gasloos Leusden in 2040. 
Meedoen met dit onderzoek? Ga 
naar www.ikwilwatt.nl

ENERGIENEUTRALE WONINGEN Om 
energieneutraal te wonen zijn maat-
regelen aan de woning nodig. Van 
belang is dat de verschillende maat-
regelen op de juiste wijze en in de 
juiste volgorde worden gedaan.
 
INFOBEURS GASLOOS Voor alle ant-
woorden op vragen rondom te zet-
ten stappen en financiering van 
energieneutraal wonen kan men op 
3 maart (11.00 - 16.00 uur) in De Til 
terecht. Tijdens de beurs houden 
diverse partijen een korte pitch, on-
der andere over de urgentie van de 
energietransitie in Leusden, aanpak 
van de eigen woning, duurzaam-
heidslening, warmtepompen en het 
postcoderoosproject van Valleizon. 
De infobeurs is een initiatief van 
Energiegroep Cool en ValleiZon in 
samenwerking met gemeente Leus-
den en IkwilWatt.

 p Inwoners van Leusden kunnen zich over de transitie laten informeren.

 p Is uw buurt al groen genoeg?

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 en aanmelding: 
www.degroenbelevenis.nl.

FEBRUARI
Pimpen voor de pimpel-
mees: nestkastje maken
wo. 21-02
14.30 - 16.30 uur
Kinderen van 7 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis
 
Minicursus:
Wolken, wind en water
wo. 21-02
19.30 - 21.30 uur
De Groene Belevenis
 

MAART
Infobeurs Leusden Gasloos
Zie artikel.
za. 03-03
11.00 -16.00 uur
De Til
 
Gezinswandeling Klein 
Stoutenburg
Zo. 04-03
14.00 - 16.00 uur
Koetshuis Stoutenburg
 
Minicursus:
Mossen
wo. 07-03 / za. 10-03
10.00 - 12.00 u; 19.30 - 21.30 u 
De Groene Belevenis en
buitenlocatie
 
Nationale Boomfeestdag 
2018
wo. 14-03
Word Vriend van De Groene Belevenis 
(ANBI).

Op zoek naar de 
vrolijke 
vrijwilliger
LEUSDEN NLdoet staat op 9 en 10 
maart op stapel. Een landelijke actie 
waar iedereen wordt uitgenodigd 
een dag of dagdeel vrijwilligerswerk 
te doen. Hartstikke leuk en het geeft 
veel voldoening om nuttig bezig te 
zijn. Kijk eens op NLdoet.nl of La-
rikslaan2.nl of er in Leusden een 
mooie vrijwilligersklus bijzit. Ook 
De Groene Belevenis krijgt veel 
hulp van vrijwillige enthousiaste-
lingen. Graag verwelkomen we 
nieuwe mensen die plezier hebben 
in vrijwilligerswerk bij onze vele 
groene initiatieven.
 
Vrijwilligerscoördinator Afke van 
der Zwaard geeft het stokje (voor-
lopig) door aan Petra de Booij. Afke 
werkte voor De Groene Belevenis, 
met veel passie. ,,Ik deed de werving 
en selectie van vrijwilligers, naast 
begeleiding, planning, roostering 
en uitvoering van het vrijwilligers-
beleid. Ook zorgde ik voor samen-
hang en verbinding. Het meest ge-
noot ik van een mooie match door de 
juiste vrijwilliger op de juiste plek te 
plaatsen. Dat werkt goed voor De 
Groene Belevenis én de vrijwilliger 
wordt er blij van. Bovenal verrasten 
vrijwilligers me regelmatig positief 
door hun toegevoegde waarde te to-
nen met ideeën, inzichten en oplos-
singen.”
 
VRIJWILLIGERSVACATURES Op De-
GroeneBelevenis.nl staan alle 

 p Een voorbeeld van vrijwilligerswerk bij De Groene Belevenis, het geven van buitenlessen.

Alternatieven voor 
afvoer regenwater 

LEUSDEN Hoosbuien komen steeds 
vaker voor, het riool kan dat niet 
aan. Daarom bestaat de wens om 
schoon regenwater niet onnodig via 
het vuilwaterriool naar de zuivering 
te lozen. Zo ontstaan riool-overstor-
ten en wateroverlast of er volgen 
hoge kosten om de riolering aan te 
passen. Een alternatief is het regen-
water opvangen waar het valt, bij-
voorbeeld in een laagte, een regen-
ton of in de bodem. Zo kan de grond 
zwaardere buien wel aan en kunnen 
regenpijpen worden afgekoppeld.
 
In de Prunus- en Berkenlaan staat 
de gemeente voor de keuze: regen-
pijpen van woningen aansluiten op 
de regenwaterleiding in de straat, of 
dat geld, in overleg met bewoners, 
benutten voor creatievere oplossin-
gen. Gemeente en bewoners kijken 
wat past bij het betreffende perceel, 
zodat tuinen waterbergend én leu-
ker worden.

NATUURLIJKE AFVOER Maar water 
kan niet overal de bodem in, bij-
voorbeeld omdat het grondwater 
hoog staat. Dan kan het een oplos-
sing zijn regenwater te laten afstro-
men via een goot naar de straat. 
Daar ligt een regenwaterleiding die 
het water afvoert naar een vijver of 
sloot. Inmiddels hebben tien bewo-
ners, met de gemeente en deskun-
digen van Operatie Steenbreek en 
Wareco, een aantal tuinen bezocht. 
Buurtambassadeurs Mark Goed-
koop (Berkenlaan 5) en Han van 
Keulen (Berkenlaan 2) benadruk-
ken: ,,De persoonlijke benadering is 
voor ons doorslaggevend.”

Meer informatie op www.degroene-
belevenis.nl
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