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Struintuinseizoen van start
Hutten bouwen
en moddersoep
maken

LEUSDEN Doe mee met Nederland
Zoemt, een actie voor de bij. Dat is
hard nodig, want de Nederlandse
wilde bijen zijn in gevaar. De helft
van alle 358 soorten is bedreigd, terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze
voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is
afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen
zijn dus cruciaal.

LEUSDEN De lente is begonnen en
dat betekent dat het Struinseizoen
weer van start gaat. Op zaterdagmiddag 21 april gaat de deur naar de
Struintuin van De Groene Belevenis
weer open en kan er naar hartenlust
al struinend weer veel ontdekt worden.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek
aan voedsel en nestgelegenheid. Dit
is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen
worden niet blij van gazons als een
biljartlaken en bermen waaruit alle
bloemen zijn verdwenen.

pp In de Struintuin is op 21 april weer veel te beleven voor jong en oud.

waarin met zekerheid duurzaamheid een centrale rol speelt.
KOM HET BELEVEN De activiteiten en
lessen die De Groene Belevenis organiseert gaan over planten, dieren,
onze omgeving en hoe we moeten
omgaan met onze aarde. Ook voor
volwassenen worden activiteiten
georganiseerd. Zo laat De Groene
Belevenis mensen met een nieuwe,
verfriste blik kijken naar de kansen

We begonnen met ‘Recycle met Regelmaat’ en vorige maand sloten we
af met ‘Teugje Tapwater’.
Tijdens de campagne kwamen onderwerpen aan de orde als: betrokken bezig zijn tijdens je vakantie,
maar ook: een dierbare blij maken
met een fairtrade of ecologisch cadeautje. Of niet te vergeten: vrijwilligerswerk doen voor één dagdeel.
Een greep uit de 13 Duurzame Doelen die de Groene Belevenis met
veel plezier samenstelde. Alle dertien terug te vinden op doededuurzame13.degroenebelevenis.nl.

STRUINTUIN OPENINGSTIJDEN Komende maanden is de Struintuin

raakt door onze campagne ‘Doe De
Duurzame 13’? Als afsluiting van
de campagne organiseert De Groene Belevenis tijdens de opening
van het Struinseizoen een Groene Markt met informatie over een
groene en duurzame leefstijl.
GESPREK Kom op zaterdag 21 april
naar de markt en raak in gesprek
met diverse organisaties en ondernemers uit Leusden en omgeving
die de Duurzame 13 praktisch,
haalbaar en leuk maken! De entreeprijs is (voor iedereen ouder dan 2
jaar) 2,50 euro per persoon (alleen
contant). De Struintuin en Groene
Markt zijn open van 13.00 tot 16.30
uur, achter De Groene Belevenis,
Hamersveldseweg 107 in Leusden.
Kom bij voorkeur op de fiets. Honden zijn niet toegestaan in de tuin.

een ‘Nul-Op-de-Meter’-Modelwoning gerealiseerd. De nieuwe eigenaren hebben de grondige verbouwing gecombineerd met het
realiseren van een NOM-woning.
De modelwoning wordt op nog nader te bepalen momenten opengesteld voor belangstellenden.

Energieneutraal
wonen wordt gerealiseerd door
vloerisolatie, binnengevelisolatie,
nieuwe kozijnen en glas, nieuwe
voordeur en garagedeur, mechanisch ventilatiesysteem, warmtepomp, lage temperatuur afgiftesysteem en zonnepanelen.
Naast de modelwoning op de Finnmark zijn er plannen voor een
NOM-REALISATIE
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pp Renovatie: naar NOM.

NOM-woning in de wijk Alandsbeek.
Ook worden er energieneutrale
woningen gerealiseerd in het plan
Loysderhoek en natuurlijk bij VvE
De Hamershof waar daadwerkelijke
renovatie op het punt staat te beginnen.

Open tuinendag in juni
LEUSDEN Groei & Bloei, afdeling
Amersfoort en omstreken, organiseert op zaterdag 16 juni de jaarlijkse open tuinenmiddag in Leusden.
Dit jaar vindt deze middag plaats in
de wijken Leusden-Zuid en de Tabaksteeg.
KEURING In voorjaar, zomer, herfst
en winter 2017 hebben leden van
Groei & Bloei in deze wijken van
Leusden een voortuinkeuring gehouden. Hieruit is een aantal prijswinnaars voortgekomen, gevolgd
door een gezellige informatieve
prijsuitreiking.

Voor de campagne
‘Operatie Steenbreek’ is ook op deze
pagina regelmatig aandacht geSTEENBREEK

NATIONALE BIJENTELLING Tel op 21
of 22 april een half uur de bijen in je
tuin of balkon. Doe dit op een zonnig - of in ieder geval droog - moment, loop rustig één rondje door je
tuin en noteer alle soorten en aantallen die je ziet. In april en mei zijn
er 20 soorten wilde bijen die je in je
tuin kunt vinden. De meesten zullen
onbekend zijn, dus is het handig een
bijengids en telformulier te downloaden op www.nederlandzoemt.nl.
De Groene Belevenis besteedt samen met de Bijen- en Vlindertuin
ook aandacht aan de nationale bijentelling. Tijdens de opening van
het Struinseizoen op 21 april is er
informatie over de wilde bij en bijvriendelijk tuinieren beschikbaar
en kunnen er (bloemen)zaadbommen worden gemaakt.

GROENE AGENDA
Een greep uit de Groene Agenda.
Zie voor details en aanmelding:
www.degroenbelevenis.nl.

LEUSDEN In de Eurowoningen wordt

GROENE MARKT Geïnspireerd ge-

pp Doe De Duurzame 13 en kom 21 april naar de Groene Markt.

weer een aantal woensdagmiddagen open om te spelen. De eerstvolgende keer is 9 mei in de meivakantie, in combinatie met bellenblazen
(zie de Groene Agenda op www.
degroenebelevenis.nl voor actuele data). Nog meer genieten van de
Struintuin? Boek dan een groene
familie- of teambuilingactiviteit
of geef een verjaardagsfeestje in
de Struintuin. Meer informatie op
www.degroenebelenis.nl.

De Groene Belevenis

troduceerde in januari 2017 de campagne ‘Doe De Duurzame 13’. Inmiddels zijn alle 13 Duurzame
Doelen voorbij gekomen.

voor duurzaamheid in eigen omgeving. Op 21 april vindt tegelijk met
de opening van het Struinseizoen
een Groene Markt plaats om bezoekers te informeren over een groene
en duurzame leefstijl. Zo is er ook
voor volwassenen genoeg te beleven
op 21 april, entreeprijs 2,50 euro per
persoon vanaf 3 jaar - contant.

Gasloos wonen: Finnmark 7

Afsluiting campagne ‘Doe
De Duurzame 13’
LEUSDEN De Groene Belevenis in-
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LEUKE ACTIVITEITEN Iedereen kan
komen gluren bij de ooievaar, waterdiertjes uit de poel vissen, naar
kriebeldiertjes zoeken, hutten bouwen in het takkenbos, water pompen
bij de beek en in de modderkeuken
de heerlijkste moddersoep maken.
Op deze middag zijn er ook extra activiteiten voor het hele gezin; broodjes bakken boven het kampvuur,
natuurschatten onderzoeken uit het
vindselkabinet, braakballen pluizen
en zaadbommetjes maken voor het
bloemenlint.
ERVAREN EN VOELEN Stichting De
Groene Belevenis wil haar passie
voor de natuur en duurzaamheid
overbrengen. Dit doet ze door het organiseren van groene belevenissen.
Beleven is ervaren en vooral voelen.
Als je de liefde voor de wereld om
je heen voelt, ontstaat ook de bewustwording, betrokkenheid en het
goede voornemen om voor haar te
zorgen. Zo geeft De Groene Belevenis de jeugd vaardigheden mee om
voorbereid te zijn op de uitdagingen
van hun toekomst. Een toekomst

15

vraagd. De leus: ‘tegel eruit, plant er
in’ vindt al veel navolging en is ook
in Leusden enthousiast ontvangen.
OPROEP OPENSTELLING Voor zaterdagmiddag 16 juni zoekt Groei &
Bloei enthousiaste tuineigenaren
die het leuk vinden om hun tuin
open te stellen voor bezoekers.
Openstelling geldt voor diverse
tuinstijlen. Grote tuinen met tuinkamers en gezellige loungehoeken,
maar ook kleine, strakke of juist
rommelige en zelfs moestuinen
worden in de selectie opgenomen.

Geïnteresseerden kunnen informatie over deze middag ontvangen
door te reageren via e-mail: info@
amersfoort.groei.nl.

APRIL
Opening Struintuinseizoen en
Groene Markt
Zaterdag 21 april
13.00 - 16.30 uur
Entreeprijs 2,50 euro per persoon vanaf 3 jaar (contant)
De Groene Belevenis

Week van de Teek

16 tot en met 22 april

Nationale Bijentelling
21 en 22 april

MEI
Spelen in de Struintuin

Woensdag 9 mei
14.00 tot 16.30 uur
Entree kinderen 2,50 euro + 0,50
euro bellenblaas (contant)
De Groene Belevenis

Workshop Mindfulness in de
natuur
Woensdagavond 9 mei
19.30 tot ongeveer 21:30 uur
De Groene Belevenis
Vergoeding: 15,00 euro per persoon per avond
Word Vriend van De Groene Belevenis
(ANBI).

