
Duurzame huizen gezocht

Steun de Struintuin
LEUSDEN De Groene Belevenis wil 
mensen raken met bijzondere erva-
ringen op het gebied van natuur, 
milieu, techniek en duurzaamheid.
 
ERVAREN EN LEREN Kinderen erva-
ren al spelend en ontdekkend: sa-
men met enthousiaste vrijwilligers 
worden activiteiten georganiseerd 
in de klas, in de mooie omgeving 
van Leusden en in de Struintuin. 
Ook voor volwassenen worden 
workshops en excursies georgani-
seerd waarmee men met een frisse 
blik kansen voor duurzaamheid in 
de eigen omgeving ontdekt.
 
STEUNTJE Voor mensen die De Groe-
ne Belevenis een warm hart toedra-
gen en een steuntje in de rug willen 

geven: NL97 INGB 0006 7081 52. De 
Groene Belevenis heeft een AN-
BI-keurmerk. Giften kunnen wor-
den afgetrokken van de belasting.
 
WORD VRIEND Iedereen die de doel-
stelling steunt kan een gift doen of 
vanaf 2 euro per maand Vriend wor-
den. Met steun van Vrienden en do-
naties van bedrijven kan de Struin-
tuin worden onderhouden, nieuw 
gereedschap en plantmateriaal 
worden aangeschaft en reparaties 
uitgevoerd. De Stichting is, naast 
vele vrijwilligers, mede afhankelijk 
van giften en sponsoring. Vrienden 
kunnen zich aanmelden via www.
degroenebelevenis.nl/steunons, en 
worden dan uitgenodigd op de jaar-
lijkse Vriendendag.

Ontdek gebied Bloeidaal
LEUSDEN Bloeidaal is een relatief 
nieuw natuurgebied nabij De 
Schammer dat sinds de inrichting in 
2006 in eigendom en beheer is van 
het Utrechts Landschap (UL). Dit 
aangelegde natuurgebied vormt de 
overgang van het stedelijke gebied 
rond Amersfoort, Hoevelaken en 
Leusden naar de Gelderse Vallei en 
is ingericht om ruimte te geven aan 
natuur, recreatie en waterberging.
 
BIODIVERSITEIT In het begin was 
Bloeidaal een ‘leeg’ veld, met slechts 
grasland en water. Hoe anders is 
het nu. Vanaf het begin van het 
groeiseizoen is er een variëteit aan 
wilde planten en bloemen en fauna, 
waaronder watervogels, reeën, ha-
zen en fazanten.

WANDELEXCURSIE Biodiversiteit is 
hier bereikt met landschapsbeheer. 
Tijdens de wandelexcursie op 2 sep-
tember vertellen gidsen van UL wat 
er gedaan wordt om Bloeidaal zo 
mooi te houden. Zonder beheer zou 
het over een aantal jaren nog uit-
sluitend uit bos bestaan.

Gebrek aan vrijwilligers 
nekt natuurkidsclub
LEUSDEN De Natuurkidsclub bestaat 
al 12 jaar en is voor kinderen die 
graag buiten zijn en in de natuur al-
tijd wel iets vinden dat om nader on-
derzoek vraagt. Echter staat de Club 
te springen om begeleiders. Moch-
ten zich na de zomervakantie geen 
nieuwe vrijwilligers melden, dan is 
de Natuurkidslub genoodzaakt te 
stoppen, ondanks de wachtlijst.
 
STOER EN LEERZAAM Kinderen tus-
sen de 8 en 12 jaar komen een keer 
per maand op zaterdagochtend bij 
elkaar om door middel van activitei-
ten de natuur te ontdekken. Een be-
tje modder op de broek hoort er dan 
bij. Dit zijn belangrijke ervaringen 
voor kinderen, die ze steeds min-
der opdoen in dit digitale tijdperk. 
De kinderen gaan op bezoek bij een 
imker of schaapsherder of op excur-
sie met een boswachter. Er worden 

nestkastjes getimmerd, padden-
stoelentochten gemaakt of braak-
ballen uitgepluisd. Dit vindt telkens 
plaats bij De Groene Belevenis of in 
en om Leusden zoals De Schammer, 
Den Treek en Stoutenburg.
 
BEGELEIDERS NODIG De Natuurkids-
club is een vaste groep van twintig 
kinderen die zich aanmelden voor 
een heel jaar. Het streven is te wer-
ken met een groep van vijf bege-
leiders, maar op dit moment zijn er 
te weinig vrijwilligers. Begeleiders 
hoeven geen groot natuurkenner te 
zijn, maar moeten het vooral leuk 
vinden om met kinderen de natuur 
in te gaan, te ontdekken en dingen 
op te steken van en met elkaar. Inte-
resse om kennis te maken? Dat kan 
via info@degroenebelevenis.nl of tel 
033-3034940 of kijk op www.degroe-
nebelevenis.nl/vrijwilligers.

 p De natuur biedt schitterende ontdekplekjes en bijzondere vindsels.

 p Natuurgebied Bloeidaal.

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 Agen-
da. Zie www.degroenbelevenis.
nl voor agendadetails, kosten en 
aanmelding.

AUGUSTUS /
SEPTEMBER
 

Spelen in de Struintuin
22-8, 29-8, 1-9*, 12-9**, 26-9

Woensdag 14.00 uur en zaterdag 
13. 00 - 16.30 uur
Kinderen tot 13 jaar
De Groene Belevenis
* Pizza bakken, 4 euro
** Peuters 0 - 4 jaar van 9.30 - 
11.30 uur

 

Wandelexcursie: Bloeidaal
Zondag 02-09 / 14.00 - 16.00 uur
Start: Parkeerplaats Koedijker-
weg

 

Wandeling: Den Treek, hout
Zaterdag 15-09 / 15.00 uur (aan-
melden)
Start: Parkeerplaats Treekerweg 
11a.

 

Zwerfafvalochtend
Zaterdag 22-09 / Start: 9.00 uur
De Groene Belevenis

 

Word Vriend van De Groene Belevenis 
(ANBI).

Wie stelt zijn 
energiezuinige 
huis open?
LEUSDEN Veel mensen willen aan de 
slag met het energiezuinig maken 
van hun huis. Een verhaal van ie-
mand uit de buurt helpt daarbij. In 
het kader van de Nationale Duurza-
me Huizen Route openen Leusde-
naren op zaterdag 10 november hun 
woning om praktijkervaringen te 
delen. Een unieke kans voor ieder-
een die zich wil oriënteren op duur-
zaam bouwen of wonen. 
 
PLATFORM IKWILWATT De Groene 
Belevenis organiseert met de loka-
le energiepartners in het platform 
IkWilWatt de route in Leusden. Sa-
men met enthousiaste huiseigena-
ren worden inwoners geïnformeerd 
over de voordelen van duurzaam 
wonen.
Wethouder Duurzaamheid Erik van 
Beurden moedigt inwoners aan om 
deelnemende huizen te bezoeken 
en zo ervaringen op te doen en idee-
en uit te wisselen: ,,Het is mooi om 
goede voorbeelden onder de aan-
dacht te brengen tijdens de Duurza-
me Huizen Route. Bezoekers horen 
ervaringen uit de eerste hand en 
ontdekken dat energiezuinig wonen 
ook voor meer comfort zorgt. Staat 
er een verbouwing op de planning 
en kijk je naar energiebesparende 
mogelijkheden? Of wil je meer we-
ten over het verduurzamen van je 
huis en comfortabeler wonen? Stel 
je vraag aan een huiseigenaar met 
een duurzame woning en hoor er-

varingen uit de eerste hand.” 
Voor wie aan de slag wil met ver-
duurzaming van de woning is een 
ervaring uit de buurt waardevol. 
Buren geven elkaar tips over aan-
passingen, materialen, (lokale) aan-
bieders en de werking in de praktijk.
 
AANMELDING OPENSTELLING Voor 
deze Duurzame Huizen Route wor-
den huizen in Leusden, Achterveld 

en Stoutenburg gezocht. Leusde-
naren die praktijkervaring hebben 
met verduurzaming van hun wo-
ning en die willen delen worden op-
geroepen te reageren. Elke ervaring 
is welkom: warmtepomp, vloeriso-
latie, zonneboiler, HR+-glas, zon-
nepanelen, gebruik van natuurlijke 
materialen of een groendak, kleine 
maatregelen of een geheel energie-
zuinige woning.

INFORMATIE STIMULEERT Een erva-
ringsverhaal brengt duurzaamheid 
dichtbij en helpt in de zoektocht 
naar het energiezuiniger maken van 
je huis. Iedereen die hiervoor zijn 
huis wil openstellen op zaterdag 10 
november kan dit melden aan info@
degroenebelevenis.nl of eventueel 
via telefoon 033-3034940. Henriëtte 
Former van De Groene Belevenis is 
de contactpersoon.

 p In de wijk Alandsbeek is grootschalig ingezet op duurzaam wonen.

Avontuurlijk spelen
LEUSDEN De Struintuin met uitzicht 
over de weilanden richting het Val-
leikanaal is een geweldige groene 
locatie aan de rand van Leusden. 
Een heerlijke plek voor kinderen en 
volwassenen om de natuur te ont-
dekken. In september en oktober is 
de Struintuin een aantal middagen 
open om te spelen, zie groene agen-
da op deze pagina voor alle data.
 
SPELEND ONDERZOEKEN Tijdens het 
spelen kunnen de kinderen in vrij-
heid genieten van de ruimte die de 
Struintuin biedt. Hutten bouwen, 
over boomstammen klauteren, wa-
ter oppompen, kliederen in de mod-
derkeuken of het blotevoetenpad 
proberen. Er liggen allerlei materia-
len klaar zoals visnetjes, loeppotjes, 
emmers en zoekkaarten.
 
PIZZA’S BAKKEN Als extra activiteit 
wordt op zaterdagmiddag 1 septem-
ber de buitenoven opgestookt om 
pizza’s te bakken. Bezoekers kun-
nen pizzadeeg rollen en met zelf ge-
sneden groenten beleggen. Op deze 
middag is de tuin geopend van 13.00 
tot 16.30 uur. Entree voor kinderen 
van 3 tot en met 12 jaar is 2,50 euro. 
Een pizza maken kost 4,00 euro ex-
tra.
 
PEUTEROCHTEND Voor peuters in 
de leeftijd tot 4 jaar is een speciale 
speelochtend ingepland, Peuters in 
het Groen. Op woensdagochtend 12 
september vanaf 9.30 tot 11.30 uur 
kunnen ze met hun ouders, opa of 
oma, pedagogisch medewerker of 
gastouder op ontdekkingstocht door 
de tuin. Aanmelden voor deze acti-
viteiten is niet nodig. De Struintuin 
ligt achter De Groene Belevenis aan 
de Hamersveldseweg 105/107. Hon-
den worden niet toegelaten. Kom bij 
voorkeur op de fiets.
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