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Succesvol jaar

Winteractiviteiten Leusden

LEUSDEN Het afgelopen jaar vulde
De Groene Belevenis maandelijks
weer deze pagina Groen en Duurzaam. Met veel plezier informeert ze
over duurzame activiteiten, bewonersinitiatieven en ontwikkelingen
in de natuur.

Geen blote
voeten maar
stoute schoenen
LEUSDEN In het winterseizoen worden veel bijzondere activiteiten georganiseerd. Wat is er fijner dan een
flinke wandeling te maken in het
prachtige buitengebied? Onderstaande evenementen worden van
harte aanbevolen.

DGB

EETERIJ DE HESSENKAR Vanaf De
Hessenkar in Achterveld kan op
zondag 23 december een winterwandeltocht van 10 km (recreanten)
of 20 km (gevorderden) worden gemaakt. De wandeling voert langs
idyllische plekjes in en om Achterveld. Na afloop is er een stamppottenbuffet. Het dragen van een fluorescerend hesje is verplicht.

pp Tijdens een winterwandeling in en om Leusden, Achterveld en Stoutenburg valt er veel te genieten.

pelijk schoon van het landgoed. De
tocht voert langs de mooiste doorkijkjes. De start is bij het Koetshuis
om 14.00 uur.
SCHUTTERHOEF DEN TREEK De natuurgidsen van IVN staan op 20 januari klaar op Landgoed ISVW om
wandelaars mee te nemen op een
stevige wandeling door een prachtig gebied. Tijdens deze doorstapwandeling van ongeveer 8 km wordt

Nieuwe vuilniswagens in
Leusden op groen gas
LEUSDEN De nieuwe afvalinzame-

laar voor bijna alle soorten afval in
Leusden is met ingang van 1 januari
het bedrijf REMONDIS.
Vestigingsmanager Eniel Methorst
is druk bezig met de voorbereidingen: ,,Speciaal voor Leusden
hebben we nieuwe vuilniswagens
aangeschaft. Ze worden nu gereedgemaakt en goed om te vertellen
is dat ze op groen gas rijden. Een
duurzaam alternatief voor rijden op
fossiele brandstoffen. We hebben
Leusden in tweeën gedeeld: de ene
week rijden we met drie auto’s en
de andere week met vier. Onze vestigingen zitten in Scherpenzeel en
Amersfoort, dus we komen van twee
kanten Leusden binnenrijden.”
ROUTE RIJDEN ‘s Ochtends om half

acht legen ze de eerste bakken. Hal-

iedereen via een zandverstuiving
meegenomen langs het nieuwe natuurgebied Schutterhoef. Er wordt
af en toe gestopt voor een korte uitleg.
SNERTLOOP DE GLIND Voor hardlopers wordt voor de 29e maal de
Snertloop georganiseerd. De jeugd
en recreanten gaan op zaterdag 5
januari een ronde van 2,7 kilometer
en de senioren een afstand van 6,4

Doe weer mee met
Nieuwjaarsvegen

AFVALWIJZER Let op: vanaf 1 januari veranderen de inzameldagen.
Download de Afvalwijzer-app of
kijk op mijnafvalwijzer.nl.

spandoeken en via social media
wordt aandacht gevraagd voor een
opgeruimd Leusden.

de jaarwisseling vinden veel mensen leuk en ‘mooi wark’, maar de
verpakkingen en restanten geven
ook troep.

Met de campagne
Nieuwjaarsvegen die ook dit jaar
weer wordt gehouden, worden alle
Leusdenaren opgeroepen om samen de eigen straat, plein en perken
weer netjes vuurwerk- en afvalvrij
te maken. Vuurwerkresten kunnen
op 2, 3 en 4 januari gratis bij de Milieustraat worden ingeleverd.
CAMPAGNE

OPGERUIMD LEUSDEN De campagne
voor een schone start in het nieuwe jaar wordt georganiseerd door
Opgeruimd Leusden. Met posters,

De milieu-impact
van kerstbomen en kerstverlichting
is heel verschillend, waardoor de
milieuvriendelijkste boom niet valt
aan te wijzen. Maar voor het klimaat (CO2-uitstoot) kan een boom
beter dichtbij huis worden gekocht.
Kerstverlichting met gloeilampjes
die vaak dag en nacht brandt heeft
meer negatieve invloed op het klimaat dan de kerstboom zelf. Zuinige
ledverlichting is een prima alternatief.
MILIEU-IMPACT

REMONDIS

pp Samen de straat vegen op Nieuwjaar.

WIN EEN TAART Actieve Leusdenaren die met elkaar Nieuwjaarsvegen, maken kans op een lekkere
taart. Stuur een foto van deze activiteit in uw buurt of uw bezoek aan de
Milieustraat naar info@opgeruimdleusden.nl of post deze op www.facebook.com/opgeruimdleusden.

Bomen over kerstbomen
LEUSDEN ‘Nep of levend, kopen, huren, of adopteren?’ Dat is de vraag.

vuilniswagens.

DEELNAME De wandelingen worden
onder diverse condities uitgezet.
Voor aanmelding, kosten, consumptie-arrangementen, toegankelijkheid e.d. is het aan te bevelen deze
vooraf via internet op te zoeken.

LEUSDEN Vuurwerk afsteken tijdens

verwege de route zijn de wagens vol
en wordt het afval in Amersfoort gelost. Methorst: ,,Vaak krijgen we de
vraag of we een vaste route rijden.
Chauffeurs doen dat in principe wel.
Ze hebben een vast begin- en eindpunt en ze werken per woonwijk,
maar altijd een vaste route kunnen
we helaas niet garanderen. Er kan
bijvoorbeeld een wegafzetting zijn
of er staat een verhuiswagen die we
niet kunnen passeren, waardoor we
een andere route nemen. Daarom is
het belangrijk dat iedereen zijn bak
echt om half acht aan straat heeft
staan. Zo kunnen we garanderen
dat we op een efficiënte wijze uw
bak kunnen ledigenz.”

pp Binnenkort in Leusden: nieuwe afvalverwerker met nieuwe

kilometer afleggen. Na afloop staat
er voor iedereen een kom erwtensoep klaar en ook krijgen alle deelnemers een herinneringsvaantje.

Monica Sluiseman

HOEVE GROOT ZANDBRINK Tussen
Kerst en Nieuwjaar wordt de gezellige 6e Boeren Winter Wandeling
georganiseerd. Deze tocht van circa
7 km duurt ongeveer 3 uur, afhankelijk van de tijd die wordt doorgebracht bij opengestelde boerenbedrijven. Onderweg zijn er drankjes
en de tocht wordt afgesloten met een
stamppottenbuffet. Er wordt vaak in
groepen deelgenomen aan dit evenement: vol=vol.
HEERLIJKHEID STOUTENBURG Een
verrassende winterwandeling voor
het hele gezin op zondag 6 januari
op Groot Stoutenburg onder begeleiding van gidsen van het Utrechts
Landschap. Er wordt verteld over de
dieren en bomen en het landschap-

Randijk Bamboe in
Leusden is initiatiefnemer van
‘Adopteer een Kerstboom’, dat inADOPTEREN

14

middels landelijk succesvol navolging heeft gekregen. Voor de kerstboomkweek wordt samengewerkt
met een lokale biologische kippenboerderij: de kippen hebben vrije
uitloop en onkruid wordt ‘snavelmatig’ bestreden. Na de kerst wordt
de boom herplant.
INZAMELING Centraal inleveren van

de kerstboom is beter dan verbranden. Kerstbomen die de gemeente
inzamelt gaan naar een afvalenergiecentrale, de versnipperaar of
worden compost.
Een deel van de verbrandingsenergie wordt teruggewonnen. Compostering en versnippering levert weer
bodemverbeteraar en bodembedekker op.

HOGE CIJFERS De pagina is een
mooie afspiegeling van de diversiteit
aan activiteiten. Zo organiseerde De
Groene Belevenis kinderactiviteiten in de Struintuin, samenwerking
met LeusdenFit, de Duurzame Huizenroute en lezingen en activiteiten
rondom Dag van de Duurzaamheid.
De Groene Belevenis bezorgde meer
dan negenduizend keer een kind
een duurzame ervaring op school
door lessen, materialen, excursies
en schoolprojecten in Leusden en
regio. Daarnaast gingen kinderen
vierduizend keer in hun vrije tijd
met De Groene Belevenis op pad,
of met een product aan de slag via
de kinderopvang, een verjaardagsfeestje, techniekmiddag of natuurclub. Drieduizend volwassenen
deden mee met een workshop, excursie of ouderenmiddag. Veel deelnemers spraken hun waardering
uit. Vrijwilligers leverden onmisbare handen, ze ondersteunden hierin
met meer dan zesduizend uur.
Ook voor 2019 staan alweer activiteiten gepland, zoals moestuinieren
met basisschoolkinderen, samenwerking in vergroening van kinderopvangorganisaties en projecten
rondom klimaatvriendelijke tuinen
en schoolpleinen.
De Groene Belevenis is een zelfstandige ANBI stichting en kan niet
zonder vrijwilligers en donaties,
misschien een mooi moment om
Vriend te worden? De Groene Belevenis wenst iederen een groen en
duurzaam 2019.

GROENE AGENDA
Zie voor agendadetails, kosten en
aanmelding: www.degroenbelevenis.nl.

DECEMBER
Winterwandeltocht (10 of 20 km)

Zo. 23-12 / Start 12.30 u (20 km)
en 14.00 u (10 km)
De Hessenkar, Achterveld

Boeren Winter Wandeling (7 km)

Za. 29-12 / start vanaf 12.00 u
Hoeve Groot Zandbrink

JANUARI
29e Snertloop (2,7 of 6,4 km)

Za. 05-01 / 14.00 - 17.00 u
Rudolphlaan, De Glind

Wandelexcursie Stoutenburg - UL

Zo. 06-01 / 14.00 - 16.00 u
Heerlijkheid Stoutenburg

Excursie Schutterhoef - IVN (8 km)

Zo. 20-01 / 14.00 u
Start: Landgoed ISVW

