
Inzameling PMD succesvol

Yes! Schoolmoestuintjes!
LEUSDEN Komend seizoen wordt 
Leusden nog groener. Kinderop-
vang De Wiebelwagen en De Groe-
ne Belevenis gaan samen met diver-
se partijen moestuinen aanleggen 
op het oude werfterrein. Jong en oud 
kan hier straks moestuinieren; 
grond bewerken, zaaien, verzorgen, 
onkruid wieden, water geven en na-
tuurlijk oogsten.
 
De komende maand worden de 
moestuinbedden voor schoolklas-
sen aangelegd.
Vanaf april komen basisschoolleer-
lingen elke week hun eigen tuintje 
verzorgen. De bedden worden zo in-
gedeeld dat kinderen in duo’s 2 m2 
gaan verzorgen.
Met moestuinieren ontdekken kin-

deren alles over eten, over her-
komst en over smaak van voedsel. 
Het maakt ze bewust van gezonde, 
duurzame én lekkere keuzes, en het 
helpt ze die te leren maken.
 
BEGELEIDING GEZOCHT Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers die ons we-
kelijks, van april tot de zomerva-
kantie een paar uurtjes per week 
willen helpen. Om de kinderen van 
groep 6 en 7 te leren hoe het moes-
tuinieren in zijn werk gaat en waar 
ze op moeten letten zodat ze niet de 
jonge wortelplantjes voor onkruid 
aan zien.
Wie het leuk vindt om met kinde-
ren te werken en iets weet iets van 
moestuinieren, kan zich aanmelden 
via info@degroenebelevenis.nl.

AED voor De Wiebelwagen 
en de Groene Belevenis
LEUSDEN Op de zijkant van het ge-
bouw aan de Hamersveldseweg 105 
hangt sinds kort een AED, een auto-
matische externe defibrillator.
 
Kinderopvang De Wiebelwagen 
verbouwt hier de voormalige ge-
meentewerf en werkt samen met De 
Groene Belevenis aan een plek waar 
diverse groene en duurzame activi-
teiten voor kinderen, volwassenen 
en ouderen georganiseerd worden.
 
SCHENKING AED Het Leusdense be-
drijf VCM Medical draagt de duur-
zame activiteiten van De Groene 
Belevenis een warm hart toe en 
heeft een AED geschonken. De AED 

hangt goed in het zicht met de be-
doeling dat iedereen daar gebruik 
van kan maken, indien nodig.
 
Het apparaat kan gebruikt worden 
door de beide organisaties en haar 
bezoekers, maar ook door buurtbe-
woners of via het noodnummer 112.

Tuinvogels tellen: leuk, 
nuttig en gemakkelijk 
LEUSDEN Het afgelopen jaar werden 
er door Nederlanders tijdens de Na-
tionale Tuivogeltelling veel mussen 
gespot, maar opvallend minder me-
rels. In 2018 namen meer dan 65.000 
mensen deel aan de telling.
 
De Nationale Tuinvogeltelling is het 
grootste ‘citizen science’ project van 
Nederland. In 2019 vindt de Natio-
nale Tuinvogeltelling plaats op 25, 
26 en 27 januari. De telling is een 
momentopname van de aanwezige 
tuinvogels. In combinatie met de 
resultaten van andere tellingen ont-
staat zo een goed totaalbeeld van de 
ontwikkelingen in het belang van 
tuinen voor vogels.
 
TEL VOGELS MET DE KLAS Bij de Vo-
gelbescherming kunnen school-
klassen zich inschrijven voor een 
telling op vrijdag 25 januari. Met 

de beschikbare zoekkaarten en les-
materiaal leren de kinderen vogels 
te herkennen. Ze zullen enthousi-
ast vogels in de tuin aanwijzen, op 
naam brengen en verhalen over de 
vogels vertellen.
 
Klassen die zich van tevoren in-
schrijven op tuinvogeltelling.nl/
voor-scholen, krijgt tips en alle 
spelregels per mail toegezonden.
 
TUINVOGELS HERKENNEN De meest 
voorkomende tuinvogels staan in de 
vogelgids op vogelbescherming.nl. 
Er is ook een app ‘Tuinvogels’ van 
de Vogelbescherming. Daarin kan 
men grootte, snavel, silhouet en/of 
kleur aangeven waarna een aantal 
suggesties van vogelsoort volgt. 
 
Tuinvogels tellen is leuk, nuttig en 
gemakkelijk.

 p De Nationale Tuinvogeltelling 2019 vindt het komend weekend plaats.

 p Albert Kramer (VCM) overhandigt AED.
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Meewerkochtend De Boom
Za. 26-01, 09-02 en 23-02
9.00 - 12.00 uur
Op landgoed De Boom wordt in 
de winterperiode elke 14 dagen 
onderhoud gepleegd langs de slo-
ten en weilanden. Wie wil (leren) 
wilgenknotten en elzen afzetten? 
18 jaar en ouder. Kom dan mee-
helpen! Voor koffie met brood 
wordt gezorgd. Locatie: Wouden-
bergseweg in de buurt van ‘ de 
Mof’. Info: ivnknotploegamers-
foort@gmail.com

Wandeling in Birkhoven
03-02 / 14.00 - 16.00 uur
Wandel mee door dit mooie na-
tuurgebied. Deze wandeling 
vindt plaats onder leiding van 
gidsen die een ode aan dit bos 
brengen en interessante wetens-
waardigheden vertellen over het 
ontstaan van dit bijzondere bos. 
Verzamelen vanaf 13.45 uur op 
de parkeerplaats van de hockey-
velden aan de Barchman Wuij-
tierslaan bij infobord Utrechts 
Landschap. De wandeling is niet 
geschikt voor mensen in een 
rolstoel. Honden zijn niet toege-
staan. Deelname is gratis. www.
utrechtslandschap.nl

Excursie: Natuur in rust op 
Rusthof?
17-02 / 14.00 - 16.00 uur
natuurexcursies@ivnamersfoort.
nl

 

‘Afvalscheiding 
loont!’
LEUSDEN Eind 2016 kregen de inwo-
ners van Leusden PMD-containers 
voor de inzameling van plastic ver-
pakkingen, metalen verpakkingen 
en drankenkartons. Twee jaar later 
blijkt dat Leusdenaren goed bezig 
zijn. In 2018 is 33 kilo PMD-afval 
per inwoner opgehaald.
 
Het PMD uit Leusden gaat eerst naar 
een sorteerfabriek in Rotterdam. 
Daar wordt het door geavanceerde 
installaties in verschillende zuivere 
plasticstromen, ijzer, aluminium en 
drankpakken voor de papierindus-
trie gescheiden, die door verschil-
lende recyclers en grondstoffenbe-
drijven worden afgenomen.
 
Het streven is om 90% van het PMD 
te hergebruiken, en ook om het per-
centage dat gebruikt kan worden 
voor verpakkingen te verhogen. Het 
is het mooiste als er van verpakking 
weer verpakking wordt gemaakt: 
circulaire economie. Bij producen-
ten ligt daarom een belangrijke 
opgave: producten verpakken met 
zo weinig mogelijk materiaal dat na 
gebruik goed te scheiden en te recy-
clen is. Achteraf PMD scheiden uit 
restafval is ook mogelijk. Echter, het 
percentage hergebruik is dan veel 
lager, van minder goede kwaliteit en 
het is duurder om te scheiden.
 
BESPARING Afval scheiden is ook 
goed voor de portemonnee. Hoe 
minder restafval, hoe goedkoper de 
gemeente uit is en inwoners profi-

teren hiervan. Men kan dit checken 
op het GBLT-overzicht van deze 
maand. Helaas zit er ook materiaal 
in het PMD dat er niet in thuis hoort. 
Deels wordt dit op de overslagloca-
tie verwijderd en een enkele keer is 
een hele vracht afgekeurd. En dat 
kost geld. Dekzeilen, landbouwplas-
tics, span- en sjorbanden en piep-
schuim verstoren de sortering en 
horen niet in het PMD.

OPTIMALE SCHEIDING IS LONEND Des 
te beter het PMD gescheiden wordt, 
des te lager de afvalstoffenheffing 
kan zijn.
Het loont dus de moeite om goed te 
weten wat PMD-afval is. Op www.
mijnafvalwijzer.nl staat wat wel en 
niet hoort bij het PMD. Ezelsbrug-
getje; PMD staat voor Plastic ver-
pakkingen, Metalen verpakkingen 
en Drankkartons (zoals sap- en zui-

velpakken), het gaat dus altijd over 
verpakkingen.
 
Omspoelen van verpakking is niet 
nodig, maar het dient wel leeg te 
zijn. De dop kan blijven zitten, bij-
voorbeeld op een melkpak. Verpak-
kingen van plastic met een alumini-
umlaagje aan de binnenkant, zoals 
van chips en koffie kunnen niet 
gerecycled worden en zijn restafval.

 p Kijk voor ophaaldata op de Afvalwijzer door uw postcode in te voeren op www.mijnafvalwijzer.nl.

Knotactiviteit basis-
scholen weer van 
start

LEUSDEN De Groene Belevenis ver-
zorgt al jaren knotlessen in de winter 
voor zevende- en achtstegroepers 
van de basisscholen in Leusden. Om 
het landschap te onderhouden en 
weer groeiruimte te geven worden 
knotwilgen geknot en elzen afgezet. 
Dit seizoen wordt gewerkt aan een 
houtsingel met elzen van boer Van 
Loenen en Stichting de Boom langs 
de Hamersveldseweg. 
 
In en om Leusden staan veel el-
zen. De els houdt van ‘natte voeten’, 
neemt water op via het oppervlakki-
ge wortelgestel en kan wel 20 meter 
hoog worden. De vrouwelijke katjes 
blijven het jaar rond aan de boom en 
vormen de bekende elzenproppen 
die het winterbeeld van deze boom 
sieren.
 
’VAN ONDEREN!’ De komende we-
ken zullen circa driehonderd kinde-
ren, verdeeld over elf ochtenden, de 
zagen in een elzenrand zetten onder 
begeleiding van vrijwilligers van De 
Groene Belevenis.
Na uitleg over gereedschap, het 
belang van veiligheid en over het 
verschil tussen knotten en afzetten 
gaan de kinderen aan het werk. On-
der een luid ,,Van onderen!” komen 
veel afgezaagde takken naar bene-
den. Niet alleen de kinderen maar 
ook de hulpouders beleven veel ple-
zier aan deze stoere buitenactiviteit. 
Aan het eind van de ochtend kijkt 
iedereen met trots naar het bereikte 
resultaat.
 
LOKALE BIJDRAGEN Mede dankzij 
Stichting De Boom en Jumbo Wah-
le (sponsoring chocomel) is knotten 
jaarlijks een succesvolle activiteit.
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