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Struintuin bestaat 10 jaar
LEUSDEN Met de komst van de lente
gaat het Struinseizoen weer van
start. De tuin werd in 2008 gesponsord en met groot materieel aangelegd door Stichting De Boom. Buro
Ruurd van Donkerlaar heeft indertijd de tekeningen en begeleiding
verzorgd. Nu, tien jaar later, begroet
De Groene Belevenis jaarlijks meer
dan 4000 kinderen en 1700 volwassenen voor natuurbelevenissen op
deze prachtige groene plek. De natuurlijke omgeving daagt uit, prikkelt de fantasie en nodigt uit om te
bewegen. Volwassenen genieten er
ook van de natuur, de rust en het
uitzicht. Zorg- en welzijnsorganisaties vinden met hun cliënten via
dagbestedingsactiviteiten
steeds
vaker de weg naar de Struintuin.
FEEST! De Struintuin bestaat 10 jaar.
Daarom zijn er op 13 april specia-

GROENE AGENDA
Zie website voor details als kosten, aanmelding, toegangstijden,
etc.

le feestelijke activiteiten zoals het
zaaien van vlinder- en bijvriendelijke bloemen, kunnen kinderen op
zoek naar vondsten voor het vindselkabinet, popcorn bakken boven
het vuur en hun favoriete stukje
Struintuin inlijsten.
Zoals altijd kan er natuurlijk worden gegluurd bij de ooievaar, naar
waterdiertjes uit de poel worden
gevist, hutten gebouwd in het takkenbos, water gepompt bij de beek
en gekliederd in de modderkeuken
om de heerlijkste moddersoep te
maken.

MAART
Tegel eruit, plant erin!
Za. 23-03

Lever deze dag een tuintegel in
bij de Groei & Bloei-stand bij Intratuin en ontvang 2 gratis planten!

Zwerfafvalochtend met
Opgeruimd Leusden
Za. 23-03 / vanaf 8.30 uur

SEIZOENSOPENING Op zaterdag 13

april gaat de struintuin aan de Hamerveldseweg 107 open vanaf 13.00
uur. De entreeprijs is 2,50 euro voor
kinderen vanaf 1 jaar, voor volwassenen is de entree gratis.

De Groene Belevenis
DGB

Lustrumfeest en
opening seizoen

Doe ‘groen’ en kom bij voorkeur
op de fiets! Honden zijn niet toegestaan.

pp Het Struinseizoen wordt zaterdagmiddag 13 april om 13.00 uur feestelijk geopend.

Herhaling: Inspiratieavond
Tiny Houses

SPEELMIDDAGEN Komende maanden is de Struintuin weer een aantal woensdagmiddagen geopend om
spelend te ontdekken, de eerstvol-

Inclusief lezing door Marjolein
Jonker over het hoe en waarom en
waar te beginnen als je een tiny
house wilt bewonen (aanmelding
via www.bibliotheekeemland.nl;
vrijwillige bijdrage).

gende is 8 mei. Meer genieten? Boek
dan een groene familie- of teambuildingactiviteit of een kinderverjaardagsfeestje uit het aanbod.

Landelijke Opschoondag in
Leusden

DGB

LEUSDEN Rondom de Landelijke Opschoondag organiseren mensen
door het hele land activiteiten om
samen hun buurt op te schonen, ook
in Leusden. Op 23 maart is er weer
een opruimochtend van Opgeruimd
Leusden.

pp Komend seizoen wordt Voedselbos Leusden ontwikkeld.

Leusden krijgt Voedselbos
LEUSDEN De laatste jaren komt er in
Nederland steeds meer aandacht
voor voedselbossen. Een voedselbos
is een aangeplant bos met een groot
aantal bomen en struiken die bijvoorbeeld bessen en noten dragen.

Doordat er gebruik wordt gemaakt
van de ecologische principes van
een natuurlijk bos, zijn voedselbossen goed bestand tegen ziekteplagen en droogte. Voedselbossen leveren een bijdrage aan het herstel van
de bodembodemvruchtbaarheid en
kennen een hoge biodiversiteit.
PRAKTIJK Een groep vrijwilligers
heeft het initiatief genomen om
Voedselbos Leusden aan te leggen.
Aan de Groene Zoom is een perceel
van een halve hectare beschikbaar
en de eerste beplantingsplannen
zijn in de maak. Het eerste jaar worden er onder andere pompoenen,
aardappelen en maïs gezaaid en in
de herfst worden er fruit- en walnotenbomen en struiken aangeplant.
In de loop der jaren zal het bos
uitgroeien tot een rijkelijk gevulde
‘plukhof’ waar alle Leusdenaren
een bijdrage aan kunnen leveren en
van kunnen meegenieten.
FONDSEN Voor de aanschaf van

de beplanting en zaaigoed worden
fondsen gezocht. Binnen het Leusdense bedrijfsleven zijn meerdere
initiatieven ter ondersteuning van
maatschappelijke activiteiten die de
Leusdense gemeenschap ten goede
komen.

VLINDERTUIN

EN

BLOEMENAKKER

Veel Leusdenaren kennen de Vlinder- en Bijentuin Leusden. Ook
wordt er goed gebruik gemaakt
van de Plukbon waarmee gedurende het zomerseizoen boeketten
van veldbloemen van de aangrenzende bloemenakker kunnen worden gemaakt. Voedselbos Leusden
gaat hierop aansluiten. Iedereen is
straks welkom om, naast een mooi
veldboeket, ook vruchten te plukken
of noten te verzamelen. De groeiende gewassen- en bomenvariëteit in
Voedselbos Leusden zal zeker een
toenemende diversiteit aan insecten
bevorderen en zorgen voor een fijne
locatie om te recreëren.
INTRODUCTIE

BELANGSTELLENDEN

21

Meedoen kan op verschillende manieren. Hou je van lekker eten uit
de buurt? Ben je benieuwd of voedselproductie ook samen kan gaan
met natuur of wil je gewoon lekker
buiten zijn om te genieten van alles
dat groeit en bloeit, dan is Voedselbos Leusden een project waar je bij
moet zijn. Op woensdag 3 april is er
een informatieve introductieavond
in de Groene Belevenis. Aanmelden
voor deze avond en de nieuwsbrief
kan via e-mail Voedselbosleusden@gmail.com. De vorderingen
van Voedselbos Leusden kunnen
worden gevolgd via Instagram op @
voedselbosleusden.
De Groene Belevenis faciliteert de
werkgroep vanuit de Duurzame Initiatieven-opdracht van de gemeente
Leusden.

Inwoners steken met elkaar de handen uit de mouwen om het buitengebied en de randen van Leusden
zwerfafvalvrij te maken.
De start is tussen 8.30 en 9.30 uur bij
De Groene Belevenis. Tot 11.00 uur
loop je met anderen een route rondom het centrum van Leusden. Een
goed begin van de zaterdag door
actief mee te helpen om Leusden
zwerfafvalvrij te maken. Iedereen
is welkom om mee te doen, kinderen graag onder begeleiding van een
volwassene.
VOOR JE EIGEN DEUR Wat is er mooi-

SCHOLEN EN BEDRIJVEN Diverse
scholen, kinderopvangorganisaties
en bedrijven in Leusden doen mee
door in deze periode een zwerfafvalactiviteit te organiseren. Kinderen krijgen les over de plastic soep,
kinderopvanggroepen maken de
buurt schoon en bedrijven lopen
een zwerfafval-lunchrondje. Ook
meedoen? Opgeruimd Leusden kan
de activiteit organiseren, je groep
voorzien van grijpers en vuilniszakken en desgewenst het verzamelde
zwerfafval ophalen.
’OLIEVLEK’ OP DE KAART Al meer dan

twintig Leusdenaren houden regelmatig hun eigen buurt schoon. Op
de plattegrond op www.opgeruimdleusden.nl zie je welke inwoners en
bedrijven al begonnen zijn. Laat weten of je meedoet via e-mail info@
opgeruimdleusden.nl, zo wordt heel

er dan in een schone wijk wonen? Je
draagt al bij door een aantal ‘zwerfies’ op te ruimen in je eigen straat
of hiervoor met je buren een rondje
te lopen. Op 23 maart kan je tussen
8.30 en 9.30 uur grijpers ophalen bij
De Groene Belevenis om die dag
zelf aan de slag te gaan. Liever een
ander moment? Laat het weten via
e-mail info@opgeruimdleusden.nl.

Di. 26-03 / 20.00 uur
Bibliotheek Leusden

Minicursus Dierensporen

Wo. 27-03 19.30 - 21.30 u plus
Za. 30-03 10.00 - 12.00 u
De Groene Belevenis en Buitengebied

APRIL
Introductieavond Voedselbos
Wo. 03-04 / 19.30 uur

De Groene Belevenis

Eendaagse van Leusden /
ploegdag Groot Zandbrink
Za. 06-04
Wandel- en/of fietsroute en middagprogramma vanaf Hoeve
Groot Zandbrink

10 jaar Struintuin! / Opening
seizoen
Za. 13-04 / vanaf 13.00 uur
pp Zwerfies rapen is ook stoer!

Boomfeestdag
LEUSDEN Kinderopvang De Wiebel-

wagen en De Groene Belevenis
vierden 13 maart samen Boomfeestdag.
Boomfeestdag vindt sinds 1957 ieder jaar plaats in ruim 280 gemeenten met zo’n 100.000 kinderen die
200.000 bomen en struiken planten.
Kinderen, omwonenden en vrijwilligers van De Groene Belevenis
plantten een beuk (agus sylvatica)
bij de ingang van het terrein, de
Wiebelwerf genoemd. Tijdens de
ontmoetingsochtend kregen buurtbewoners en vrijwilligers van De
Groene Belevenis een rondleiding
en konden kennis maken met de gebruikers van de Wiebelwerf.
De activiteit werd mede georganiseerd in het kader van de LeusdenFit week.

Natuuracademie: cursus
Diersporen
LEUSDEN Dieren en vogels laten zich
vaak moeilijk zien, ook al hoor je vogels vaak fluiten. Gelukkig laten ze
heel vaak sporen achter en verraden
die ook hun aanwezigheid.
Tijdens een wandeling maak je grote kans om een pootafdruk, muizenholletje of uitwerpsel te ontdekken
en dat kun je leren. Op eenvoudige
wijze leer je tijdens de minicursus
Diersporen al snel welk beestje een
pootafdruk of afgekloven dennenappel heeft achtergelaten.
MINICURSUS In deze toegankelij-

ke cursus van Gerda Schregardus
maak je via duidelijk beeldmateriaal en verhaal kennis met veel

voorkomende loop- en vraatsporen,
nesten en uitwerpselen. Ook krijg
je tips over waar je de meeste kans
hebt een spoor te vinden. De cursus
bestaat uit een avondje theorie op
27 maart bij de Groene Belevenis en
een ochtendexcursie in het buitengebied op 30 maart (locatie volgt).
AANMELDING Je kunt je opgeven per
e-mail cnme@amersfoort.nl en de
kosten bedragen 15 euro (voor KNNV-leden 10 euro), inclusief materiaal en koffie/thee.
De Natuuracademie is een samenwerking van CNME Amersfoort en
de regionale afdelingen van KNNV
en IVN in Amersfoort en omgeving.

