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Recreatie in De Schammer
LEUSDEN Even ten noorden van
Leusden, tussen de Barneveldse
Beek en het Valleikanaal, ligt natuurgebied De Schammer, verderop
overgaand in Bloeidaal. Ten tijde
van de herstructurering van de A28
werd dit stuk land opnieuw ingericht tot gebied met meerdere functies. Bloemrijke hooi- en rietlanden,
een bruisende beek en zompig moerasland: zo zag de hele Gelderse
Vallei er ooit uit. In De Schammer
en Bloeidaal vindt men dit oude
landschap tegenwoordig weer terug.
NATUURGEBIED Sinds de herinrich-

APRIL
Openingsfeest seizoen:
Struintuin 10 jaar!

RECREATIEGEBIED Het recreatieve onderhoud is in beheer bij de
gemeente Leusden. Er zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden en picknickweiden. Het gebied is goed
toegankelijk voor rolstoelen, wandelwagens en skaters. Honden zijn
alleen aangelijnd toegestaan. Langs
een van de wandelroutes staat een
mooie vogelkijkmuur. Op het informatiebord is te zien welke weide- en
watervogels hier nestelen. Het blijft
bijzonder om een blauwborst, lepelaar of ijsvogel te spotten.

Za. 13-04
13.00 - 16.30 uur
Zie artikel hiernaast

MEI
Blote voeten-wandeling
Wo. 01-05 / Za. 18-05

WATERBERGINGSGEBIED De Schammer heeft ook de functie van waterbergingsgebied. Bij hevige regenval
mag het gebied onder water komen
te staan. In het geval van langdurige of overvloedige neerslag wordt

pp Recreatie- en waterbergingsgebied De Schammer heeft gevarieerde flora en fauna.

deze ‘kom’ gebruikt als tijdelijke
opslagmogelijkheid voor een teveel
aan water uit de Barneveldse Beek.
Waterschap Vallei en Veluwe heeft

pp Momentopname tijdens een les 'Eerlijk duurt het langst' door Werkgroep Fairtrade.

Fairtradeles op basisschool
LEUSDEN Iedereen die Leusden bin-

nenkomt passeert het bord ‘Leusden is Fairtradegemeente’. Bewoners, winkels, horeca, bedrijven,
kerken en scholen zijn op de goede
weg als het gaat om eerlijke handel
dichtbij en ver weg.
Wereldwinkels verkopen authentieke producten met een eigentijds
tintje uit ontwikkelingslanden.
Deze producten zijn altijd met respect voor mens en milieu gemaakt
en verhandeld, dat zijn dus Fairtradeproducten. De Werkgroep Fairtrade van de gemeente Leusden
verzorgt via De Groene Belevenis
de gastles ‘Eerlijk duurt het langst’
op basisscholen (groep 7) in Leusden en Achterveld. Nadat Chieni
Wassink en Theo Maat zich hebben
voorgesteld mogen de kinderen opnoemen wat hen bij ‘Fairtrade’ te
binnen schiet. Het begrip Fairtrade
blijkt voor de meeste kinderen een
beetje bekend.
FAIRTRADECHOCOLA In landen als
Ghana en Ivoorkust hebben weinig
cacaobonenboeren en -plukkers
ooit een chocoladereep gezien of
geproefd, het eindproduct van een
lange reeks behandelingen van hun
bonen. Kinderen hebben een groot
rechtvaardigheidsgevoel en vinden
dat de telers een eerlijke prijs moeten ontvangen, hetgeen niet altijd
gebeurt. Een Fairtradeboer krijgt
een eerlijke prijs, maar moet ook
aan een aantal eisen voldoen, bijvoorbeeld een goed loon geven en

Zie voor agendadetails als locatie, kosten, toegankelijkheid en
aanmelding: www.degroenbelevenis.nl.

mer. De natte schrale graslanden en
rietmoerasplassen kleuren prachtig
in voorjaar en zomer met orchideeën, blauwe knoop en Spaanse ruiter.

DGB

ting heeft de ruige natuur zich snel
ontwikkeld en valt er veel te ontdekken. Het Utrechts Landschap is
natuurbeheerder van De Scham-
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De Schammer
zorgt voor ‘droge
voeten’

29

geen kinderarbeid laten verrichten.
Natuurlijk maakt een proeverij op
school ook onderdeel uit van de les.
De Tony’s Chocolonely-repen bestaan uit ongelijke, schuine stukjes.
In de cacaowereld is het namelijk
ook niet rechtvaardig verdeeld.
OLIFANTENPOEPPAPIER De kinderen krijgen vervolgens een stuk
‘eerlijk’ papier in handen en mogen
dat zintuigelijk onderzoeken. Het
toppunt van de les is wanneer blijkt
dat het papier van olifantenpoep is
gemaakt. Per dag eet een olifant 185
kilo en poept 16 keer. Die poep gaat
een heel proces door voordat het papier is. Natuurlijk zit in dat proces
ook een ontsmettingsfase. Dat stelt
de kinderen dan weer gerust.
FAIRTRADELOGO Dat er veel andere
Fairtradeproducten te koop zijn is
voor de meeste kinderen nieuw. In
de Wereldwinkel op de Hamershof
en in de meeste supermarkten worden veel levensmiddelen met het
Fairtradelogo verkocht. Ook in restaurants wordt al meer gewerkt met
Fairtradeproducten. In het Huis van
Leusden, het gemeentehuis, wordt
Fairtrade-koffie en -thee geschonken. Na deze les weten de kinderen
dat het goed is om mee te doen en zo
ook Leusden een Fairtradegemeente te laten blijven. De Wereldwinkel
heeft een pakket samengesteld om
te gebruiken voor een spreekbeurt
of werkstuk. Fairtrade: het blijft de
moeite waard! Bron: Werkgroep
Fairtrade Gemeente Leusden.

de zorg voor dit waterwingebied in
handen. Zeker met het oog op de
klimaatverandering is het van groot
belang dat het waterschap ervoor

13.15 uur start
Koetshuis Stoutenburg

Fairtradeweek
04-05 t/m 12-05

IkWilWatt: hét energieloket
van Leusden (vernieuwd)

Zie artikelen hiernaast

LEUSDEN De gemeente Leusden
heeft als doelstelling om energieneutraal te zijn in 2040 en liefst nog
eerder. Dit is een forse ambitie. Om
inwoners hierin te ondersteunen
wordt binnenkort een energieloket
geopend. De gemeente Leusden,
Leusdense duurzaamheidsorganisaties en De Groene Belevenis gaan
samen invulling geven aan dit vernieuwde en onafhankelijke energieloket.

14.00 - 16.00 uur

ENERGIELOKET 2.0 Het energieloket
2.0 is de opvolger van de eerder opgeheven stichting IkWilWatt. In het
energieloket in vernieuwde vorm
(onder meer herkenbaar aan het
vertrouwde IkWilWatt-logo), kunnen Leusdenaren terecht met allerhande vragen over energiebesparing en opwekking van duurzame
energie voor de eigen woning. Het
energieloket draagt daarmee bij aan
de energietransitie in Leusden en
wil inwoners met duidelijk en onafhankelijk advies bij staan.
ENERGIEGIDSEN Nieuw aan het
energieloket is de inzet van vrijwilligers als energiegidsen. De energiegidsen worden via het energieloket geworven. Ook krijgen ze een
korte professionele opleiding om
de bewoners van Leusden goed te

Week van de Teek
Teken kunnen ziektes
overbrengen, zoals de ziekte van
Lyme. Daarom is het goed om meer
te weten over het voorkomen van tekenbeten. Teken zijn bijna het gehele jaar in heel Nederland actief.
Vanuit hoog gras of struikgewas
hechten ze zich aan passerende dieren en mensen. Teken(beten) zijn
heel klein en makkelijk over het
hoofd te zien.		
•
LEUSDEN

KLEIN ZWART PUNTJE Een tekenbeet
lijkt op een klein zwart puntje. Door
het opzuigen van bloed zwelt de teek
na een paar dagen op tot een bolletje. Vermijd tijdens een wandeling
dichte begroeiing en draag gesloten
en bedekkende kleding.
Controleer bij thuiskomst altijd op
beten. Lees alle informatie op www.
weekvandeteek.nl.

kunnen adviseren en te begeleiden
bij de verduurzaming van de eigen
woning. Op deze manier worden
bewoners geholpen om te besparen
op de energierekening, het wooncomfort te verbeteren en de woning
toekomstbestendig te maken. De
werving van deze toekomstige energiegidsen vindt binnenkort plaats.
INFORMATIE Degene die al vragen

heeft of interesse als toekomstige
energiegids kan dat via energieloket@leusden.nl melden. Binnenkort opent de fysieke locatie waar
bewoners op gezette tijden terecht
kunnen met vragen over verduurzaming. Door het aanbieden van deze
mogelijkheden wordt het energieloket nog tastbaarder in de samenleving.
Het vernieuwde energieloket 2.0 zal
meer van zich laten horen!

Bevrijdingsdagwandeling
Zo. 05-05

Koetshuis Stoutenburg

Spelen in de Struintuin

Wo. 08-05 (bellenblazen +1 euro)
Wo, 22-05 (vrij spelen)
14.00 - 16.30 uur
Kinderen t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

Peuters in het groen (0-4 jaar)
Wo. 15-05

9.30 - 11.30 uur
De Groene Belevenis

KNNV Minicursus Boombloemen / vruchten
Wo. 15-05 / excursie 25-05
De Groene Belevenis
pp Energieloket krijgt fysieke bezoekplek.

Kies voor Fairtrade
LEUSDEN Ook in de gemeente Leus-

den is steeds meer aandacht voor
eerlijke handel: Fairtrade.

WAT IS FAIRTRADE? Fairtrade is een
‘merknaam’ die staat voor eerlijke
handel, met respect voor mens en
milieu. De makers van de Fairtrade-producten en boeren die bijvoorbeeld cacao- en koffiebonen
verbouwen zijn vaak arm. Dankzij
Fairtrade verbetert de handelspositie van boerenorganisaties en
boeren, arbeiders en hun families.
Tegelijkertijd werken zij aan een
beter milieu en ontvangen zij een
rechtvaardig loon voor een eerlijk
product. Daardoor kunnen zij zorgen voor scholing en een verbetering van hun levensstandaard.

CHOCOLADE EN IJS Bij Pasen horen
natuurlijk chocolade paaseitjes.
Fairtradechocolade is een bewuste
keuze. Cacaoboeren hebben voortdurend te maken met schommelende cacaoprijzen en moeten hun
cacao vaak verkopen tegen bodemprijzen. Fairtrade-gecertificeerde
cacaoboeren zijn echter beschermd
en ontvangen een minimumprijs
en vaste premie voor de cacao die
ze onder Fairtrade-voorwaarden
kunnen verkopen. De premie wordt
weer geïnvesteerd in productiemiddelen en trainingen. Maar ook betere gezondheidszorg en onderwijs
voor hun kinderen komt binnen
bereik. Kom in de Fairtrade-week (4
tot en met 12 mei) op 11 mei Fairtrade-ijs proeven op ‘t Plein.

