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Vlinder- en bijentuin open
LEUSDEN ,,Vroeger zag je veel meer

vlinders.” We kunnen ons nu al
haast niet meer voorstellen hoeveel
dat er moeten zijn geweest. Want
het is waar: vroeger waren er echt
véél meer. Bij de vlindertuin in
Leusden wordt allerlei informatie
verstrekt over insecten- en vlindervriendelijke tuinen. Daar wordt aan
de hand van voorbeelden duidelijk
hoe groot het belang is van een goed
en divers voedselaanbod voor vlinders, bijen en andere insecten.
SEIZOENSOPENING 25 MEI Wethouder Erik van Beurden opent zaterdag
25 mei om 13.00 uur op feestelijke
wijze de vernieuwde aantrekkelijk
ingerichte vlinder- en bijentuin.
Deze feestelijke openingsdag zit vol
leuke en creatieve activiteiten, zoals zaadbommetjes maken, kaarsen
rollen van echte bijenwas, een vlin-

GROENE AGENDA
Agenda, kosten en aanmelding:
www.degroenbelevenis.nl.

MEI

der of een bij schilderen, tekenen of
kleuren. Via de vlinder-kijk-route
kan een puzzel worden opgelost en
leden van operakoor Midspringdream uit Leusden zorgen voor een
vrolijke (zang)noot.

Blote voeten-wandeling
Za. 18-05

13.15 uur start
Koetshuis Stoutenburg

BLOEMENAKKER Aan de achterzijde

van de vlindertuin grenzen de bloemenakker en het Voedselbos in oprichting. Bij het Voedselbos vertellen ze daarover graag meer op deze
openingsdag. Via een wandelpad
door de vlindertuin kan de bloemenakker worden bereikt. Bij de VVV
worden ‘plukbonnen’ verkocht op
vertoon waarvan in de akker een
boeket mag worden geplukt.

Peuters in het groen
Wo. 15-05

9.30 - 11.30 uur
De Groene Belevenis

DGB

‘Zet heel Leusden
in bloei’

INSPIRATIE Kom genieten van de
vlindertuin en doe inspiratie op om
uw eigen tuin of balkon aantrekkelijk te maken voor vlinders, bijen en
andere insecten. Op deze dag ontvangen bezoekers gratis een zakje
bloemenzaad en kunnen vlinder-

pp Op zaterdag 25 mei opent de vlinder- en bijentuin het seizoen.

en/of bijenplanten worden gekocht.
Zij ondersteunen daarmee ook het
doel van deze prachtige natuurlocatie ‘Zet heel Leusden in bloei’.

LOCATIE Hoek Groene Zoom/Heiligenbergerweg in Leusden.
Meer informatie staat op www.vlindertuinleusden.blogspot.nl

033opdefiets.nl Leusden
LEUSDEN 033opdefiets is de fiets-

community van Amersfoort, Leusden en omgeving. Leden van deze
‘community’ kunnen worden gesignaleerd bij De Bongerd en Kla4, het
Burgemeester Buining sportpark,
bedrijventerrein De Horst en de
kruising Heiligenbergerweg-Groene Zoom.

DGB

MEER MENSEN OP DE FIETS! is het

pp Beschikbaarheid van drinkwater is gewoon, maar niet altijd vanzelfsprekend.

Campagne Waterbesparing
gestart door Vitens
LEUSDEN Door economische en demografische ontwikkelingen en klimaatverandering neemt de vraag
naar drinkwater sinds enige jaren
toe. Zeker in de zomer van 2018
werd duidelijk dat er een limiet is.
Voor Vitens reden om via de eigen
operatie, zakelijke klanten en huishoudens water te gaan besparen.
,,Water is het belangrijkste goedje
op aarde, maar we gaan er zo makkelijk mee om. We kunnen altijd leveren, maar tegen welke kosten willen we dat doen?” Sander
Uittenbosch, teammanager Centrale Waterverdeling bij Vitens, licht
dit toe en legt oorzaak en gevolg uit.
ZOMER 2018 ,,Normaal gesproken
zien we in de aanloop naar de zomer
een toename van verbruik. Rond de
zomervakantie neemt deze af. Afgelopen zomer gebeurde dit niet,
doordat veel mensen in Nederland
op vakantie gingen of thuisbleven.
In de avond werd extra gedoucht of
de tuin gesproeid. Dat zorgde voor
een hoge piek die lang duurde. Met
tot gevolg dat de productie verder
moest worden opgevoerd, totdat we
een limiet bereikten. De kelders van
onze productielocaties komen dan
bijna leeg te staan. Toen kwam de
oproep: neem buiten de piekuren
water op, er kwam een spuiverbod
(schoonspoelen van leidingen) en
we gingen in gesprek met de grootzakelijke markt over waterbesparing.”

BEWUST KEUZES MAKEN ,,Technisch
gezien is meer water leveren geen
uitdaging. Waterleidingbedrijven
kunnen de productiecapaciteit uitbreiden, leidingen groter en zwaarder maken… Tot in hoeverre zijn we
echter bereid dit te doen? We moeten met elkaar goed nadenken over
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het heeft effect op de
landbouw en ook de natuur wordt
zwaar belast. Mijn advies: accepteer
dat je bewuster omgaat met water.
We moeten met zijn allen die verantwoordelijkheid dragen. Kraanwater is té vanzelfsprekend.”

,,Betere opvang van regenwater en dat vasthouden maakt ons minder afhankelijk van waterafvoer uit de grote
rivieren. Naast waterschappen en
overheid kan ook de tuinbezitter
meehelpen. In bebouwd gebied
kunnen grote delen oppervlak in
handen van particuliere tuinbezitters zijn. Vervang een aantal tegels
door planten, een groene bodem
neemt regenwater beter op. Of vang
regenwater op in een regenton en
gebruik dit voor de planten. Regenwater is goed voor planten, het heeft
de juiste temperatuur. Een regenton
kan wel tweeduizend liter water opvangen, afhankelijk van de grootte
van de ton. Als de overloop dan ook
nog wordt afgekoppeld van het riool
maar in je tuin uitstroomt wordt regenwater optimaal vastgehouden.”
OPLOSSINGSGERICHT

15

motto, want fietsen is gezond, duurzaam en slim. In Leusden werkt de
club samen met onder meer de gemeente, De Groene Belevenis, Leusden Fit en de Fietsersbond om nog
meer mensen op de fiets te krijgen
en fietsers te bedanken.
VOOR IEDEREEN Mensen die graag
een fietsactiviteit met hun buurt
of vereniging willen organiseren,
mensen met een goed idee over hoe
de fiets een hoofdrol kan spelen of
die een mooi fietsverhaal willen delen kunnen op de website 033opdefiets.nl terecht. Ter inspiratie voor
fietsactiviteiten staan op deze site
filmpjes, foto’s en fietsverhalen. De
fietscommunity bekijkt de mogelijkheden en helpt graag bij het uitwerken van ideeën.
033OPDEFIETS wil een bijdrage leveren aan de ambitie om Leusden
als Fietsgemeente 2020 op de kaart
te zetten. In mei zijn diverse eve-

Cursus Kranswieren
LEUSDEN Kranswieren kwamen 430

miljoen jaar geleden al voor. Het zijn
complexe in zoet water levende algen met de naam moeilijk te determineren te zijn. Dat is de moeite
waard om nader te onderzoeken.
MINICURSUS Op woensdag 19 en
zaterdag 22 juni wordt daarom bij
de Groene Belevenis door de Natuuracademie een leuke minicursus
gegeven. Op de theorie-avond volgt
uitleg over en determinatie van
kranswieren aan de hand van tekeningen en foto’s. Tijdens de excursie wordt levend materiaal bekeken.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.hetgroenehuisamersfoort.nl /natuuracademie.

Docent: Emile Nat (Hydrobiologisch
Veldmedewerker/Adviseur.

nementen in samenwerking met
033opdefiets georganiseerd. Dit zijn
de eerste uitgewerkte activiteiten in
Leusden en de regio.
20 mei Traptocht ondernemersnetwerk Amersfoort met elektrische
fietsen.
22 mei Fietsers bedankt! bij Impala
Leusden, LHV Leusden en K.C. Antilopen.
23 mei Fietsnaarjewerkdag. Laat de
auto staan en fiets naar je werk die
dag. Of ga de hele week op de fiets?
Daag je collega’s uit om ook op de
fiets tekomen.
September Bike versus Car Challenge Leusden. Wil je hieraan meedoen? Met de fiets of met de auto?
GOED VOOR LEUSDEN - GOED VOOR
IEDEREEN Met de oproep ‘Join the

community’ is iedereen uitgenodigd
om via 033opdefiets.nl, Facebook en
Istagram deel te nemen en zijn liefde voor fietsen te laten zien.

Spelen in de Struintuin
Wo. 22-05

14.00 - 16.30 uur
Kinderen t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

Opening Vlinder- en bijentuin
Za. 25-05
13.00 uur
Zie openingsartikel

JUNI
Open dagen Knoflookkwekerij Eemlook
Za. 01-06 en Zo. 02-06
11.00 - 17.00 uur
Theehuis Heyligenberg

Spelen in de Struintuin
Wo. 05-06

14.00 - 16.30 uur
Kinderen t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

Minicursus: Kranswieren
Wo. 19-06 / Za. 22-06

19.30-21.30 u / 10.00-12.00 uur
De Groene Belevenis
pp Deelnemers van 033opdefiets.

Enthousiaste energiegidsen
gezocht voor loket
LEUSDEN De gemeente Leusden
zoekt enthousiaste vrijwilligers die
het energieloket willen bemensen.
Toekomstige energiegidsen gaan
buren en buurtbewoners helpen om
te besparen op energiegebruik van
de woning en daarmee op woonlasten en milieu. Er worden mensen
gezocht met interesse voor duurzaamheid en energievraagstukken
en die sociaal vaardig zijn.
DIVERS TEAM Er wordt gevraagd
of men bereid is om zich voor een
langere periode voor minimaal één
dagdeel per twee weken in te zetten
als vrijwilliger. Als men een technische achtergrond heeft is dat fijn,

maar zeker geen vereiste omdat een
divers samengesteld team wordt gezocht. Enthousiast geworden? Dan
is dit een kans om een waardevolle
maatschappelijke bijdrage te leveren aan de energietransitie.
VOOR WAT HOORT WAT De gidsen
krijgen een korte opleiding en professionele inhoudelijke ondersteuning. Men gaat fungeren in een
team van energiegidsen en ontvangt
een vrijwilligersbijdrage. Enthousiaste inwoners wordt gevraagd uiterlijk 31 mei met een korte motivatie
te reageren naar energieloket@leusden.nl. Ook met vragen over deze
oproep kan men hier terecht.

