
Stad met een hart
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Hier vindt u een greep uit groene activiteiten in Amersfoort 
en omstreken. Een compleet en actueel overzicht vindt u op 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl. Indien aanmelden vooraf 
nodig is, staat dit vermeld bij de activiteit.

januari
  ARNOLD HUISMAN: WANDELING HANDEL EN 

NIJVERHEID
4

 Vrijdag 4 januari | 15.00 – 20.00 uur
In en rondom de oude binnenstad wordt al eeuwen handel 
gedreven en bevinden zich allerlei vormen van nijverheid. Een 
boeiend verhaal over het ontstaan van allerlei ambachten die 
soms ook al lang weer verdwenen zijn. Sporen genoeg, als je ze 
maar weet te vinden. Loop mee op deze 8 km lange tocht en 
hoor het verhaal. De tocht wordt onderbroken voor een 
vegetarisch driegangen diner. Kosten: € 23,50. Locatie: 
Stationsplein 41, Amersfoort. Aanmelden: vóór 3 januari. 
Meer info: ahontspannu@gmail.com | www.ahontspan.nu.

  SIBBEZONDAG: VERLICHTING, VUUR EN KAARSEN 
MAKEN

6
 Zondag 6 januari | 13.00 – 17.00 uur 

Hoe maakte men in de middeleeuwen licht in de boerderijen 
en huizen? Maak kennis met vuurslag, kienspanen en vetlamp-
jes. Locatie: Middeleeuws Erf ‘De Bergkamp’ bij Het Groene 
Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Meer info: 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/middeleeuws-erf. 

  UTRECHTS LANDSCHAP: WINTERWANDELING OP 
HEERLIJKHEID STOUTENBURG

 Zondag 6 januari | 14.00 – 16.00 uur (verzamelen om  

6

 13.45 uur)
Tijdens de feestdagen genoeg gezeten en gegeten? Snuif het 
nieuwe jaar op tijdens deze prachtige winterwandeling, onder 
leiding van gidsen van het Utrechts Landschap. Napraten en 
weer opwarmen kan daarna in het Koetshuis. Rolstoelgebrui-
kers en honden kunnen niet mee. Locatie: start bij Informatie-
centrum in het Koetshuis, Stoutenburgerlaan 4, Stoutenburg 
(Leusden). Meer info: koetshuisstoutenburg@gmail.com | 
www.utrechtslandschap.nl/activiteiten.



  WNA LEZING: DE NATUUR VAN HET UTRECHTS 
LANDSCHAP ROND AMERSFOORT

8
 Dinsdag 8 januari | 20.00 – 22.00 uur

In 1927 was het Lockhorsterbos de eerste aankoop van de toen 
net opgerichte Stichting Het Utrechts Landschap. Inmiddels 
liggen er meerdere natuurgebieden van de stichting in en bij 
Amersfoort. Wat er in die gebieden speelt vertelt Martijn Ber-
gen, boswachter bij Utrechts Landschap. Hij is dagelijks bezig 
met het behoud en beheer van de natuurgebieden. Georgani-
seerd door Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA), een 
samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht 
en Gemeente Amersfoort. Locatie: Het Groene Huis, Schothor-
sterlaan 21, Amersfoort. Meer info: gabas@planet.nl | 
www.ivn.nl/afdeling/amersfoort. 

  IVN AMERSFOORT: MEEWERKOCHTENDEN  
DE BOOM

12
 Zaterdag 12 januari | 09.00 – 12.00 uur 

Op het landgoed ‘de BOOM’ helpen wij in de winter periode, 
eens in de 14 dagen, met het onderhoud van de bomen langs 
de sloten en weilanden. Vind je het leuk om te (leren) wilgen-
knotten en elzen afzetten? Ben je 18 jaar of ouder? Kom dan 
meehelpen! Voor koffie met brood wordt gezorgd. Locatie: 
Woudenbergse weg in de buurt van ‘de Mof’. Aanmelden 
(gewenst) en meer info: ivnknotploegamersfoort@gmail.com | 
https://sites.google.com/site/knotploegamersfoort/home.

  GROEI & BLOEI AMERSFOORT LEZING: DE VECHT 
MET HAAR BUITENPLAATSEN EN PARKEN

15
 Dinsdag 15 januari | 20.00 - 22.00 uur

Henny van der Wilt, al 18 jaar tuinbazin op kasteel Sypesteyn 
(Loosdrecht), vertelt op humoristische wijze over de bijzon-
dere buitenplaatsen, ooit gebouwd door de rijke kooplieden 
uit Amsterdam, die de Vecht sieren. De tuinen, vroeger veelal 
Franse stijltuinen, zijn veranderd in Engelse landschapsparken. 
Ieder jaargetijde is de Vecht een lust voor het oog. Een unieke 
rivier met rijke cultuur en natuur. Locatie: Het Groene Huis, 
Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Kosten: Groei & Bloei leden 
gratis, niet-leden €5 (contant te betalen bij aanvang). Meer 
info: gerdazeestraten@gmail.com | www.amersfoort.groei.nl.

  VOGELWACHT UTRECHT: VOGELEXCURSIE 
NIJKERKERNAUW/DELTA SCHUITENBEEK

20
 Zondag 20 januari | 08.00 - 14.00 uur

Afdeling Amersfoort van Vogelwacht Utrecht gaat op zoek naar 
de wintergasten, die het Nijkerkernauw en Delta Schuitenbeek 
te bieden hebben. We bezoeken eerst het Nijkerkernauw ter 
hoogte van het stoomgemaal, daarna wandelen we een eind 
langs de Delta. Eendensoorten als smient, pijlstaart, slobeend, 
brilduiker, grote zaagbek en nonnetje behoren tot de moge-
lijkheden. In de aangrenzende polder kunnen roofvogels als 
buizerd, slechtvalk en zeearend, en misschien wel een smel-
leken gespot worden. Locatie: vertrek om 08.00 uur vanaf Het 
Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Kosten: 
benzinekosten afrekenen met de chauffeur. Aanmelden: 
René de Waal via renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl.

 IVN-NATUUREXCURSIE: WINTERWANDELING20
 Zondag 20 januari | 14.00 - 16.00 uur

Met de IVN natuurgidsen gaan we wandelen door een prachtig 
gebied. Het is een doorstapwandeling van zo’n 8 kilometer 
over Landgoed Den Treek-Henschoten. Via een zandverstui-
ving zullen we langs het nieuwe natuurgebied Schutterhoef 
lopen. Locatie: parkeerplaats van het ISVW, Dodeweg 8, 
3832 RD Leusden. Deelname is gratis. Niet geschikt voor rol-
stoel gebruikers en kleine kinderen. Honden kunnen niet mee. 
Meer info:  033- 4946018 | natuurexcursies@ivnamersfoort.nl. 

  DE GEZONDE VOGELAAR: CURSUS 
VOGELGELUIDEN ‘WAT FLUIT DAAR?’

 Donderdag 24 januari | 19.30 – 21.30 uur 
  (daarna 21 februari (avond), 24 maart (ochtend), 

24

 21 april (ochtend) en 12 mei (ochtend))
Geniet jij ook zo van die prachtige vogelgeluiden in de lente, 
maar weet je niet welke vogels je hoort? Houd je er ook van 
om lekker buiten te zijn en wil je je hersenen gezond en vitaal 
houden? Tijdens deze praktijkcursus leer je minimaal 20 
vogelsoorten herkennen aan hun geluiden op verschillende 
plekken in/rond Amersfoort.
Locatie 1e bijeenkomst: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 
21, Amersfoort. Kosten: €149, vooraf te voldoen. Aanmelden: 
https://degezondevogelaar.nl/inschrijvenwatfluitdaar/. Meer 
info: Adriaan Sleeuwenhoek via adriaan@degezondevogelaar.
nl | https://degezondevogelaar.nl/watfluitdaar.

  IVN AMERSFOORT: MEEWERKOCHTENDEN  
DE BOOM 

26
 Zaterdag 26 januari | 09.00 – 12.00 uur

Informatie zie 12 januari.

  NATUURACADEMIE MINICURSUS: WOLKEN, WIND 
EN WATER

30
 Woensdag 30 januari | 19.30 - 21.30 uur

Tijdens deze minicursus leert u met andere ogen kijken naar 
natuurverschijnselen zoals wolken, regen, wind en luchtdruk. 
Wat kunnen we verwachten als de weerman of vrouw op tele-
visie aankondigt dat er een warmtefront nadert? Wat vertellen 
wolken ons over het weer? Kun je in Nederland het Noor-
derlicht zien en wat betekenen kringen om de zon voor het 
weer? Tijdens de cursus ligt de nadruk op visuele beelden van 
natuurverschijnselen, die ieder van ons kan waarnemen. Ook 
wordt informatie gegeven over de bronnen die je kunt raadple-
gen om zelf een weersverwachting samen te kunnen stellen. 
Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. 
Kosten: €10 (KNNV- en IVN-leden Amersfoort €5). Aanmelden 
verplicht via cnme@amersfoort.nl. Meer info: www.hetgroene-
huisamerfsoort.nl/natuuracademie.

Februari
  COÖPERATIE 033GROEN: MEEWERKDAGEN IN 

NATUURTUIN LIENDERT
2

 Zaterdag 2 februari | 09.30 – 16.30 uur 
Vanaf de start in 1979 zorgen bewoners uit de stad gezamenlijk 
voor het beheer van de natuurtuin. 033GROEN heeft die traditie 
voortgezet en organiseert maandelijkse meewerkdagen. Kom 
meehelpen tijdens deze gezellige meewerkdagen; wíj zorgen 
voor koffie, thee én lunch, zorg jij voor stevige werkkleding? 
Kinderen mogen ook mee (onder begeleiding). Locatie: Wiek-
slag / Wielewaalstraat (achter De Groene Stee, Wiekslag 92). 
Kom je later, bel dan Edgar van Groningen (033GROEN-
makelaar) 06-14534044. Meer info: post@033groen.nl | 
www.033groen.nl.

24 januari: Cursus vogelgeluiden ‘Wat Fluit Daar?’

Kijk op www.hetgroenehuisamersfoort.nl  voor een compleet en actueel overzicht



 SIBBEZONDAG: MIDDELEEUWS WINTERETEN3
 Zondag 3 februari | 13.00 – 17.00 uur 

Kom kijken hoe men knollenhutspot, plaatkoeken en ander 
middeleeuws wintereten op de boerderij maakte. Locatie: Mid-
deleeuws Erf ‘De Bergkamp’ bij Het Groene Huis, Schothorster-
laan 21, Amersfoort. Meer info: www.hetgroenehuisamersfoort.
nl/middeleeuws-erf. 

  UTRECHTS LANDSCHAP: WANDELEXCURSIE IN 
BOS BIRKHOVEN

 Zondag 3 februari | 14.00 – 16.00 uur (verzamelen om

3

 13.45 uur)
Een belevingstocht door het bos Birkhoven. Deze wandeling 
vindt plaats onder leiding van gidsen die een ode aan dit bos 
brengen en tal van interessante wetenswaardigheden vertellen 
over het ontstaan van dit bijzondere bos. Zo kom je het een en 
ander te weten over de verschillende boomsoorten die er zijn, 
de dieren die er leven en het bosbeheer. Ook bezoeken we het 
waardevolle pinetum: een naaldbomentuin met vele uitheemse 
soorten Rolstoelgebruikers kunnen niet mee. Locatie: start op 
parkeerplaats hockeyvelden aan Barchman Wuijtierslaan bij in-
fobord Utrecht Landschap. Meer info: www.utrechtslandschap.
nl/activiteiten.

  WNA LEZING: TINY FORESTS VERBINDT BUURT 
MET NATUUR

5
 Dinsdag 5 februari | 20.00 – 22.00 uur

Sinds de aanleg van het Tiny Forest in Zaandam in 2015, het 
eerste in Nederland (in Europa zelfs!), is dit initiatief van Daan 
Bleichrodt van IVN Nederland uitgegroeid tot een heuze groe-
ne beweging. Inmiddels zijn er al meer dan 12 Tiny Forests in 
Nederland. Deze winter legt IVN nog eens 18 Tiny Forests aan 
samen met gemeenten, scholen en buurtbewoners. Georgani-
seerd door Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA), een 
samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht 
en Gemeente Amersfoort. Locatie: Het Groene Huis, Schothor-
sterlaan 21, Amersfoort. Meer info: keesvanwegen@gmail.com 
| www.ivn.nl/afdeling/amersfoort. 

  ARNOLD HUISMAN: WANDELING JOHAN VAN 
OLDENBARNEVELT

8
 Vrijdag 8 februari | 14.00 – 20.00 uur

Johan van Oldenbarnevelt is in Amersfoort geboren en is mis-
schien wel onze grootste staatsman. Precies 400 jaar geleden 
liet Maurits van Oranje hem executeren. In Amersfoort en 
daarbuiten zijn sporen van hem te vinden. Loop daarom mee 
op deze 11 km lange tocht en hoor zijn geschiedenis. De tocht 
wordt afgesloten met een vegetarisch driegangen diner. Kos-
ten: € 23,50. Locatie: Stationsplein 41, Amersfoort. Aanmelden: 
vóór 7 februari. Meer info: ahontspannu@gmail.com | 
www.ahontspan.nu.

  STERRENWACHT MIDDEN-NEDERLAND: SAMEN 
KIJKEN NAAR DE STERREN EN PLANETEN

8
 Vrijdag 8 februari | 19.30 – 22.30 uur

Deze avond kun je bij de sterrenwacht terecht om door echte 
telescopen te kijken naar deepsky-objecten, planeten, sterren 
en/of de maan.  Er is ook een eenvoudig te volgen uitleg over 
de sterrenhemel. Dit verhaaltje is geschikt voor kinderen vanaf 
~8 jaar en zal zo’n 20 minuten duren. Kleed je dik aan want het 
zal vast koud zijn! Locatie: Sterrenwacht Midden-Nederland in 
park Schothorst, Schothorsterlaan 27, Amersfoort. Meer info: 
info@sterrenwacht-mn.nl | www.sterrenwacht-mn.nl.

  IVN AMERSFOORT: MEEWERKOCHTENDEN DE 
BOOM 

9
 Zaterdag 9 februari | 9.00 – 12.00 uur

Informatie zie 12 januari.

   COÖPERATIE 033GROEN: MEEWERKDAGEN IN 
PROEF-TUIN ISSELT

15
 Vrijdag 15 februari | 09.00 – 16.00 uur 

Lekker buiten aan de slag? Dat kan tijdens de meewerkdagen 
in de Proef-Tuin Isselt, elke derde vrijdag van de maand. Dank-
zij inzet en bijdragen van vrijwilligers, bedrijven én Gemeente 
Amersfoort is dit in 2013 nog saaie grasveld, de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot natuurrijke plek midden tussen de bedrijven. 
Tijdens de meewerkdagen bouwen we verder aan de Proef-
Tuin Isselt. Doe mee en leer zo over (stedelijk) natuurbeheer en 
de ontwikkeling van voedsellandschappen. Ook als je een paar 
uur wil helpen, ben je welkom! Kinderen mogen mee onder be-
geleiding. Trek je wel de juiste werkkleding aan? Locatie: start 
bij de picknickbank; houd Nijverheidsweg-noord 118 aan; draai 
je 180-graden en je ziet ons zitten. Kom je later, bel dan Edgar 
van Groningen (033GROEN-makelaar) 06-14534044. Aanmel-
den: noodzakelijk i.v.m. lunch. Meer info: post@033groen.nl | 
www.033groen.nl.

  IVN-NATUUREXCURSIE: NATUUR IN RUST OP 
RUSTHOF?

17
 Zondag 17 februari | 14.00 - 16.00 uur

De loofbomen en altijd groene naaldbomen geven een bijzon-
dere sfeer aan begraafplaats Rusthof, waarbij de (tuin)planten, 
de (korst)mossen, de vogels en de vijver een natuurlijk decor 
vormen. Sommige bomen hebben ook een specifieke betekenis 
en de IVN natuurgidsen gaan hierover vertellen. Locatie: par-
keerplaats Rusthof, Dodeweg 31, 3832 RE Leusden. Deelname 
is gratis. Honden kunnen niet mee. Meer info: 06-42074370 | 
natuurexcursies@ivnamersfoort.nl.  

  IVN AMERSFOORT: MEEWERKOCHTENDEN DE 
BOOM 

23
 Zaterdag 23 februari | 09.00 – 12.00 uur

Informatie zie 12 januari.

 EEMLEPEL: WORKSHOP LEPEL SNIJDEN
 Woensdag 27 februari | 
27

 tijdstip volgt (zie www.eemlepel.nl)
In een middag leer je de fijne kneepjes van het hout snijden 
en snijd je je eigen houten lepel. Naast veiligheid en mesvaar-
digheid komen ook verschillende mesgrepen voorbij en leer 
je houtlezen: een taal die nog vaak van pas kan komen. Geen 
ervaring vereist. Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 
21, Amersfoort. Kosten: €50 volwassenen, €25 kinderen (v.a. 12 
jaar, onder begeleiding). Meer info en aanmelden: 
info@eemlepel.nl.

17 februari: Natuur in rust op Rusthof?

Kijk op www.hetgroenehuisamersfoort.nl  voor een compleet en actueel overzicht



3 maart: Wandeling door Bloeidaal

 NATUURACADEMIE MINICURSUS: KORSTMOSSEN
 Woensdag 27 februari | 19.30 - 21.30 uur (theorie) 
 Zaterdag 2 maart | 10.00 - 12.00 uur (excursie in 

27

 natuurgebied Schammer)
Voor veel mensen is een korstmos een onbekend natuurver-
schijnsel. Dat komt omdat ze erg klein en vaak onopvallend 
zijn. Ze groeien op bomen, muren, dakpannen en stoepen in 
de vorm van korsten maar ook als blaadjes en struiken. Als je 
ze van dichtbij bekijkt (liefst met vergrootglas), dan gaat er 
een wereld van bijzondere vormen en kleuren open. Ontdek 
de schoonheid van korstmossen tijdens deze mini-cursus. 
Locatie: De Groene Belevenis, Hamersveldseweg 107, Leusden. 
Kosten: €15 (KNNV- en IVN-leden Amersfoort €10). Aanmelden 
verplicht via cnme@amersfoort.nl. Meer info: 
www.hetgroenehuisamerfsoort.nl/natuuracademie.

Maart
  COÖPERATIE 033GROEN: MEEWERKDAGEN IN 

NATUURTUIN LIENDERT
2

 Zaterdag 2 maart | 09.30 – 16.30 uur 
Informatie zie 2 februari. 

  SIBBEZONDAG: SIERADEN IN DE VROEGE 
MIDDELEEUWEN

3
 Zondag 3 maart | 13.00 – 17.00 uur 

In de middeleeuwen had men verschillende manieren van sie-
raden maken. Kom kijken hoe men kralen en fibula’s maakte en 
sieraden van metaal en glas. De kinderen kunnen leren om hun 
eigen amulet te maken. Locatie: Middeleeuws Erf ‘De Berg-
kamp’ bij Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. 
Meer info: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/middeleeuws-erf. 

  UTRECHTS LANDSCHAP: WANDELING DOOR 
BLOEIDAAL

 Zondag 3 maart | 14.00 – 16.00 uur (verzamelen om 

3

 13.45 uur)
Het voorjaar hangt in de lucht. De gidsen van het Utrechts 
Landschap laten je graag de natuur beleven met alle zintuigen. 
We ruiken de frisse geuren, we zien planten, dieren en insec-
ten, we voelen aan blad en schors, we horen de stilte en de 
geluiden in het gebied. En wie weet valt er ook nog wel wat te 
proeven. Rolstoelgebruikers kunnen niet mee. Locatie: start op 
parkeerplaats Utrechts Landschap, Koedijkerweg 16, 3816 BV 
Amersfoort. Meer info: www.utrechtslandschap.nl/activiteiten.

  WNA LEZING: SPECTACULAIRE VERANDERINGEN 
IN DE NATUUR

5
 Dinsdag 5 maart | 20.00 – 22.00 uur

Arnold van Vliet, bioloog bij Wageningen University, vertelt 
tijdens deze interactieve lezing over een groot aantal specta-
culaire veranderingen in de natuur waar we de afgelopen jaren 
getuige van zijn geweest. 
Hij laat zien hoe we op de mogelijke toekomstige verande-
ringen in onze natuur kunnen inspelen. Georganiseerd door 
Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA), een samenwer-
kingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeen-
te Amersfoort. Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 
Amersfoort. Meer info: keesvanwegen@gmail.com | 
www.ivn.nl/afdeling/amersfoort. 

  IVN AMERSFOORT: MEEWERKOCHTENDEN DE 
BOOM 

9
 Zaterdag 9 maart | 09.00 – 12.00 uur

Informatie zie 12 januari.

  GROEI & BLOEI AMERSFOORT: LEZING ‘DE TUINEN 
MIEN RUYS’

12
 Dinsdag 12 maart | 20.00 - 22.00 uur

Tijdens de lezing word je meegenomen door deze fascinerende 
tuinen in Dedemsvaart. De lezing begint met de geschiedenis 
van de Tuinen en over het leven van Mien Ruys. Daarna lopen 
we, via de presentatie, door de Tuinen en maken sprongen in 
de tijd en volgen de ontwikkeling van de Tuinen Mien Ruys. NB: 
Vanaf 1 april 2019 zijn de tuinen weer geopend. Locatie: Het 
Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Kosten: Groei 
& Bloei leden gratis, niet-leden €5 (contant te betalen bij aan-
vang). Meer info: gerdazeestraten@gmail.com | 
www.tuinenmienruys.nl.

  STERRENWACHT MIDDEN-NEDERLAND: 
BASISCURSUS STERRENKUNDE VOOR BEGINNERS

 Woensdag 13 maart | 20.00 - 22.00 uur (daarna 20 en 

13

 27 maart en 3, 10 en 17 april 2019)
Vraag je je wel eens af welke sterren je eigenlijk ziet als je op 
een heldere avond naar boven kijkt? Of heb je diepere vra-
gen als: hoe is het heelal ontstaan en wat is de plek van onze 
aarde daarin? Deze basiscursus wordt gehouden op 6 woens-
dagavonden in onze sterrenwacht. Kosten: €70 (exclusief het 
Handboek Sterrenkunde van Govert Schilling die als leidraad 
dient voor de cursus en die je zelf dient aan te schaffen). 
Locatie: Sterrenwacht Midden-Nederland in park Schothorst, 
Schothorsterlaan 27, Amersfoort. Meer info: Arjan de Boer via 
voorzitter@sterrenwacht-mn.nl | www.sterrenwacht-mn.nl.

  COÖPERATIE 033GROEN: MEEWERKDAGEN IN 
PROEF-TUIN ISSELT

15
 Vrijdag 15 maart | 09.00 – 16.00 uur

Informatie zie 15 februari.

  STERRENWACHT MIDDEN-NEDERLAND: 
LANDELIJKE STERRENKIJKDAGEN 2019

15
16  Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart | 19.00 – 22.30 uur

Kijk door de grote telescoop en door de diverse mobiele tele-
scopen van de sterrenwacht en doe mee aan de leuke activitei-
ten rondom het thema sterrenkunde. Rond februari komt het 
definitieve programma op de website. Locatie: Sterrenwacht 
Midden-Nederland in park Schothorst, Schothorsterlaan 27, 
Amersfoort. Meer info: info@sterrenwacht-mn.nl | 
www.sterrenwacht-mn.nl | www.sterrenkunde.nl/knvws/
sterrenkijkdagen.

  AANLEGGEN MOESTUINBEDDEN BIJ DE GROENE 
BELEVENIS

15
16  Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart | 11.00 - 16.00 uur

Tijdens NL Doet gaan wij moestuinbedden aanleggen op ons 
terrein. Wij zoeken hulp! Kom jij ons helpen? Wij bieden je een 
gezellige en actieve dag aan! Met als resultaat dat in het voor-
jaar 150 kinderen kunnen moestuinieren met hun klas! Locatie: 
De Groene Belevenis, Hamersveldseweg 105, Leusden.
Aanmelden gewenst via www.nldoet.nl (zoek op 3833GM). Meer 
info: info@degroenebelevenis.nl | www.nldoet.nl.

Kijk op www.hetgroenehuisamersfoort.nl  voor een compleet en actueel overzicht
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Gemeente Amersfoort
Centrum voor Natuur 
en Milieu Educatie (CNME)

Postadres
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

 
  IVN-NATUUREXCURSIE: HOOG EN LAAG ERVAREN 

OP DE FIETS
17

 Zondag 17 maart | 14.00 - 16.00 uur
Tijdens deze fietsexcursie overbruggen we over relatief korte 
afstanden een hoogteverschil van meer dan 50 meter. Onder-
weg staan de IVN gidsen op diverse punten stil om uitleg te 
geven over de geologische, cultuurhistorische en natuurwaar-
den die onderweg zijn waar te nemen. Locatie: Bergkerk, 
Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort. Deelname is gratis. 
Honden kunnen niet mee. Meer info: 06-51402753 | 
natuurexcursies@ivnamersfoort.nl.  

  GROEI & BLOEI AMERSFOORT, OPERATIE STEEN-
BREEK, INTRATUIN: TEGEL ERUIT PLANT ERIN!

23
 Zaterdag 23 maart 2019 | 10.00 – 15.00 uur

Samen de verstening van de stad tegengaan, door tuinen en 
de leefomgeving groener te maken. Minder bestrating, meer 
beplanting. Ontdek hoe je zelf een groenere tuin creëert. Bij 
inlevering van één tegel ontvang je twee planten gratis. Lo-
catie: Intratuin, Amsterdamseweg 139, Amersfoort. Meer info: 
gerdazeestraten@gmail.com | www.amersfoort.groei.nl |
 www.operatiesteenbreek.nl.

 NATUURACADEMIE MINICURSUS: DIERENSPOREN
 Woensdag 27 maart | 19.30 - 21.30 uur (theorie)
27
30  Zaterdag 30 maart | 10.00 - 12.00 uur (excursie)

Rond Amersfoort is een afwisselend landschap en dit zorgt 
voor een grote variatie in dier- en vogelsoorten en hun sporen. 
In deze cursus maak je kennis met veel voorkomende loop- en 
vraatsporen, nesten en uitwerpselen. Ook krijg je tips waar je 
op kan letten, en waar je de meeste kans hebt een spoor te 
vinden. Op zaterdag gaan we op pad om zelf een pootafdruk, 
afgekloven dennenappel, hol of uitwerpsel te vinden. Locatie: 
De Groene Belevenis, Hamersveldseweg 107, Leusden. Kosten: 
€15 (KNNV- en IVN-leden Amersfoort €10). Aanmelden 
verplicht via cnme@amersfoort.nl. Meer info: 
www.hetgroenehuisamerfsoort.nl/natuuracademie.

Vindt u dat uw activiteiten ook thuishoren 
in de Groene Agenda? Meld ze aan door een 
mail te sturen naar cnme@amersfoort.nl.

Uiteraard kunnen er activiteiten in deze 
Groene Agenda wijzigen. Kijk daarom altijd 
even van te voren op de website van de ac-
tiviteit of neem contact op met de activiteit.


