Toelichting activiteiten 2019

TOELICHTING OP DE ACTIVITEITEN 2019
Als het natuur- en duurzaamheidscentrum van Leusden en omstreken zet De Groene Belevenis zich in
voor een groene gezonde en duurzame leefomgeving. In al onze ac=viteiten staat het beleven van die
omgeving centraal. Onze organisa=e werkt met educa=e, communica=e en par=cipa=e aan een
duurzame basishouding bij kinderen en s=muleert een duurzame leefs=jl bij volwassenen.
In 2019 schreven wij een beleidsplan 2020-2025 met daarin de volgende doelstellingen:
begripsontwikkeling, vergro=ng duurzaam gedrag, zichtbaar maken van ini=a=even en s=muleren
brede par=cipa=e. In 2019 gaven wij hier invulling aan met 6 medewerkers (2,8 FTE) , 5 vrijwillige
bestuursleden en ± 6.000 uur aan vrijwilligersondersteuning. Afgelopen jaar wisten we circa 15.000
contactmomenten te realiseren met onze doelgroepen.
Begin 2019 gaf de gemeenteraad unaniem steun met de toezegging ook na 2020 de presta=esubsidie te
willen verlengen. Dit jaar hebben wij ervaren dat de opgebouwde koers haar vruchten begint af te
werpen, de organisa=e stabiliseert zich, het vertrouwen groeit en dat wordt beves=gd in de cijfers. Een
indruk van onze ac=viteiten hebben wij beschreven in 5 thema’s.
Ecologische basisvorming
Kinderen (0 – 12 jaar) kwamen 8.931 keer via lessen, leskisten, techniekdozen en materiaalzendingen
in contact met ons aanbod. Samen met scholen, partners en collega NME-centra ontwikkelden we ook
nieuw aanbod zoals oa het pakket “Hamburger of Vegaburger” (landelijk) en de excursie “Bezoek de
Milieustraat” (lokaal). Ook star^en 3 scholen wekelijkse moestuinlessen op onze loca=e. Hiervoor zijn
speciale moestuinbakken aangelegd die via sponsoring, gi_en en fondsen gerealiseerd werden. Het RTV
Utrecht programma “keuken van Utrecht” ﬁlmde een enthousiasmerend item met de aanwezige
schoolklas.
Enthousiasme voor levende dieren, levend materiaal en buitenlessen is al=jd groot. Groot Zandbrink
ontving weer 16 klassen voor Jonge dierenlessen, 300 kinderen gingen kno^en, er werden 8 sloot-en
plaslessen gegeven langs de Heiligenbergerbeek en 5 Grebbelinielessen. Uiteraard werd weer kikkerdril
gebracht bij de scholen en werden vlinderpakke^en verstrekt. Ook kwamen 6 klassen langs voor de
bijenles, de imker liet kinderen honing uit de raat proeven met een kijkje in de bijentuin.
We zijn gestart met het digitaliseren van ons lesmateriaal omdat scholen aangaven dat leerkrachten dit
eenvoudig willen downloaden. Schooldirecteuren zijn geïnterviewd over de voortgang van afvalvrije
scholen en we werken samen met collega NME centra om een poule van moestuincoaches op te ze^en
voor scholen. Bijzonder trots zijn we op het concept “Buitenschool” dat we met De Rossenberg gestalte
geven.
Vrijwilligers
Ongeveer 54 vrijwilligers stopten 6.000 uur in ondersteuning en uitvoering van onze ac=viteiten, daar
zijn we ze enorm dankbaar voor! Het gee_ ze voldoening, helpt hen in persoonlijke ontwikkeling en
onze werkomgeving fungeert als sociaal vangnet. De inzet is ook noodzakelijk, zonder vrijwilligers is het
onmogelijk onze doelstellingen te halen. In 2019 is aandacht besteedt aan het actualiseren van het
vrijwilligersbeleid, de werving en noodzakelijke VOG’s. Er meldden zich 2 nieuwe bestuursleden
waardoor het aantal bestuursleden op 5 kwam. De vrijwilligers ontvingen =jdens een gezellige
jaarafslui=ng ook een kleine a^en=e voor hun zeer gewaardeerde inzet.
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Maandelijks organiseren vrijwilligers een Uurtje Natuur bij Zorgcentrum ’t Hamersveld en dit is 4x per
jaar bij Huize Sint Joseph. Ook organiseerden we een groene ochtend in de Struintuin voor 25 cliënten
van Welzin. Speciaal voor ouderen en kwetsbare groepen zijn 2 themakisten ontwikkeld (Vlinders en
Vogels in de Winter), deze worden regelma=g geleend door zorg- en welzijnsgroepen.
Struintuin
Tijdens de opening van het Struintuinseizoen schonken we aandacht aan haar 10 jarig bestaan. In totaal
was afgelopen jaar bijna 160x een ac=viteit in de tuin. Ruim 600 schoolkinderen zijn langs geweest om
vrij te spelen en te ontdekken met behulp van onze educa=eve materialen. Daarnaast werden 24 lessen
in de Struintuin gegeven (kleine beestjes, Lekker Groen, Pizzatuin en Bijenles). Totaal werd 27x door
kinderopvanggroepen in de Struintuin gespeeld, bijvoorbeeld voor hun “Buitendagen”. De tuin werd
54x gebruikt voor groene verjaardagsfeestjes of groene gezinsac=viteiten. Voor peuters organiseerden
we spelochtenden en de Modderochtend. Ook konden kinderen 11x vrij spelen in de Struintuin met als
hoogtepunt de 50ste verjaardag van Rupsje Nooitgenoeg. Samen met de Bibliotheek ontvingen we die
dag 516 bezoekers die genoten van rups- en vlinderac=viteiten.
Door dit intensieve gebruik is veel onderhoud nodig. Ook vervingen tuinvrijwilligers de brug achterin de
tuin en verplaatsten ze het materiaal- en houthok. De nieuwe entree is aangekleed met beplan=ng, een
plukbloemenveldje en er zijn daar moestuinbedden aangelegd. Vrijwilligers zijn geholpen door Bunnik
Hout, Van Schoonhoven, mensen van de Ronde Tafel Leusden en via NL Doet.
Naast haar intensieve bezoekersfunc=e hee_ de Struintuin bijzondere ﬂora en fauna. Het ooievaarspaar
bracht dit jaar succesvol 3 jongen groot en de Koninginnepage werd gesignaleerd. Helaas werd onze
tuinbeheerder langdurig ziek, zijn taak werd =jdelijk door vrijwilligers opgevangen.
Duurzame leefstijl
Onze kracht ligt in het bij elkaar brengen en verbinden van mensen en par=jen, zodat ze van elkaar
leren, elkaar s=muleren en gaan samenwerken. We ondersteunden 12 ini=a=even met een bijdrage uit
het gemeentelijke Fonds Duurzame Ini=a=even. Daarnaast hielpen wij deze en andere ini=a=even met
het vergroten van hun bereik en impact. We werkten oa samen met CML (Vlindertuin, Voedselbos en
COOL), de bibliotheek, Fairtrade, LeusdenZeT, 033opdeﬁets, de werkgroep Duurzaam Wonen Leusden
en de Tiny Houses groep, het Kringloopcentrum, LeusdenFit en de Fietsersbond. Wij verzorgden de
coördina=e van het samenwerkingsini=a=ef Opgeruimd Leusden. Die was succesvol met 24
zwerfafvalac=viteiten, 33 mensen die als “opgeruimde Leusdenaar” hun buurtje schoonhouden en 4
verenigingen die meedoen met Schoon Belonen.
Het jaarlijks Duurzaam Doen Oktober hee_ als doel de DuurzaamheidsAgenda levend te houden en
bestond dit jaar uit 5 ac=viteiten van partners. Wij organiseerden de afstemming en communica=e, en
organiseerden/ faciliteerden ac=viteiten. Aan het programma deden 115 deelnemers ac=ef mee, het
totale bereik is door de uitgebreide communica=e naar de achterbannen veel groter.
In de Dialoogtafel Regionale Energie Strategie brachten wij het belang van educa=e, communica=e en
par=cipa=e in. We willen in de toekomst een rol spelen in bewonerspar=cipa=e rondom de
energietransi=e en bereiden ons hierop voor. Dit past ook bij onze coördina=e van de energiecampagne
IkWilWa^, we coördineren de energiegidsen en organiseerden communica=e en een informa=e avond.
Volgend jaar is op onze loca=e inloopspreekuur voor het energieloket. Op 9 november organiseerden
we de Duurzame Huizenroute in Leusden, met 5 open huizen, 55 deelnemers, ac=eve energiegidsen en
een lijst van inmiddels 20 voorbeeldwoningen.
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Als organisa=e willen we graag onderdak bieden aan groene vrijwilligersorganisa=es: dit jaar oa aan de
Natuuracademie, IVN Amersfoort-Nijkerk, KNNV, CML, Voedselbos, COOL, Valleizon en de TinyHouses
werkgroep voor vergaderingen en publieksac=viteiten.
Communicatie
Afgelopen jaar vulden we maandelijks een pagina in de Leusderkrant. We schreven over lokale,
regionale en landelijke ac=viteiten, ze^en duurzame Leusdenaren en hun ini=a=even in het zonnetje,
deden een oproep voor deelname aan ini=a=even en beschreven bijzondere natuurgebieden, planten
en dieren uit de regio. Ook social media ze^en we in. We worden steeds meer gevraagd onze kennis te
delen. We werden geïnterviewd door NL Schoon over ‘inwonerspar=cipa=e en de rol van een
duurzaamheidscentrum’, Heijmans vroeg ons te ondersteunen bij Groen&Ontmoeten in de nieuwe
woonwijk Maanwijk en we ontvingen studenten van ROC Amersfoort voor een inspira=e dag “groene
omgeving in de kinderopvang”. Ook Kiwanis Leusden benaderde ons, voor de mogelijkheden van een
langdurige samenwerking!
Samengevat: een bruisend en energiek jaar waarin we vol vertrouwen uitkijken naar 2020!

3

