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Bij De Groene Belevenis streven
wij ernaar om vanuit onze
persoonlijke kernwaarden en
onze passie voor duurzaamheid
zowel particuliere als zakelijke
doelgroepen door middel
van maatwerk duurzaamheid
te laten beleven. Wij geven
duurzaamheid handen en voeten
en maken duurzaam handelen
uitvoerbaar en overzichtelijk.
En ook nog eens gewoon heel
leuk. Door ons georganiseerde
Groene Belevenissen zijn uniek
en onvergetelijk. Goed om te
weten: wat begint met een
Groene Belevenis resulteert met
regelmaat in concreet duurzaam
handelen!

Ook in 2017 zijn mensen in en rondom Leusden op talloze
momenten actief geweest op het gebied van natuur en
biodiversiteit, energie en klimaat, beweging en gezonde voeding,
water, afval en grondstoffen. Jeugd geven we de vaardigheden
mee om voorbereid te zijn op de uitdagingen van hun toekomst.
Een toekomst waarin met zekerheid “duurzaamheid” een centrale
rol speelt. En volwassenen laten we met een nieuwe verfriste blik
kijken naar de kansen voor duurzaamheid in de eigen omgeving.

Wij zetten onze bijdrage aan een duurzamer Leusden en omstreken graag op een rij:
Het team van De Groene Belevenis wordt gevormd door een specialist duurzaamheidseducatie, een specialist
vrijetijdsbesteding, een accountmanager bedrijven en duurzaamheid, een vrijwilligerscoördinator, een
officemanager, een beheerder struintuin en een directeur. Samen goed voor 3,7 fte. Daarnaast is er een
3-koppig toezichthoudend bestuur en een uit 9 personen bestaande Raad van advies (beiden onbetaald).
Werken met vrijwilligers is voor ons essentieel. Door hun inzet en deskundigheid weten we de impact van onze
beroepskrachten te vermenigvuldigen. Onze vrijwilligersgroep is in 2017 gedeeltelijk ververst en wat aantal
betreft licht gekrompen tot ongeveer 55 personen. De inzet die zij samen leverden is echter voor het 3e jaar
op rij sterk gestegen; naar ruim 6000 werkuren. Tijd waarin zij de Struintuin onderhielden, lessen, excursies en
workshops verzorgden, de jeugdnatuurclub, kinderfeestjes en techniekmiddagen begeleidden en ons op kantoor
op allerlei manieren ondersteunden. In ruil daarvoor bieden wij onze mensen onder andere mogelijkheden om
zich te ontwikkelen, kansen om hun kwaliteiten in te zetten, sociale contacten, (re) integratie mogelijkheden en
een sociaal vangnet.
In 2017 zijn ruim 4800 kinderen in hun vrije tijd met onze vrijwilligers op pad geweest of binnen hun
kinderopvanglocatie aan het werk geweest met onze producten. Daarnaast hebben 3000 kinderen in hun
vrije tijd De Groene Belevenis bezocht. Ze zijn hier met de kinderopvang aan de slag geweest, hebben er
een verjaardagsfeest gevierd of kwamen speciaal voor de techniekmiddagen en andere woensdagmiddag
activiteiten. Bijna 100 ouders/verzorgers wisten ons te vinden voor het vieren van de verjaardag van één van
hun kinderen. Met name het struinfeestje waarbij kinderen zelf op ontdekking gaan in onze Struintuin was
populair. De best bezochte woensdagmiddagactiviteiten waren de kinderkookkaravaan, de winteractiviteit
‘Vogelvoer maken’ en de techniekmiddag ‘Ben jij hot of cool’.

Bij de kinderopvang valt de toename van contacten met organisaties buiten Leusden op. In 2017
wisten organisaties uit Amersfoort, Woudenberg, Soest en De Bilt ons te vinden. Datzelfde geldt voor
dagbehandelingsgroepen voor kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking. Steeds meer
leveren deze bezoeken vruchtbare gesprekken op met pedagogisch medewerkers waarbij natuurbeleving en buiten
spelen het onderwerp zijn en worden wij uitgenodigd om met onze visie op spelen in een natuurlijke omgeving
te inspireren bij het opstellen of aanpassen van het pedagogisch beleid van kinderopvangorganisaties. Voor alle
vestingen van SKA (Stichting Kinderopvang Amersfoort) hebben we doe-pakketten verzorgt over kikkervisjes,
vlinders én paddenstoelen. Daarnaast hebben alle groepen in de zomervakantie een bezoek gebracht aan de
Struintuin. Deze succesvolle kennismaking heeft er toe geleid dat er voor 2018 gekeken gaat worden naar een
nauwere samenwerking waarbij de Groene Belevenis SKA in de basis kan ondersteunen bij de inzet van natuur en
natuurbeleving binnen de vestigingen.
Speciaal voor de nul tot vierjarigen organiseerden we in 2017 4 peuter ochtenden. Tijdens deze ochtenden
verwelkomden wij 160 jonge kinderen met 144 volwassen begeleiders. Naast ouders, opa’s en oma’s zijn het vooral
ook gastouders die de weg naar de Struintuin weten te vinden. Om onze tuin ook voor deze leeftijdscategorie
aantrekkelijk te maken zijn we gestart met de herinrichting rondom de Schuilhut. Alle nieuwe elementen dagen de
jonge bezoekers uit om met hun zintuigen de tuin te ontdekken en stimuleren de motoriek. De aanleg is mogelijk
gemaakt door sponsoring vanuit diverse partijen. Wij zijn nog op zoek naar financiering voor de aanleg van het
tweede en laatste deel van deze ontdekzone.
Alle scholen voor basisonderwijs in Leusden en Achterveld hebben ook in 2017 inhoud gegeven aan hun
lessen over duurzaamheid met producten van De Groene Belevenis. Samen met 17 scholen uit Amersfoort en
Woudenberg, schreven zij zich in voor 320 lessen of lesmaterialen. Hiermee bezorgden we 10.000 keer een kind
een duurzame ervaring tijdens schooltijd. De onderwerpen varieerden van plastic soep tot duurzaam consumeren
en van kleine beestjes tot waterkringloop. We startten een pilot moestuinieren voor groep 5 waarbij leerlingen
wekelijks naar De Groene Belevenis kwamen om, begeleid door onze vrijwilligers, een eigen stukje moestuin te
onderhouden en de geoogste groenten mee naar huis namen. De eerste scholen in Leusden gingen in 2016 samen
met ons aan de slag om (rest)afvalvrij te worden. In 2017 zijn alle scholen actief bezig met dit project.

Voor volwassenen organiseerde De Groene Belevenis verschillende natuurcursussen, workshops en lezingen. Onze
gidsen namen mensen mee op excursie naar de Viskom en Bomkrater, Schoolsteegbosjes, Moorsterbeek en Huize De
Boom en haar historische moestuin. Tien families huurden ons in voor de organisatie van een actieve Groene Belevenis.
In het kader van Operatie Steenbreek organiseerden we een werkatelier en 2 workshopavonden “Makkelijk Groen”.
We lanceerden onze campagne Doe de Duurzame 13, een lijst met 13 eenvoudig haalbare Duurzame Doelen. De
strippenkaarten zijn nog steeds verkrijgbaar bij verschillende samenwerkingspartners. Op onze Open Deuren Dag
in oktober konden inwoners van Leusden zich op 8 verschillende duurzame locaties laten inspireren. Ook deze dag
organiseerden we samen met een scala aan partners.
Voor het project “Natuur over de Drempel” hebben we 16 uurtjes natuur verzorgd voor de bewoners van St Jozef en
Het Hamersveld. Onze vrijwilligers gingen op bezoek met een tas vol natuurlijke materialen en verhalen en brachten
zo letterlijk de natuur naar de bewoners toe. Voor dagbesteding in Het Hamersveld ontwikkelden we een vlinderkas
met opdrachten, waar de ouderen langere tijd konden genieten van het verpoppen van de rupsen tot vlinders. Onze
vrijwilligers begeleiden afgelopen jaar ook enkele wandelexcursies bij dagbesteding Blommendal en hielden lezingen
voor jong dementerenden.
De Struintuin is een ideale locatie om te leren, te ontdekken, te vieren of om gezellig samen te komen rondom het
thema groen, natuur en duurzaamheid. Daarnaast is het ook een mooie plek om een blik te werpen op de inmiddels
meest besproken ooievaars van Leusden. De struintuin is in 2017 buiten onze lessen om, 150 keer gebruikt voor
bijeenkomsten en activiteiten. Onze tuinvrijwilligers hebben de poel dit jaar een uitgebreide onderhoudsbeurt gegeven
en het knuppelpaadje bij de poel vernieuwd.
In het kader van de regeling duurzame initiatieven zijn 17 initiatieven met ons besproken. Dit heeft geresulteerd in
13 gehonoreerde aanvragen. Daarnaast hebben we een 10tal initiatiefnemers op een andere manier ondersteund
bij de organisatie van hun activiteit, zoals de lezing op de Dag van de Duurzaamheid door de Bibliotheek, de
voortuinkeuringen van Groei&Bloei, de bewonersavond over vloerisolatie in Groenhouten en de aanleg van een
buurttuin.

De Groene Belevenis verzorgt elke 4 weken de ”Groen en duurzaam” pagina in de Leusderkrant. Naast de elke
maand terugkerende Leusdense groene agenda, zijn er in 2017 60 berichten gepubliceerd. Elke maand publiceerden
we een artikel over een onderwerp uit de Doe De Duurzame 13 campagne. Daarnaast weten steeds meer
duurzame initiatieven in Leusden ons te vinden waarvoor wij de informatie in de krant verzorgen, bijvoorbeeld over
energieneutraal wonen, zwerfafval, fairtrade, groen geloven, biodiversiteit en lokaal voedsel.
Als partner in het Leusdens energieakkoord IkWilWatt, heeft De Groene Belevenis actief meegedacht in het opstellen
van een Energie-akkoord 2.0, pitches gehouden op het Energie Café, ondersteund bij wijkinitiatieven en dit onderwerp
een prominente plaats gegeven in de Open Deuren Dag.
In het samenwerkingsverband “Opgeruimd Leusden” zijn we voor het derde jaar bezig met het schoner maken en
houden van Leusden. Tweemaandelijks wordt op een zaterdagochtend door een 20-tal vrijwilligers zwerfafval in het
buitengebied verwijderd. Daarnaast is er veel aandacht voor bewustwordingscampagnes en gedragsverandering,
zoals via de campagne nieuwjaarsvegen, de Schone Avond4Daagse, de peukentegels bij Fort33 en bushokjes, Schoon
Maximaplein met winkeliers en omwonden en educatie op de scholen (afvalvrije scholen). Opgeruimd Leusden heeft
een apart jaarbericht 2017 opgesteld (www.opgeruimdleusden.nl).
In 2017 zijn door ons 13 nieuwsbrieven aan 6 verschillende doelgroepen met samen 2250 geïnteresseerden verstuurd.
We hebben 940 volgers op Facebook en 10.000 unieke bezoekers op onze website verwelkomd. Via Kidsproof hebben
we onze groene activiteiten met speciale aandacht voor de verjaardagsfeestjes in 3 regio’s onder de aandacht
gebracht van 190.000 geadresseerden. Daarnaast hebben we in 2017 mogen profiteren van adviezen van specialisten
op verschillende kennisgebieden en zijn meerdere mooie samenwerkingen opgestart.
Ook in 2018 kunnen wij weer op ons groeiende netwerk van betrokken partners, deskundigen en klanten bouwen en
vol vertrouwen blijven werken aan unieke Groene Belevenissen.

