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Dynamische Duurzaamheidsagenda
Duurzame
initiatieven in
Leusden
LEUSDEN De Groene Belevenis heeft,
samen met de gemeente Leusden,
een Dynamische Duurzaamheidsagenda opgesteld door inventarisatie van lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Op dinsdagavond 8 december zijn
alle Leusdense inwoners van 19.30
tot 22.00 uur welkom in De Korf om
te horen welke initiatieven nu op de
Duurzaamheidsagenda staan.
Naast kennismaking met initiatieven kunnen aanwezigen daarover
ook met elkaar van gedachten wisselen. Inmiddels telt de agenda meer
dan 40 initiatieven van, voor en door
Leusdenaren. Op deze avond wordt
het overzicht aangeboden aan de
bevolking en de gemeenteraad.

GROENE AGENDA
Een greep uit de Groene Agenda.
Zie voor kosten, locatiedetails,
toegang honden en verdere achtergrondinformatie over activiteiten: www.degroenbelevenis.nl
bij Groene Agenda onder ‘Vrijetijdsbesteding’.

De Duurzaamheidsagenda weerspiegelt de initiatieven in de Leusdense samenleving en heeft een dynamisch karakter. Ideeën ontstaan,
samenwerking bloeit op en blijft
door verandering in beweging. De
duurzaamheidsinitiatieven zijn gerangschikt naar thema’s als ondernemen, verantwoord consumeren,
mobiliteit, bouwen/wonen en energie opwekken en natuur en biodiversiteit.
RESULTAAT Initiatieven zijn verbindend, inspirerend en productief
en leiden tot concrete resultaten.
De dynamische duurzaamheidsagenda wordt in Leusden met elkaar bepaald doordat initiatieven
worden genomen door Leusdense
inwoners, bedrijven, organisaties/
instellingen, scholen en de gemeente. Inmiddels telt de agenda meer
dan 40 initiatieven met als doel een
duurzaam Leusden te realiseren.
Initiatieven kunnen worden aange-

DECEMBER
Vacature: Officemanager met
financiële kwaliteiten
(zie website)
Zo. 6-12: sluitingsdatum
De Groene Belevenis

Marktplaats Duurzame
Initiatieven

Zie hoofdartikel en uitnodiging
Di. 8-12: 19.30 - 22.00 uur
Alle inwoners van Leusden
De Korf

pp Deze ‘plaatjeswolk’ verbeeldt de Dynamische Duurzaamheidsagenda Leusden.

meld via info@degroenebelevenis.
nl. De activiteit dient in kernachtige
bewoording te worden beschreven,
eventueel vergezeld van een logo

en/of foto. Op 8 december worden
presentaties gegeven. De agenda
komt op de site van De Groene Belevenis.

Op dinsdag 8 december wordt de
Duurzaamheidsagenda
Leusden
aangeboden aan inwoners van
Leusden en de gemeenteraad. Leusdenaren gaan in gesprek over de
vraag hoe een duurzaam Leusden
eruit ziet, over bestaande en nieuwe
initiatieven en over hoe men samen
vorm kan geven aan de uitwerking.
Pitch! Tijdens de bijeenkomst is het
mogelijk initiatieven te presenteren
in een pitch van 3 minuten. De invulling hiervan staat vrij, maar de
pitch moet duidelijk laten zien wat
het doel van het initiatief is en met
welke activiteiten anderen in beweging worden gebracht. Hoe kan het
inspireren en verbinden? Wat is de
verwachting over de productiviteit?

Ook kan worden afgesloten met een
hulpvraag. Wat is nodig is om het
initiatief succesrijk te maken?
Het aantal pitchplaatsen is beperkt.
Aanmelding uiterlijk 6 december
a.s. via info@degroenebelevenis.nl.
Waarderingsprijs] Tijdens de avond
wordt gestemd op het meest inspirerende initiatief uit de presentaties, waarvoor de Waarderingsprijs
Leusden is ingesteld.
Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 250, een oorkonde en een
artikel in de Leusder Krant en zal
ter afsluiting feestelijk worden uitgereikt.

Dynamische initiatieven!
Het Repair Café promoot repareren
en draagt bij aan afvalvermindering. Huisrenovatie Nul-op-de-meter, waardoor niet méér energie
wordt verbruikt dan wordt opgewekt. Fairtrade werkgroep Leusden
doet jaarlijks mee met de fairtradeweek, waardoor lokale restaurants
fairtrade gerechten presenteren.
U15 is een netwerk van werkgevers
in Midden Nederland. U15 zet in
op slim werken en reizen. De Leus-

dense

gemeentelijke

organisatie

werkt klimaatneutraal. Gebouwen,
openbare verlichting en installaties
gebruiken groene stroom. De Vlinder- en Bijentuin geeft advies over

het vlinder- en bijvriendelijk maken
van de tuin. In Opgeruimd Leusden
hebben inwoners en De Groene Belevenis de krachten gebundeld om
Leusden zichtbaar schoner te krijgen en te houden door tweemaandelijks zwerfafval op te ruimen. Het
project Duurzaam Bodembeheer van
Vallei Horstee richt zich op uitgekiende bemesting, goed graslandbeheer, optimale benutting van mineralen en zorgvuldig gebruik van
machines. Het komende jaar gaat de
Jeugdgemeenteraad met het thema
duurzaamheid aan de slag. De kinderen adviseren de gemeenteraad
over onderwerpen op deze agenda.

VALLEI HORSTEE is een natuur en
milieuvereniging van ‘boeren, burgers en buitenlui’ (ca. 195 leden)
die samen werken aan een mooi en
duurzaam buitengebied. Het vergroten van de maatschappelijke
betrokkenheid krijgt steeds meer
aandacht. Vallei Horstee legt verbindingen tussen boeren en burgers, tussen producent en consument.

De vereniging initieert projecten
gericht op duurzame landbouw,
waarbij natuur, milieu en landschap
voorop staan. De leden hebben
grond in eigendom of in gebruik en
kunnen actief deelnemen aan de activiteiten.
Sinds een paar jaar is Hoeve Groot
Zandbrink de uitvalsbasis. Op de
hoeve, bemand door ca. 120 vrijwilligers, is een theehuis, worden
Valleihekken geproduceerd en oude
werktuigen opgeknapt en wordt een
grote moestuin onderhouden.
ACTIVITEITEN Het versterken van

natuur- en landschapswaarden gebeurt door de boeren met inzet van
particuliere eigenaren en gebruikers. Er vinden voorlichtings- en
educatieve activiteiten plaats, zoals
Demonstratie Voederwinning, bodembeheer en energiebesparing,
ploegwedstrijden en de houtdag.
Er worden bijvoorbeeld nestkasten
geplaatst, uilen geteld en houtwallen onderhouden.
Door gemeenschappelijke inzet ontstaat een prachtig duurzaam agrarisch landschap.

Aangesloten organisaties zijn o.a.
Vallei Horstee, Energiegroep COOL
en De Groene Belevenis. Maar
ook de Gemeente Leusden, Woningstichting Leusden, Beweging
3.0 en diverse bedrijven doen mee.
ACTIVITEITEN Naast het geven van
besparingstips heeft IkWilWatt in
2015 energieacties voor inwoners
georganiseerd: avonden over het
Energielabel, de energiecontainer
op de Hamershof, de Zonnepanelen
Informatiewinkel, de Energiemarkt
en de Nacht van de Nacht over slimme buitenverlichting.

Veel mensen hebben zonnepanelen laten plaatsen, lampen vervan-

Techniekmiddag: Verborgen
krachten
Wo. 9-12 en wo. 16-12:
14.00 - 16.30 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis

Zwerfafvalochtend
Opgeruimd Leusden

pp Uilskuiken.

Platform Energiebesparing
Ik Wil Watt is een Leusdens netwerk
van organisaties en bedrijven die in
2014 het Energieakkoord hebben
gesloten. Door bundeling van kennis uit verschillende sectoren wil
dit platform energiebesparing en
gebruik van duurzame(re) energie,
voor en door Leusdenaren, bevorderen.

Deze avond wordt de Duurzaamheidsagenda Leusden aangeboden. De toegang is vrij, aanmelding vooraf is niet nodig. De
aanwezigen gaan met elkaar in
gesprek over de vraag hoe een
duurzaam Leusden eruit ziet, wat
ieders bijdrage daarin kan zijn,
welke initiatieven al genomen
worden en hoe deze initiatieven
nog groter, mooier en beter kunnen worden uitgewerkt. Een aantal initiatieven zal kort worden
gepresenteerd met een ‘pitch’.
Ter afsluiting wordt de Waarderingsprijs Leusden uitgereikt.

JANUARI

Vallei Horstee

De Groene Belevenis

Agrarische milieuvereniging

Waarderingsprijs Leusden
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gen door spaar- of LED-lampen en
vloer of spouwmuren laten isoleren.
CONCRETE BESPARING Door energiezuinige verlichting op de parkeerdekken en in De Korf, zonneboilers
in woningen van de Woningstichting, nieuwe energietechnieken in
het gerenoveerde Groot Zandbrink
en zonnepanelen op de Marcuskerk
is in Leusden inmiddels een flinke
energiebesparing gerealiseerd. IkWilWatt onderzoekt nu welke projecten kunnen worden opgezet om
inwoners collectief in actie te laten
komen voor meer duurzaamheid in
de Leusdense winkelgebieden en
woonwijken.
INFORMATIE Ook in 2016 organiseert
IkWilWatt activiteiten. Kijk voor informatie op www.ikwilwatt.nl. Om
op de hoogte blijven kan men zich
voor de nieuwsbrief aanmelden via
de website.

Bewoners met een vraag of een idee
kunnen contact opnemen via info@
ikwilwatt.nl.

Za. 16-01-2016: start 8.30 uur
Volwassenen
De Groene Belevenis
Leusden zichtbaar schoner!
Ontmoet een gezellige groep,
zie Leusden door andere ogen,
wees actief en nuttig bezig! Onder begeleiding van een aantal
vaste coördinatoren ruimt een
groep vrijwilligers zwerfafval op.
Vooraf wordt bepaald waar geruimd zal worden. Ruimers worden voorzien van vuilniszakken,
grijpers, hesjes en een duidelijke
route. Na afloop is er gelegenheid
om een kopje koffie/thee te drinken.
Aanmelding vooraf via www.opgeruimdleusden.nl.

Nationale Tuinvolgeltelling

Za. 16-1 en zo. 17-1-2016
Tijdens het derde weekend van
januari kan er weer geteld worden! Met maar een half uurtje
tellen draagt u bij aan het grootste publieksonderzoek naar Nederlandse vogels.
Meld u aan via www.tuinvogeltelling.nl.

Cursus: De natuur tekenen
10 donderdagochtenden
21-01 t/m 31-03-2016
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
De Groene Belevenis

