
Woensdag
25 januari
2017

LeusderKrant.nl

Doe mee: De Duurzame 13

Doe mee en kom naar ons Duurzame-
DertienFeest!
Jij doet toch ook mee met De Duur-
zame 13? Houd de Groen en Duur-
zaam pagina van deze krant in de 
gaten.
 
Het Duurzame Doel
Elke maand vind je hier een artikel 
met daarin een nieuw Doel van de 
Duurzame 13. Je krijgt handige tips 

om je doel te realiseren. Ook kom je 
meer te weten over het hoe en waar-
om van het Duurzame Doel. Heb je 
het krantenartikel even gemist? Op 
de website van De Groene Belevenis 
lees je alles terug.
 
Ervaringen delen
Daag je buren uit. Bespreek het in 
de klas. Wat is er leuker dan je eigen 
ervaringen te delen met De Groene 

Belevenis en met andere deelne-
mers aan 13 Duurzame Doelen, op 
twitter.com/groenebelevenis en fa-
cebook.com/degroenebelevenis.
 
Duurzame 13-feest
De Groene Belevenis wenst je suc-
ces en ziet je graag op het Duurza-
meDertienFeest in het voorjaar van 
2018! Meer informatie: www.doede-
duurzame13.degroenebelevenis.nl.

Techniekmiddag jeugd over 
warmte en energie
LEUSDEN In de eerste maanden van 
het jaar is de kachel nog volop aan 
het loeien om onze huizen te ver-
warmen. Dat kost de nodige energie.
Om daar bewust van te zijn is er 
op vrijdag 10 februari de Nationa-
le Warme truiendag. Meedoen is 
simpel: Trek op die dag een dikke 
trui aan en zet de verwarming la-
ger. Bespaar gezellig en comfortabel 
6% energie - en dus 6% CO2 - per 
graad! In diezelfde week, op woens-
dag 8 februari, is er bij De Groene 
Belevenis een techniekmiddag over 
het onderwerp warmte en energie. 
Het wordt een middag met proefjes 
over warmte en energie; Met ver-
schillende soorten isolatie gaan de 

kinderen uitproberen welke isolatie 
het beste werkt. Op een paneel met 
verschillende soorten lampen ont-
dekken de kinderen welke lamp het 
minste energie verbruikt. 
Ze laten een autootje rijden met be-
hulp van een zonnepaneeltje. Met 
een warmteverliesmeter ontdekken 
ze waar de warmtelekken zitten. 
Ook maken ze door middel van een 
proefje zichtbaar dat warmte op-
stijgt.
 
Kortom, er is vanalles te doen voor 
kinderen van 8 tot en met 12 jaar. 
De middag is van 14.30 - 17.00 uur 
en kost 6,50 Euro per kind. Opgeven 
kan via de website.

André Kuipers in Leusden!
LEUSDEN Voormalig astronaut 
André Kuipers komt op 16 februari 
2017 naar Leusden. André geeft in 
het AFAS Da Vinci Theater een col-
lege waarin duurzaamheid centraal 
staat. 
André vertelt hoe mooi, maar ook 
hoe kwetsbaar de aarde is. Zijn mis-
sie naar de ruimte heeft hem ge-
leerd dat wetenschap en techniek 
het tij kunnen keren.
Tijdens het college beantwoordt 
André vragen als: wat is duurzaam-
heid, hoe kunnen bedrijven duur-
zaam handelen? Het college is een 
initiatief van De Groene Belevenis. 
De Stichting heeft een sterke passie 
voor duurzaamheid en wil voor be-
drijven in midden Nederland duur-
zaam handelen concreet maken.

 
Dit college is voor bedrijven en vindt 
plaats op 16 februari, inloop vanaf 
19.15 uur.
 
Kaarten kosten 47,50 euro per stoel, 
vooraf reserveren is verplicht en 
kan via www.degroenebelevenis.nl.

6groEN EN DUUrzaam

Zonder gasaansluiting wonen?
LEUSDEN Er komen steeds meer wo-
ningen zonder gasaansluiting. Dat is 
afgesproken in het Nationale Kli-
maatakkoord. Hoe verwarmen we 
ons huis zonder aardgas? Warmte-
pompen halen warmte uit lucht of 
grond, en zijn een goed alternatief. 
Energiegroep COOL organiseert op 
op 9 februari een avond over Warm-
tepompen als alternatieve verwar-
ming.
 
WarmTEPomP Volgens Minister 
Kamp moeten we in 2050 van het 
aardgas af zijn. Nieuwbouwwonin-
gen worden al opgeleverd zonder 
gasaansluiting. Hoe zit het met be-
staande woningen? De overgang 
naar ‘wonen-zonder-aardgas’ zal 
grote veranderingen geven. Elek-
trisch koken en alternatieven voor 
verwarming en warm water. Goede 
isolatie is een vereiste, zodat weinig 
warmte nodig is om het huis comfor-
tabel te houden. Voor woningen en 

wijken in Leusden kunnen warmte-
pompen de oplossing worden.
 
INFormaTIEaVoND Frank Smit 
van OptiSolar PVT uit Stoutenburg 
geeft uitleg over de mogelijkheden 
van warmtepompen. 
De techniek wordt in Scandinavi-
sche landen al veel gebruikt, maar 
is in Nederland nog vrij onbekend. 
Aanpassing van bestaande wonin-
gen is kostbaar. Subsidie maakt de 
warmtepompen beter betaalbaar. Er 
zijn ook mensen aanwezig die hun 
woning al met een warmtepomp 
verwarmen. Zij vertellen over hun 
ervaringen en wat er bij komt kij-
ken om een woning aardgas-vrij te 
maken.

Donderavond 9 februari, 20:00 uur, 
Theater De Tuin. Toegang is gratis. 
Informatie: Energiegroep COOL, 
www.cool-leusden.nl en Energielo-
ket Leusden, www.ikwilwatt.nl.

 p Een geïnstalleerde warmtepomp.

 p André Kuipers.
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groENE agENDa
Een greep uit de Groene Agenda. 
Zie voor details: www.degroen-
belevenis.nl bij de doelgroep of 
Groene Agenda (links).

JaNUarI
Zwerfafvalochtend Opge-
ruimd Leusden
Za. 128-01
09.00 - 13.00 uur
Volwassenen en kinderen vanaf 
12 jaar onder begeleiding
Start: De Groene Belevenis
 

FEBrUarI
André Kuipers:
Duurzaamheidcollege
Do. 16-02
12.30 uur
Bedrijven
(max. 8 kaarten/bedrijf)
Locatie: AFAS Da Vinci Theater
Aanmelding t/m 25 januari
www.degroenebelevenis.nl
 
Knotten met de IVN
Za. 04-02 en 18-02
09.00 - 12.00 uur
Volwassenen
Locatie: Landhuis De Boom
https://sites.google.com/site/
knotploegamersfoort/home 
 
Techniekmiddag:
Warmte- en energieproefjes
Wo. 08-02
14.30 - 17.00 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
De Groene Belevenis
 
Draag jij De Groene Belevenis 
een warm hart toe? Word Vriend!

Realiseer alle 13 
Duurzame Doelen 
en kom naar ons 
feest!
 
LEUSDEN Goede voornemens vol-
houden moeilijk? Welnee! 
Samen met De Groene Belevenis 
vink je er simpel elke maand eentje 
af. Makkelijk haalbaar. 
Alle 13 Duurzame Doelen gereali-
seerd? Wij belonen je met een gezel-
lig feest in het voorjaar van 2018. Je 
hebt dus alle tijd!
 
Betrokken bezig zijn tijdens je va-
kantie. Een dierbare blij maken met 
een fairtrade of ecologisch cadeau-
tje. Een streekproduct kopen. Vrij-
willigerswerk doen voor één dag-
deel. 
Zomaar een greep uit de 13 Duurza-
me Doelen die de Groene Belevenis 
voor je samenstelde. 
Je vindt ze alle 13 terug op de Doe-
Lijst.
 
Waar is de DoeLijst verkrijgbaar?

- Gemeentehuis Leusden
- Bibliotheek Leusden
- Kringloopwinkel Leusden
- Wereldwinkel Leusden
- De Groene Belevenis in Leusden 
(Hamersveldseweg 105-107)
- Uiteraard kun je de DoeLijst ook 
downloaden op de site van De Groe-
ne Belevenis.
De 13 Duurzame Doelen vink je 
maandelijks af op de DoeLijst.

 p Vink alle 13 Duurzame Doelen af op de DoeLijst en kom naar ons feest!

VvE De Hamershof 
energieneutraal

LEUSDEN Bijna honderd woningen 
van de Leusdense VvE De Hamers-
hof worden volledig energieneutraal 
volgens het concept Nul-op-de-me-
ter. Alle woningen worden optimaal 
geïsoleerd en voorzien van in totaal 
meer dan 1.500 zonnepanelen. Gas-
leidingen kunnen verdwijnen door 
het plaatsen van warmtepompen. 
Als bewoners gas willen behouden 
kan dit echter ook.
 
WooNLaSTENNEUTraaL Deze tran-
sitie wordt gefinancierd door de be-
sparing op de onderhoudskosten en 
de energierekening en door een bij-
drage van de VvE vanuit de reserves 
voor groot onderhoud. Daardoor is 
dit project   woonlastenneutraal: de 
maandlasten worden niet verhoogd.
De renovatie is uniek in Nederland 
en is tot stand gekomen door een 
intensieve samenwerking tussen de 
VvE, EBU,  provincie Utrecht, ener-
gieloket Ikwilwatt in samenwerking 
met 033Energie en de gemeente.
 
BaaNBrEKEND Wethouder Erik van 
Beurden: “Het is baanbrekend dat 
zoveel woningen meedoen in een 
duurzaamheidsproject. Ik vind het 
mooi om te zien dat bewoners in-
vesteren in De Hamershof. Dat is 
niet alleen goed voor henzelf, maar 
ook voor het winkelcentrum. Ik ben 
er trots op dat wij samen met alle 
betrokken partijen tot dit resultaat 
zijn gekomen en hoop dat dit goede 
voorbeeld navolging krijgt op ande-
re plekken in Leusden.”
Het project maakt deel uit van de 
Leusdense duurzaamheidsagenda 
waar initiatieven op staan om Leus-
den steeds duurzamer en energie-
zuiniger   te maken. Meer informa-
tie: www.ikwilwatt.nl. 
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