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Doe mee met de Duurzame 13

LEUSDEN Leusden staat in de maand
oktober staat bol van de duurzame
initiatieven. Iedereen kan zich laten
inspireren en naar een groene lezing of workshop komen. Schuif
aan, laat je verrassen en verbreed je
blik. Zo is 10 oktober de Dag van de
Duurzaamheid (dagvandeduurzaamheid.nl). Door heel Nederland vinden duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door
particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen laten we op deze dag
zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.

In Leusden is er op die dag de lezing ‘Duurzaam Doen in Leusden’
in de bibliotheek. Bibliotheekmedewerker Hanneke de Witte: ,,Wethouder Erik van Beurden vertelt
wat de gemeente doet op het gebied

GROENE AGENDA
Informatieavond Vloerisolatie

Do. 05-10 / (19.00 uur inloop)
19.30 uur
De Meent, gratis toegang

Nationale Kringloopdag

van duurzaamheid. Huibert Boer,
beleidsadviseur duurzame leefomgeving, komt aan het woord over
nieuwe ontwikkelingen omtrent
afvalverwerking. Eveline Beukema
van Buitenkans Tuinen sluit af met
informatie over duurzame tuinen
en Operatie Steenbreek. Na afloop
volgt een groepsgesprek over wat
we zelf kunnen bijdragen aan duurzaamheid met een aantal praktische
tips.”

Za. 07-10 / 9.30 uur - 17.00 uur
Kringloopwinkel, Leusden

Excursie: Moorsterbeek

Za. 07-10 / 10.00 uur - 12.30 uur
Kinderen (2,50 euro) en volwassenen (3,50 euro)
Start: Hoeve Groot Zandbrink

Lezing: Duurzaam Doen

Di. 10-10 / 20.00 uur
Dag van de Duurzaamheid
met lezing o.a. door wethouder
Erik van Beurden
Bibliotheek Leusden (gratis, wel
aanmelden s.v.p.)
www.bibliotheekeemland.nl

De lezing begint om 20.00 uur en de
toegang is gratis. Aanmelden kan
via: www.bibliotheekeemland.nl/
agenda.

Braakballen pluizen

DOE DE LIJST Inspiratie met Doe De

Dgb

Veel duurzame
activiteiten

Duurzame 13. Op zoek naar meer
duurzame inspiratie?

pp Laat je inspireren en kom naar een groene lezing of workshop.

De Groene Belevenis stelde 13
Duurzame Doelen samen om te realiseren. Doe mee, download de
DoeLijst of haal hem af bij het ge-

meentehuis, de bibliotheek, het
kringloopcentrum, de wereldwinkel
of De Groene Belevenis. Vink alle
dertien duurzame doelen af en kom

naar het DuurzameDertienFeest in
het voorjaar van 2018!
Laat je inspireren op: doededuurzame13.degroenebelevenis.nl.

Vloerisolatie? Altijd doen!
Het Bewonersinitiatief
Groenhouten Duurzaam organiseert een vloerisolatieactie in de
wijk. Op 5 oktober start om 19.30 uur
in De Meent een informatieavond in
samenwerking met twee bedrijven,
Vreedeveld Isolatie (erkend verwerker van Tonzon) en Van de Bunt Isolatietechniek.

scheelt mij in stookkosten omdat ‘s
avonds de CV eerder uit kan.”

Bewoners kunnen vragen stellen en
vrijblijvend een offerte opvragen.
Deze avond is vrij toegankelijk voor
alle Leusdenaren die belangstelling
hebben voor dit onderwerp en zich
graag vrijblijvend laten informeren.

Gerda Wiertz liet haar vloer isoleren
door Van de Bunt. Ook zij beaamt:
,,Ik heb nu geen optrekkende kou
meer. Vloerisolatie? Altijd doen.”

Gemeente Leusden

LEUSDEN

Column

‘Duurzaam Doen’
Acht duurzame Leusdense locaties
openen op zaterdagmiddag 14 oktober hun deuren en geven ze een
uniek kijkje achter de schermen. Kijk op www.duurzaamdoenleusden.nl of in de agenda op deze
pagina voor alle locaties en laat je
inspireren tijdens deze middag.
Voor mij is duurzaamheid heel vanzelfsprekend. Op mijn werk, als
wethouder Duurzaamheid, maar
ook thuis maak ik mij hard voor het
oplossen van milieuproblemen en
de zorg voor onze omgeving.
Ik denk vaak terug aan de bouwstart
van het Valleipark. Ik onthulde het
bouwbord, op de plek van een van
de eerste kavels. Daar zou een van
de eerste huizen in Leusden (bijna)
energieneutraal worden gebouwd;
verwarmd met aardwarmte en gemaakt van duurzame materialen.
Het was zó ontworpen dat de bewoners er in verschillende levensfasen
konden blijven wonen. Het enthousiasme, de visie, het doorzettingsvermogen (er kwam veel bij kijken)
en de trots van deze bewoners zie ik
nog steeds voor me.
Dat soort gedrevenheid, organisatietalent en deskundigheid zie ik
op heel veel plekken in Leusden.
Dat inspireert mij. Neem bijvoorbeeld schoolgebouw Atria. In de
zomer wekt dat meer stroom op dan
het verbruikt. Of het zonnedak op
sporthal De Korf, dat stroom levert
aan zo’n 40 huishoudens. En er zijn

plannen om 100 woningen in De
Hamershof te renoveren en tegelijk
‘nul-op-de-meter’ te maken.
Ruim 2 jaar geleden zijn mijn vrouw
en ik verhuisd. Een belangrijke reden om ons huis te kopen: het was
al goed geïsoleerd. We bekijken nu
of we met een vegetatiedak ons dak
nog beter kunnen isoleren en ons
huis op een natuurlijke manier kunnen koelen. Ik vind het ook belangrijk mijn bijdrage te leveren aan het
verminderen van uitstoot van CO2.
In Leusden leven we in het groen,
met volop natuur om ons heen; dat
koesteren we. Om dat zo te houden,
moeten wij met elkaar verstandig omgaan met onze omgeving.
Daarom is duurzaamheid binnen
de gemeente een belangrijk thema.
We bouwen zoveel mogelijk energieneutraal met materialen die we
kunnen hergebruiken. En we stimuleren woningeigenaren, boeren
en bedrijven om hun gebouwen en
bedrijfsvoering duurzamer te maken, bijvoorbeeld met leningen voor
de benodigde investeringen.
Ik hoop dat de Open Deuren op 14
oktober, georganiseerd door De
Groene Belevenis in samenwerking met de gemeente Leusden, veel
Leusdenaren duurzaam inspireert.
Ik ga zeker kijken. Jij ook?
Erik van Beurden,
Wethouder Duurzaamheid
gemeente Leusden
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LAGERE STOOKKOSTEN Wijkbewoner
Duco La Rivière is een van de initiatiefnemers en isoleerde zijn vloer
een paar jaar geleden: ,,Woningen in Groenhouten hebben geen
vloerisolatie en vaak een vochtige
kruipruimte. Je stookt onnodig veel
omdat de warmte in de kruipruimte verdwijnt. Vloerisolatie loste
dat probleem simpel op, want mijn
woonkamer blijft nu langer op temperatuur. Dat geeft comfort en het

Duco is erg tevreden over de isolatie die Vreedeveld aanbracht. ,,Het
is heel eenvoudig, alles werd in één
dag aangebracht via de kruipruimte. En deze ruimte blijft ook na de
isolatie toegankelijk.”

AGENDA In Leusden vinden aller-

lei acties plaats. Leusden is immers
sinds een paar jaar een Fairtrade

in samenwerking met St. De Boom is er
op 7 oktober een excursie van circa
2,5 uur in het buitengebied rondom de Moorsterbeek. Dit terrein is
normaal gesproken gesloten voor
EXCURSIE MOORSTERBEEK

Zaterdag 14 oktober van
13.00 uur tot 16.00 uur
IJshoeve Ruitenbeek

Ontdek ambachtelijk ijs van
‘eigen’ melk
Arnhemseweg 9, Leusden

Vlinder- en bijentuin

Een vlindervriendelijke tuin?
hoek Heiligenbergerweg / Groene Zoom Leusden

Hoeve Groot Zandbrink

Duurzame verwarming door
zon en hout
Postweg 2, Leusden
Toelichting om 14.00 uur

Zwembad Octopus

Zo gaan zwemmen en energiebesparing samen
Bavoortseweg 9, Leusden
Rondleiding 13.00 uur, 14.00 uur,
15.00 uur
Wonen zonder gasaansluiting
Berkenlaan 5, Leusden

Brouwerij de Volle Maat

Leusdens bier van eigen hop
Asschatterweg 233, Leusden
Rondleiding 14.00 uur en 15.00
uur
pp Vloerisolatie: lagere stookkosten.

Gemeente. In nauwe samenwerking
met Bibliotheek Leusden is een
aantrekkelijke agenda opgesteld. In
de bieb is een tentoonstelling en een
filmavond voor volwassenen en voor
kinderen is er een voorleesfeestje
en een speurtocht in de Hamershof.
Dit alles ter inspiratie voor aankoop
tot meer Fairtradeproducten.

Excursie Moorsterbeek en
braakballen pluizen
LEUSDEN De Groene Belevenis organiseert voor oud en jong.

Open deuren

Woning Berkenlaan 5

Wat gebeurt er in de
Fairtrade Week?
LEUSDEN Van 28 oktober tot en met 5
november is er een landelijke actie
waardoor via een huis-aan-huisfolder Fairtradeproducten onder de
aandacht worden gebracht.

Wo. 11-10 / 14.30 - 16.30 uur
Kinderen 6 t/m 12 jaar (4 euro)
De Groene Belevenis

publiek. Het gebied kan drassig en
oneffen zijn. Een goede conditie en
(hoge) wandelschoenen zijn noodzakelijk. Aanmelden zie agenda.
BRAAKBALLEN PLUIZEN Kinderen
kunnen braakballen pluizen en zo
een muizenskelet ontdekken op
woensdag 11 oktober, zie agenda.

Boerderij De Riet

Biologische boerderij met kookstudio
Asschatterweg 233, Leusden
Rondleiding 13.00 uur, 14.00 uur,
15.00 uur

Tuinderij ‘t Oud Erf

8000 m² biologische tuinderij
Aarderweg 4, Achterveld
Rondleiding 13.00 uur, 14.00 uur,
15.00 uur

Spelen in de Struintuin incl.
broodje knakworst

Wo. 18-10 / 14.00 uur - 16.30 uur
Kinderen van 4 t/m 12 jaar
(3,50 euro)
De Groene Belevenis

Informatieavond Cool:
Woningisolatie

Wo. 25-10 / 20.00 uur
Manieren om je woning goed te
isoleren voor het stookseizoen.
De Korf, gratis toegang.

Fairtradeweek: activiteiten in
De Hamershof

28-10 t/m 5-11 Fairtrade speurtocht
Di. 30-10 Fairtrade Film,
19.30 uur, bibliotheek Leusden
Wo. 1-11 Voorleesfeestje,
15.00 uur bibliotheek Leusden

