
GROENE AGENDA
Zie voor agendadetails, kosten en 
aanmelding: www.degroenbele-
venis.nl.

NOVEMBER
Duurzame Huizen Route 
Leusden
Voorbeeldwoningen te bezoeken 
zonder inschrijving.

Za. 10-11 / 13.30 -16.00 u

Nul-op-de-meterwoning

Hamershof, Wevershilt 21

Eurowoningen, Finnmark 7

Alandsbeek, Kokmeeuw 23

Vrijstaande woningen en

tussenwoning*

Tabaksteeg, Damreesche Spoor 
26

Hamersveld, Berkenlaan 5

Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 
2a

Hamersveld, Terberghorst 5*

 

Workshop: Mindfulness 
Wo. 14-11 / 19.30 - ca. 21.30 u

De Groene Belevenis

Opruimochtend Zwerfafval
Za. 17-11 / 8.30-1.30 u

Start: De Groene Belevenis

Excursie: Snorrenhoef (IVN)
Zo. 18-11 / 14.00-16.00 u

Start: Groot Zandbrink

Minicursus: Plantenecologie
Wo. 21-11 / Za. 24-11

19.30-21.30 u / 10.00-12-00 u

De Groene Belevenis

Treekerwandeling /  
 Veeboerderij
Za. 24-11 / 15.00-17.30 u

Landgoedkantoor Den Treek,  
Treekerweg 11a

 

Word Vriend van De Groene Belevenis 
(ANBI).

Bezoek een duurzaam huis

Open huis Terbergstraat: 
‘De koffie staat klaar’
LEUSDEN Het gezin Van den Heuvel 
woont aan de Terberghorst in de 
wijk Rossenberg. Hun wens was een 
meer comfortabel huis. Daarin zijn 
ze stap voor stap te werk gegaan.
 
Bart van den Heuvel werkt zelf in de 
bouw en kende de mogelijkheden. 
,,Vijftien jaar geleden zijn we be-
gonnen met de zolder door de kap te 
isoleren en dakkapellen te plaatsen 
voor meer ruimte. De spouwmuren 
waren al gedaan, dus onze volgende 
stap was het enkel glas vervangen. 
En zo zijn we doorgegaan. Om de 
paar jaar hebben we aanpassingen 
gedaan”, vertelt hij.
 
ZONNEPANELEN ,,Uiteindelijk heb-
ben we als laatste zonnepanelen 
laten plaatsen. Dat we nu in een 
duurzaam huis wonen, realiseer ik 
me eigenlijk niet eens omdat we het 
heel geleidelijk hebben aangepakt.”
 
EERSTE STAP De aanpassingen zijn 
volgens Bart eigenlijk best heel sim-
pel om te doen. Bovendien waren de 
investeringen niet gigantisch hoog. 
Misschien juist daarom interessant 
voor mensen om bij de familie Van 
den Heuvel een kijkje te nemen tij-
dens de Duurzame Huizenroute in 
Leusden.
 

Het huis van Bart is volgens hem 
goed om te bezoeken als je van plan 
bent om een eerste stap te zetten.
 
JALOERS Naast een comfortabel huis 
heeft het gezin ook een energiere-
kening om jaloers op te zijn. ,,Nu 
zetten wij ook niet de verwarming 
op 23 graden en roepen nog steeds 
‘doe de deur dicht’ tegen de kinde-
ren, maar we merken het natuurlijk 
wel in onze maandlasten.”
 
APPELTAART Iedereen die meer wil 
weten is aanstaande zaterdag wel-
kom aan de Terberghorst. De koffie 
met een eigen gebakken appeltaart 
staat in ieder geval klaar. Lachend 
tempert Bart de verwachtingen: 
,,Als er veertig mensen komen, dan 
worden de stukken appeltaart al-
leen wel aanzienlijk kleiner.”

Welkom bij nul-op-de-me-
terwoning in Alandsbeek
LEUSDEN Gemeente Leusden is weer 
een nul-op-meterwoning rijker. 
Tjaard en Bente Horlings leven van-
af nu volledig met zelf opgewekte 
energie. Leusdenaren zijn van harte 
uitgenodigd zaterdag 10 november 
een kijkje te komen nemen.
 
Afgelopen zomer verbouwden zij 
hun huis aan de Kokmeeuw. Naast 
een uitgekiende mix van isolatie en 
ventilatie, een slimme installatie en 
zonnepanelen, hebben zij hun wo-
ning uitgebouwd en opnieuw mo-
dern en stijlvol ingericht. Tjaard: 
,,We zijn trots op het resultaat en 
vinden het leuk om te laten zien wat 
je van een gemiddelde doorzonwo-
ning kunt maken. Maar de voor-
naamste reden om ons huis open 
te stellen is toch vooral omdat we 
verduurzaming belangrijk vinden. 
Onze kennis en ervaring die we 
hiermee hebben opgedaan, delen 
we graag met anderen.”
 
ATMOSFEER ERVAREN Aanvankelijk 
had het echtpaar het idee om een 
duurzaam houten huis in Alme-
re te bouwen. Uiteindelijk zijn ze 
daar toch niet voor gegaan. Tjaard: 
“Toen we hadden besloten om 
onze bestaande jaren 70-woning te 
renoveren, heb ik me vooral geori-
enteerd op de financiële kant van 
het verhaal. Ook zijn we gaan kij-
ken bij vrienden van ons met een 
nul-op-de-meterwoning in Soest. 
Ik vind het zelf namelijk wel prettig 

om met eigen ogen te zien hoe het 
werkt en atmosfeer ervaar je alleen 
door ergens binnen te komen.”
 
HUIS DRAAIEN LASTIG Voor mensen 
met de wens voor een woning met 
een A+++-label is een bezoek zater-
dag zeker aan te raden. Ook als de 
ambities minder hoog zijn, is een be-
zoek evengoed interessant. Tjaard 
kan elke stap in het verduurzamen 
van een woning laten zien. ,,Ik denk 
dat mensen met een soortgelijk huis 
zich een goed beeld kunnen vormen 
van wat er bouwtechnisch mogelijk 
is. Niet dat je zo alles een-op-een 
moet toepassen”, haast Tjaard zich 
te zeggen. ,,Je hebt natuurlijk te ma-
ken met vaststaande gegevens van 
je eigen huis. Wij hebben bijvoor-
beeld 36 zonnepanelen op ons dak 
liggen omdat ons huis nu eenmaal 
ongunstig ligt ten opzichte van de 
zon. Je kunt niet zeggen: ‘Laten we 
het huis even een stukje draaien’.”
 
WINTER Tjaard en zijn vrouw wo-
nen nu ongeveer twee maanden in 
hun nul-op-de-meterwoning. Of de 
energiemeter volgend jaar werkelijk 
nul aangeeft, moet de praktijk nog 
uitwijzen, geeft Tjaard lachend toe. 
,,We gaan nu wel de winter in. Ik ben 
wat vaker op zolder bezig met mijn 
convectoren, kijk met een schuin 
oog naar mijn verbruik en de op-
brengst van mijn zonnepanelen. Ik 
heb er alle vertrouwen in, maar over 
een jaar weten we het echt zeker.”

 p Tjaard Horlings bij zijn woning in de wijk Alandsbeek.

 p Bart van den Heuvel bij zijn huis.

De Groene Belevenis
Hamersveldseweg 105 – 107
3833 GM Leusden
W  www.degroenebelevenis.nl
E    info@degroenebelevenis.nl
T    033-3034940

‘Laat je inspireren 
op 10 november’
 
LEUSDEN Veel mensen willen aan de 
slag met het energiezuinig maken 
van hun huis, maar waar begin je? 
Een verhaal van iemand uit de buurt 
helpt daarbij. In het kader van de 
Nationale Duurzame Huizen Route 
openen huiseigenaren in Leusden 
op zaterdag 10 november tussen 
13.30 en 16.00 uur hun woning. Een 
unieke kans voor iedereen die zich 
wil oriënteren op duurzaam bou-
wen of wonen. 
 
De website www.duurzamehuizen-
route.nl/leusden geeft een overzicht 
van deelnemende woningen. De 
landelijke organisatie vraagt geïn-
teresseerden om zich in te schrij-
ven voor een bezoek. In Leusden 
kan een aantal woningen zonder 
inschrijving bezocht worden op za-
terdagmiddag 10 november tussen 

13.30 en 16.00 uur. Alle adressen 
staan in de agenda vermeld.
 
KENNIS UIT EERSTE HAND De Groene 
Belevenis organiseert samen met 
lokale energiepartners de Duur-
zame Huizen Route in Leusden. 
Zij willen huiseigenaren graag de 
kans bieden om op een ongedwon-
gen manier kennis uit de eerste 
hand op te doen. ,,Geïnteresseerde 
bezoekers ontvangen relevante in-
formatie. Dit levert vaak bruikbare 
inzichten op om zelf mee aan de 
slag te gaan. Ervaringen van ande-
ren zorgen voor een betere visie en 
een goed doordacht stappenplan. 
Niet alleen de succesverhalen wor-
den verteld, ook wat beter of anders 
had gekund komt aan bod”, aldus 
Henriëtte Former van De Groene 
Belevenis.
 
EERLIJKE INFORMATIE Bezoekers 
gaan vaak op pad met een vraag 
zoals: ‘Hoeveel geluid maakt een 

warmtepomp eigenlijk? of ‘Eerst je 
dak of eerst je vloer isoleren?’ Van 
de huiseigenaren krijgen bezoekers 
op een objectieve manier eerlijke 

informatie. Er ontstaan er interes-
sante gesprekken, niet alleen met 
de huiseigenaar, maar ook met an-
dere bezoekers.

 p Op 10 november kunnen verduurzaamde huizen in Leusden worden bezocht.

Duurzaam Doen 
Oktober succes

LEUSDEN De maand oktober stond 
bol van de duurzame activiteiten in 
Leusden. Centraal thema was ‘Het 
verminderen van je eigen impact’.
Bezoekers lieten zich inspireren om 
op een leuke, bewuste en/of innova-
tieve manier de eigen voetafdruk te 
verminderen. Zo organiseerde de 
werkgroep Groene Kerken een dis-
cussieavond met de Tegenlicht-do-
cumentaire ‘Einde van Bezit’, be-
zochten honderd mensen de 
Zincafélezing van Jan Terlouw, 
werd in de bibliotheek een lezing 
gegeven over het boek ‘Je Verborgen 
Impact’, luisterde een bomvolle zaal 
naar Tiny House expert Marjolein 
Jonker en werd de Fairtrade week 
afgetrapt met hapjes en muziek in 
de Hamershof.

De mooiste voortuin van 
Achterveld
LEUSDEN De afdeling Groei & Bloei 
Amersfoort en omgeving houdt 
haar jaarlijkse voortuinkeuringen, 
ditmaal in Achterveld. In april, juni 
en september van dit jaar gingen de 
keurmeesters van Groei & Bloei 
daarvoor in groepjes op pad.
 
De prijswinnaars worden op 20 
november bekend gemaakt tijdens 
een feestelijke prijsuitreiking in De 
Moespot. Vanaf 20.00 uur is ieder-
een welkom om zich te laten inspi-
reren door de genomineerde tuinen.
 
GROEN DOET GOED De achterliggen-
de gedachte bij de beoordeling van 
tuinen is dat groene voortuinen een 

prettige woonomgeving bevorde-
ren. Een groene tuin is verkoelend 
in de zomer en struiken en planten 
nemen hemelwater op, zodat er geen 
plassen of overstort naar het riool 
ontstaan. Groene tuinen zorgen ook 
voor een grotere biodiversiteit en 
voedsel, nestgelegenheid en schuil-
plaatsen voor vlinders en vogels, 
egels, bijen en andere insecten. Dit 
komt overeen met wat het initiatief 
Operatie Steenbreek beoogt: stimu-
leren van ‘ ‘onttegeling’.
 
Tijdens die avond worden voorbeel-
den ter inspiratie gepresenteerd, 
waarmee aanwezigen in hun eigen 
tuin aan de slag kunnen.
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