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Wie laat duurzaam huis zien?
LEUSDEN Mensen die aan de slag

willen met het energiezuinig maken
van hun huis hebben vaak vragen.
Een verhaal van iemand uit de buurt
helpt daarbij. Op zaterdag 9 november is het de dag van de Nationale
Duurzame Huizen Route. Ook in
Leusden stellen huiseigenaren hun
woning open om praktijkervaringen te delen. Een unieke kans voor
iedereen die zich wil oriënteren op
duurzaam bouwen of wonen.
HUISEIGENAREN GEZOCHT Voor deze

Duurzame Huizen Route worden
huizen in Leusden, Achterveld en
Stoutenburg gezocht. Leusdenaren
die praktijkervaring hebben met
verduurzaming van hun woning en
dit willen delen worden opgeroepen
te reageren. Elke ervaring is welkom: warmtepomp, vloerisolatie,
zonneboiler, HR++-glas, zonnepa-

GROENE AGENDA
Zie website voor agendadetails,
eventuele kosten en aanmelding.

SEPT/OKT

nelen, gebruik van natuurlijke materialen, een groendak, enzovoorts.
Kleine maatregelen of een geheel
energiezuinige woning, ieder voorbeeld kan een ander inspireren.

Excursie Voedselbos Zeewolde
Za. 21-09 Vertrek 13.15 uur

Startpunt De Groene Belevenis

INFORMATIE STIMULEERT Een ervaringsverhaal brengt duurzaamheid
dichtbij en helpt in de zoektocht
naar het energiezuiniger maken
van je huis. Iedereen die hiervoor
zijn huis op 9 november een paar
uurtjes wil openstellen kan zich
melden bij Henriëtte Former van De
Groene Belevenis via info@ degroenebelevenis.nl of 033-3034940.

Aanmelden voedselbosleusden@
gmail.com

ENERGIELOKET De Groene Belevenis
organiseert met de lokale energiepartners en energiegidsen de route
in Leusden. Ze moedigen inwoners
aan om deelnemende huizen te bezoeken en zo ervaringen op te doen
en ideeën uit te wisselen. Bezoekers
horen ervaringen uit de eerste hand
en ontdekken dat energiezuinig wo-

De Groene Belevenis

Spelen en pizza (meerkosten)
Struintuin
Za. 14-09 13.00 - 16.30 uur
Kinderen tot en met 12 jaar

DGB

‘Vertel hoe het
echt kán’

pp Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route stellen huiseigenaren hun woning open.

nen ook voor meer comfort zorgt.
Men kan vragen stellen aan een
huiseigenaar met een duurzame
woning en krijgt veel informatie hoe

dit in de praktijk heeft uitgewerkt.
Meer informatie op www.duurzamehuizenroute.nl/leusden.

DGB

Gidsen Energieloket geven
graag advies

pp Veilige, snelle en schone fietsroutes stimuleren het fietsgebruik.

Experiment: snuffelfiets
met sensor
LEUSDEN De laatste jaren is er een

groeiende aandacht voor de fiets.
Terecht, want fietser en fiets dragen
bij aan het oplossen van verschillende maatschappelijke problemen.
Het gaat dan niet alleen om verkeersproblematiek maar ook om luchtkwaliteit, gezondheid, interactie,
participatie en geluksbeleving.

FIETSKENNIS Voor veel mensen is
de fiets een goed alternatief voor
de auto of OV. Bovendien verandert
het mobiliteitssysteem in Nederland door nieuwe technologieën. De
elektrische fiets, gebruik van media op de fiets en nieuwe methoden
zorgen voor een verandering in het
fietsgebruik en de verkeersveiligheid. Fietsen wordt makkelijker en
sneller en er kan worden gemeten.
De provincie Utrecht wil een koploper zijn op het gebied van fietskennis en een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van fietsend Nederland. Gedeelde informatiebehoefte is de basis voor het experiment
Snuffelfiets.
EXPERIMENT SNUFFELFIETS Omdat er
in dit soort innovatieve trajecten veel
afhankelijkheden en onzekerheden
zitten zoals technieken, fietsgedrag
en factoren als wind en luchtvochtigheid meespelen, is bij wijze van
experiment de Snuffelfiets opgezet,
uit te bouwen in verschillende fases.
Via een kleine (start)groep deelnemende fietsers wordt op het moment

13

de aandacht gevestigd op fijnstof en
gezonde luchtkwaliteit voor fietsers.
In een later stadium kunnen andere zaken gemeten worden waaraan
conclusies kunnen worden verbonden. Zowel fietsers als de politiek
laten een groeiende interesse zien
in dit project.
SNUFFELSENSOR Op steeds grote-

re schaal worden door middel van
een sensor op de fiets data verzameld. Door samenwerking van de
provincie Utrecht met Sodaq (mobiele sensoren), Civity (datamanagement), RIVM (ondersteuning
bij datavalidering) en - natuurlijk
- deelnemende burgers, wordt een
‘big data’ bestand op het gebied van
fietsgebruik opgebouwd. Daarmee
kan via bepaalde parameters goed
inzicht worden verkregen in relatie
tot andere vervoersvormen of bijvoorbeeld de fijnstof op fietsroutes
worden gemeten.
GROENE FIETSROUTES Het identifi-

ceren van groene fietsroutes is van
grote waarde voor zowel inwoners
als overheden. Fietsers kunnen op
basis van informatie hun routevoorkeur bepalen en voor overheden
kan deze informatie aanwijzingen
geven over plekken waar maatregelen voor verbetering van de
luchtkwaliteit nodig zijn. Bovendien
ontstaat inzicht in de manier waarop fietsers zich door de omgeving
bewegen. Bron: snuffelfiets.nl.

LEUSDEN De gemeente Leusden
heeft als doelstelling om energieneutraal te zijn in 2040, liefst eerder.
Om inwoners hierin te ondersteunen opent binnenkort het Energieloket. De gemeente geeft, samen
met lokale duurzaamheidsorganisaties en De Groene Belevenis, invulling aan dit vernieuwde en onafhankelijke
energieloket
voor
allerhande vragen over energiebesparing en opwekking van duurzame energie voor de eigen woning.
ENERGIEGIDSEN Het loket wordt ondersteund door vrijwillige energiegidsen. Zij volgen momenteel een
korte opleiding om bewoners goed
te kunnen adviseren en begeleiden
bij verduurzaming van de eigen woning. Inmiddels hebben twaalf inwoners zich aangemeld.

giegids. ,,Ik hoop straks samen met
de andere vrijwilligers een goed
team te vormen en Leusdenaren
wegwijs te maken in het woud van
mogelijkheden, oplossingen, prioriteiten en dergelijke. Ik wil graag helpen bij het maken van keuzes om de
energieverandering vorm te geven.
Wat is de zin en onzin bij keuzes,
wat kan het beste als eerste worden
gedaan in een huis en met welke financiële mogelijkheden, welke subsidies zijn verkrijgbaar, wat kan beter samen met anderen en wat gaat
de gemeente hierin doen? Genoeg
vragen om straks te beantwoorden!”
De gidsen worden klaargestoomd
om bewoners te helpen met besparing op de energierekening, verbetering van het wooncomfort en de
woning toekomstbestendig maken.

Tjaard Horlings (Alandsbeek) ,,Ik
heb onze woning aan de Kokmeeuw
helemaal duurzaam laten renoveren, we zijn zelfs van het gas af en
geheel CO2 neutraal. Daarmee heb
ik veel praktijkervaring opgedaan
die ik graag deel met mensen uit de
buurt. Zo kunnen zij daar hun voordeel mee doen.”

Zwerfafvalochtend (zie
artikel)
Za. 21-09 08.30 - 11.30 uur

Houtdag Groot Zandbrink
Za. 21-09 11.00 - 16.30 uur

Activiteiten en demonstraties
Hoeve Groot Zandbrink

Spelen in de Struintuin

Wo. 25-09 14.00 - 16.30 uur
Kinderen tot en met 12 jaar
De Groene Belevenis

Natuurwandeling Birkhoven
o.l.v. gidsen Utrechts Landschap
Zo. 06-10 14.00 - 16.00 uur
P Barchman Wuytierslaan 232

Peuters in het groen

Wo. 09-10 09.30 - 11.30 uur
Kinderen tot en met 4 jaar
De Groene Belevenis

Minicursus Paddenstoelen

Wo. 30-10 19.30 - 21.30 uur + Za.
02-11 excursie
De Groene Belevenis

Marie-José Verheugen (Eurowoning)

is gestart met de opleiding tot ener-

pp Gidsen van het Energieloket.

Bike versus Car
Challenge Leusden

Strijd tegen zwerfafval

LEUSDEN Wat scheelt het? Ben je
met de fiets of met de auto sneller,
gezonder of slimmer? Doe mee aan
de Bike versus Car Challenge op zaterdag 12 oktober vanaf 14.00 uur.

LEUSDEN World Clean up Day, een
wereldwijde golf van schoonmaakacties, begint op zaterdag 21
september in Nieuw-Zeeland en
eindigt 36 uur later op Hawaii. Tijdens deze grootste wereldwijde opruimactie haalden vorig jaar 18 miljoen vrijwilligers naar schatting 88
miljoen kilo afval op in ruim 160
landen. Zo brachten ze het plastic
probleem onder de aandacht, met de
oproep om wereldwijd aan structurele oplossingen te werken. Deze
actie wordt in Leusden ondersteund
vanuit Opgeruimd Leusden.

FIETS OF AUTO De fiets is gemiddeld
het snelste en gezondste vervoersmiddel voor een afstand van 1 tot
5 kilometer. Toch kiezen nog veel
mensen vaak de auto om boodschappen te doen of naar de sportclub te rijden. Maar wat scheelt het?
WIE DAAGT U UIT? Bekijk de Bike
versus Car Challenge van Amersfoort op 033opdefiets.nl en geef
uzelf en een tegenstander nu op.
Meer info en aanmelden via info@033opdefiets.nl.

WORLD CLEAN UP DAY Ook in Leusden kan men tijdens de World Clean
Up Day aan de slag. Opgeruimd
Leusden roept alle inwoners op om

tijdens deze Opruimochtend heel
Leusden te ontdoen van zwerfafval.
MEEDOEN Hoe? Door mee te lopen
met opruimrondes binnen en rondom het centrum van Leusden of in
het buitengebied. Deelnemers kunnen zich op 21 september om 8.30
uur melden bij De Groene Belevenis
en worden voorzien van veiligheidshesjes, een grijper en vuilniszak.
Samen met een andere vrijwilliger
lopen ze een van de vaste opruimroutes. Uiteraard kunnen inwoners
ook in de eigen wijk aan de slag, samen met de buurt. Ook zij kunnen
grijpers lenen op zaterdag 21 september tussen 8.30 en 9.30 uur bij
De Groene Belevenis. Aanmelden
kan via www.opgeruimdleusden.nl.

