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Het eerste jaar van
De Groene Belevenis lijkt
voorbijgevlogen. Wat is er
veel gebeurd afgelopen jaar
Wat zijn we blij met onze
naam die goed past bij
wie we zijn en de vrijheid
tot ondernemen die de
verzelfstandiging ons gaf.
Het officiële startsein werd
gegeven op ons startfeest op
28 maart. Die dag namen
350 mensen een ‘kijkje in
onze keuken’. Vanaf dat
moment zijn we in volle
vaart voor de inwoners van
Leusden en omstreken aan
de slag geweest op het brede
terrein van duurzaamheid.

Ook in 2015 zijn mensen in en rondom Leusden op talloze
momenten actief geweest op het gebied van energie
en klimaat, beweging en gezonde voeding, natuur en
biodiversiteit, water, afval en grondstoffen. Jeugd geven we
de vaardigheden mee om voorbereid te zijn op de uitdagingen
van hun toekomst. Een toekomst waarin met zekerheid
“duurzaamheid” een centrale rol speelt. En volwassenen laten
we met een nieuwe verfriste blik kijken naar de kansen voor
duurzaamheid in de eigen omgeving. Dit doen we door het
creëren van groene belevenissen, want een plezierige dag heeft
grote positieve gevolgen als men daardoor besluit zelf een
bijdrage te willen leveren aan natuurbehoud en duurzaamheid.

Wij zetten onze bijdrage aan een duurzamer Leusden graag op een rij:
Het team van De Groene Belevenis wordt gevormd door een specialist duurzaamheidseducatie, een
specialist vrijetijdsbesteding, een accountmanager bedrijven en duurzaamheid, een vrijwilligerscoördinator,
een officemanager, een beheerder struintuin en een directeur. Samen goed voor 3,7 fte. Daarnaast is
er een 3-koppig toezichthoudend bestuur en een uit 10 personen bestaande Raad van advies (beiden
onbetaald).
Werken met vrijwilligers is voor ons essentieel. Door hun inzet en deskundigheid weten we de impact
van onze beroepskrachten te vermenigvuldigen. Onze vrijwilligersgroep groeide van 54 naar 60 mensen.
Samen leverden ze ruim 4000 werkuren. Tijd waarin zij de Struintuin onderhielden, lessen, excursies en
workshops verzorgden, de jeugdnatuurclub, kinderfeestjes en techniekmiddagen begeleidden en ons
op kantoor op allerlei manieren ondersteunden. In ruil daarvoor bieden wij onze mensen onder andere
mogelijkheden om zich te ontwikkelen, kansen om hun kwaliteiten in te zetten, sociale contacten, (re)
integratie mogelijkheden en een sociaal vangnet. Onze vrijwilligersgroep heeft meegedongen naar de
landelijke “meer dan handen”prijs en werd genomineerd voor de Leusdense vrijwilligersprijs.
In 2015 hebben ruim 1800 kinderen in hun vrije tijd De Groene Belevenis bezocht. Ze zijn hier
met de kinderopvang of jeugdnatuurclub aan de slag geweest, hebben er een verjaardagsfeest gevierd of
kwamen speciaal voor de techniekmiddagen of andere woensdagmiddagactiviteiten. Vier families gaven
in onze Struintuin hun groene familiefeest en vele ouders wisten ons te vinden voor het vieren van de
verjaardag van één van hun kinderen.
Veertien scholen in Leusden en Achterveld hebben ook in 2015 inhoud gegeven aan hun lessen over
duurzaamheid met producten van De Groene Belevenis, samen met 6 scholen uit Amersfoort, Woudenberg
en Hoogland, schreven zij zich in voor 316 lessen of lesmaterialen. Hiermee bezorgden we ruim 7500
keer een kind een duurzame ervaring tijdens schooltijd. De onderwerpen varieerden van zwerfafval tot
duurzaam consumeren en van bijen tot energiebesparing. Veruit favoriet waren afgelopen jaar de “Jonge

dierenles”, de les “Met de GPS het bos in” en onze “Pizzales” over de herkomst van voedsel.
In november hebben we een workshop over duurzaamheid gegeven aan de jeugdgemeenteraad.
De jeugdraadsleden hebben hun eigen ecologische voetafdruk gemeten en zijn met hun bevindingen terug
gegaan naar school. Dit project loopt door in 2016.
Voor volwassenen organiseerde De Groene Belevenis verschillende natuurcursussen en workshops (6 stuks),
waaronder de geheel nieuwe workshop “Mindfulness in de natuur”. Onze gidsen namen mensen mee op
excursie naar de Schoolsteegbosjes, Huize de Boom en de Moorsterbeek. En samen met collega organisaties
organiseerden we de Leusdense Modderdag (2 dagen), De Nacht van de Nacht en de werkconferentie
Duurzaamheidsagenda. Hiermee wisten we bijna 1000 volwassenen te bereiken.
In het kader van het project “Natuur over de Drempel” hebben we 18 uurtjes natuur verzorgd voor de
bewoners van St Jozef en Het Hamersveld én voor mensen van de dagbesteding in de Hank. Onze vrijwilligers
gingen op bezoek met een tas vol natuurlijke materialen en verhalen en brachten zo letterlijk de natuur naar
de bewoners toe. Onder het genot van een kopje koffie kwamen gesprekken op gang over vroeger en nu en
werden ervaringen uitgewisseld.
In de Struintuin hebben we ook in 2015 veel bezoekers verwelkomd. De tuin is een ideale locatie om
te leren, te ontdekken, te vieren of om gezellig samen te komen rondom het thema groen, natuur en
duurzaamheid. Daarnaast is het ook een voorbeeld voor andere organisaties en enthousiaste tuiniers.
Naast de 6 open avonden, zijn op 7 andere momenten groepen rondgeleid in de Struintuin en hebben een
twintigtal organisaties en bedrijven voor het eerst kennisgemaakt met (de mogelijkheden van) onze tuin en
het belang van werken in de natuur.
In het kader van de regeling duurzame initiatieven zijn 10 initiatieven met ons besproken. Dit heeft
geresulteerd in 6 concrete aanvragen voor een financiële bijdrage die alle 6 gehonoreerd zijn en middels een
verantwoordingsverslag achteraf vastgelegd. Daarnaast is tijdens de Werkconferentie Duurzaamheidsagenda
een waarderingsprijs uitgereikt aan de Vlinder en bijentuin.

Sinds september verzorgt De Groene Belevenis elke 4 weken de ”Groen en duurzaam” pagina in de
Leusderkrant. Naast de elke maand terugkerende Leusdense groene agenda, zijn er in 2015 22 berichten
gepubliceerd. Artikelen over fairtrade, zwerfafval in Leusdense watergangen en het jaar van de groene vrijwilliger.
In 2015 zijn met 35 potentiële nieuwe samenwerkingspartners gesprekken gevoerd. Naast een groei van ons
netwerk en nieuwe samenwerkingen heeft dit ook geresulteerd in sponsoring van materialen, gebruik van media
voor PR, aanbod van gratis diensten en een adviesopdracht bij de gemeente Amersfoort.
Als partner in het Leusdens energieakkoord IkWilWatt, heeft De Groene Belevenis een inhoudelijke
bijdrage geleverd aan de BKL bijeenkomst voor bedrijven in het kader van het nationaal energieakkoord. Én het
dak van ons kantoor ter beschikking gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen als voorbeeldproject. We hopen
hiervan snel resultaten te kunnen tonen.
In het samenwerkingsverband “Opgeruimd Leusden” zijn we vanaf augustus bezig met het schoner maken
en houden van Leusden. Gedurende 3 ochtenden is door vrijwilligers zwerfafval in het buitengebied verwijderd,
is afval verwijderd uit een aantal watergangen, is de campagne nieuwjaarsvegen opgezet, zijn workshops voor
leerkrachten uit het basisonderwijs over afval georganiseerd en is veel gecommuniceerd over het voorkomen van
afval. Opgeruimd Leusden heeft een apart jaarbericht 2015 opgesteld (www.opgeruimdleusden.nl).
In 2015 zijn 13 nieuwsbrieven aan 6 verschillende doelgroepen verstuurd. Deze werden tezamen door ruim
3000 mensen gelezen. We hebben ruim 400 tweets verzonden, 300 volgers op Facebook waarop we bijna
300 berichten plaatsten en bijna 7000 unieke bezoekers op onze website verwelkomd.

Wij beginnen vol vertrouwen aan 2016 waarin we onze activiteiten en ons netwerk
verder uitbouwen en samen met anderen Leusden nog duurzamer zullen maken. In ons
geval door het creëren van groene belevenissen.

