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CML MILIEUORGANISATIE LEUSDEN IN 2019 

 
In 2019 heeft het CML regelmatig vergaderd in De Groene Belevenis. Tijdens dit werkgroepen- 

overleg werden actuele onderwerpen en ontwikkelingen besproken, en deelden de groepen hun 

acties en plannen. De website werd regelmatig geactualiseerd en er werden diverse persberichten 

geplaatst in lokale kranten, zowel digitaal als in huis-aan-huis kranten. 

 
COMMUNICATIE EN SAMENWERKING 

 
Op de website hebben alle werkgroepen en thema’s een eigen pagina. Daarnaast heeft de Vlindertuin 

een blog met veel foto’s en informatie over activiteiten in de vlindertuin. Energiegroep COOL heeft 

een mailinglijst, met ca 200 mensen die geïnformeerd worden als er activiteiten zijn. 

 

Werkgroep Vlindertuin en Energiegroep COOL werken zelfstandig en zijn actief onder hun eigen 

naam. In het werkgroepen overleg is regelmatig contact met andere CML’ers, en met Stichting Nieuw 

Knal Groen. De Vlindertuin werkt samen met o.a. de imkers, de Vallei Horstee voor de plukakker, en 

de gemeente voor onderhoud aan het bos en de poel. Voor activiteiten wordt samengewerkt met 

o.a. de VVV, de Groene Belevenis en Koetshuis Stoutenburg, Utrechts landschap.  

 

Energiegroep COOL werkt samen met de Groene Belevenis, en met diverse leveranciers in de regio. 

COOL heeft ook contact met de NMU in Utrecht. 
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WERKGROEP: VLINDER- EN BIJENTUIN 
 
 

 

 

De Vlindertuin in beweging 

Het jaar 2019 was een bijzonder succesvol “Vlindertuinjaar”.  

In september 2018 is het besluit genomen de Vlindertuin grondig te renoveren. Dat was nodig om 

aantrekkelijk te blijven voor bezoekers. Er is in dat jaar een projectplan met een begroting gemaakt 

waarvoor de financiering in hetzelfde jaar geregeld werd. 

In december van dat jaar kon er al een aanvang gemaakt worden met het kap- en snoeiwerk en in 

januari 2019 werd dit afgerond. 
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In februari werd er begonnen met de verdere werkzaamheden, waarbij meteen gebruik gemaakt kon 

worden van het nieuwe tuingereedschap, dat gekocht werd van een donatie van de RABO bank. 

 

De paden werden uitgezet, heesters en planten uitgegraven en in een latere fase opnieuw geplant. De 

borders werden aangepast en aangevuld met nieuwe beplanting. Ook werd er een nieuw terras 

gerealiseerd waarop een mooie houten zitbank die kwam te staan (match firma Bloemendal) 

Begin mei kregen de laatste nieuwe planten een plekje in de tuin. Bij de planten zijn naambordjes 

geplaatst met aanvullende informatie, zoals de kleur van de bloemen, de bloeitijd, hoogte van de 

plant en de bezoekers (vlinders, bijen of insecten). 

Kortom er is hard gewerkt door onze eigen vrijwilligers, maar ook door een aantal imkers en leden 

van de knotgroep Leusden. 

 

 
 

Opening 26 mei 2019 
Op 26 mei opende wethouder Erik van Beurden de geheel vernieuwde Vlindertuin.  

Hij deed de toezegging dat hij zich zou inzetten voor een nieuwe bestrating van het Vlinderpad, 

waardoor de Vlindertuin toegankelijk zou worden voor mensen, die gebruik moeten maken van een 

rolstoel of rollator. 

De coördinator van de Vlindertuin, Janny Jochemsen, bedankte iedereen die meegewerkt had om de 

renovatie tot een succes te maken, in het bijzonder Eveline Beukema die de nieuwe tuin had 

ontworpen en de vrijwilligers heeft begeleid bij de uitvoering daarvan. 

Het koor MidSpringDream zong een aantal toepasselijke vlinderliederen en imker Teun van Dalen 

verhoogde de sfeer met het spelen op de accordeon. Daarnaast kon de bezoekers door de tuin 

wandelen en kinderen zich uitleven in allerlei (creatieve) activiteiten.  

Bezoekers die geïnteresseerd waren in het Voedselbos in wording lieten zich op de akker voorlichten. 

Het was een mooie zonnige dag met veel bezoekers! 
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De Bloemenakker 
In de eerste weken bloeide de bloemenakker prachtig. Helaas zat er in het bloemenmengsel dat de 

Vallei Horstee dit jaar had ingezaaid geen Cosmea. Dat betekende dat er in de tweede helft van het 

plukseizoen minder te plukken viel. Er zal met de Vallei Horstee worden overlegd weer een mengsel 

met Cosmea te zaaien voor het seizoen 2020. 

 

Herfst activiteiten 
Het  seizoen werd afgesloten op 26 september met diverse herfstactiviteiten, o.a.  creatieve 

activiteiten met kinderen en zowel kinderen als volwassenen konden bloemschikken van o.a.  

bloemen die  op de akker bloeiden. 

“Oogst van Eigen Erf” was er met een kraam waar men jammetjes, chutneys en andere streek- 

producten kon kopen en natuurlijk was er honing te koop van onze eigen imkers. 

Helaas gooide de regen die middag roet in het eten, maar toch deden de bezoekers die er wel waren 

volop mee aan de activiteiten. 

 

Nieuwe gebruikersovereenkomst en Voedselbos 
In het voorjaar werd er een werkgroep Voedselbos opgericht. Het achterste gedeelte van de 

bloemenakker zal gereed gemaakt worden om er een Voedselbos van te maken. Door deze 

veranderingen was een gebruikersovereenkomst noodzakelijk. De werkgroep Voedselbos  is ook een 

werkgroep van het CML onder dezelfde condities als die van de Vlindertuin. 

De gemeente heeft een gebruikersovereenkomst afgesloten met het CML en de imkervereniging 

Eemkwartier. De overeenkomst geldt in ieder geval voor de duur van 10 jaar. 

De gebruikers zijn dus nu de Vlindertuin, de imkers en het Voedselbos. Bij de bloemenakker is de 

Vallei Horstee  betrokken. 

Omdat iedereen van dezelfde ingang gebruik moet maken is het noodzakelijk dat er goed overleg 

plaatsvindt tussen de verschillende groepen. Het positieve ervan is ook dat er allerlei activiteiten 

samen gedaan kunnen worden. 

Er werden bijvoorbeeld al aardappelen verbouwd in het Voedselbos,  die o.a. ook  verkocht werden  

in de Cocon en het  “frietfeest” van het Voedselbos vond plaats in nauwe samenwerking met de 

Vlindertuin. 
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De Vlindertuin toegankelijk voor mensen met een rolstoel of 

rollator  
Het was een lang gekoesterde wens om de Vlindertuin rolstoelvriendelijk te maken. 

En hoera de gemeente heeft het Vlinderpad opnieuw bestraat, zodat deze goed begaanbaar is 

geworden voor rolstoelers. Dit betekende dat het nu ook zinvol werd het pad in de Vlindertuin zelf  te 

verharden.  

Stichting de Boom had al een bijdrage toegezegd.  

De Protestantse Gemeente Leusden was eveneens bereid een financiële bijdrage te geven voor dit 

doel. 

Hovenier Van der Bunt wilde voor een acceptabel bedrag het pad aanleggen, mits de vrijwilligers het 

uitgegraven zand zouden afvoerden, en ook het storten van het fijn gemalen puin, dat nodig was als 

ondergrond voor het pad, voor hun rekening zouden nemen.  

Daar dit toch wel een zware klus voor de vrijwilligers was, werd er op de Matchbeurs een match 

gesloten met mannen van de Tankwerkplaats van Defensie. Zij zijn een dag komen helpen om deze 

klus te klaren. 

Het resultaat is dat in het komende seizoen ook mensen die slecht ter been zijn en/of gebruik moeten 

maken van een rolstoel of een rollator de Vlindertuin kunnen bezoeken. 

  

        
 

Organisatie en financiën  
De werkgroep bestaat uit 15 actieve vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers werkt mee aan het 

onderhoud van de tuin en is een aantal keren gastvrouw/heer in het weekend tijdens de 

openingsuren. Enkelen zijn alleen gastvrouw/heer of doen alleen mee aan het onderhoud van de 

tuin. 

Eveline Beukema heeft het ontwerp gemaakt van de vernieuwde tuin en de vrijwilligers begeleid in 

de uitvoering daarvan. 

Zij is bereid in het komende jaar de vrijwilligers sturing te geven in het onderhoud van de tuin.  

De Vlindertuin heeft naast een kleine winst uit de plantjesverkoop en enkele giften van bezoekers 

geen eigen inkomen. Zij moet dus steeds op zoek naar fondsen, sponsors e.d. 

 

Er is in het jaar 2019 veel bereikt. De werkgroep Vlindertuin is daar bijzonder blij mee. 
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Werkgroep: Voedselbos  

Situatie schets 
Op de hoek van de Groene Zoom – Heiligenbergerweg in Leusden bevindt zich achter de Vlinder- en 

Bijentuin en de Boemenakker/ pluktuin, een akker waar sinds begin 2019 het Voedselbos Leusden 

wordt aangelegd. Het gehele perceel waar de akker van het Voedselbos deel van uitmaakt, is 

eigendom van de gemeente Leusden en wordt door verschillende groepen van vrijwilligers op orde 

gehouden: de Imkersvereniging Eemkwartier, de Vlindertuinwerkgroep van de Milieuorganisatie 

“CML Leusden” en de Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee". Het perceel van de 

bloemenakker van ongeveer 1 ha bleek in de praktijk te groot te zijn. Vanuit het CML is toen sinds 

einde 2018 door de Werkgroep Voedselbos het initiatief genomen om 0.5 ha van het perceel de 

komende jaren te gaan ontwikkelen als Voedselbos. Het geheel vormt een Groen Venster en versterkt 

de biodiversiteit in de gemeente Leusden. Dit is een stapsgewijs proces en de aanleg gebeurt in 

samenhang met het gebied en in goed overleg met de andere gebruikers. Voor het gebruik van de 

grond is door het CML een gezamenlijke overeenkomst getekend met de gemeente Leusden voor 10 

jaar. 

 
Afbeelding: de akker van De Bloemenakker en het toekomstige Voedselbos begin 2019. 

Wat is een voedselbos? 
Een voedselbos is landbouw met heel veel natuurwaarde. Een voedselbos staat vol planten, struiken 

en bomen waar je noten, vruchten, kruiden, wortels en knollen van kunt oogsten. Bij gangbare 

landbouw maak je gebruik van eenjarige teelt: elk jaar veeg je je kavel schoon en plant je opnieuw. 

Dat is veel werk. In een voedselbos maak je slim gebruik van de ecologische principes van het bos en 

van meerjarige planten, zoals bomen, struiken en kruiden. Je bouwt een totaal nieuw ecosysteem op 

en over de jaren neemt de soortenrijkdom toe en kun je het hele jaar door oogsten. Je legt het zo 

aan, dat je uiteindelijk zo min mogelijk hoeft te doen. Het systeem houdt zich in stand, net als een 

echt bos. 
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Doel van de werkgroep Voedselbos is het aanleggen van een Voedselbos waarin vooral eetbare 

kruiden, struiken en bomen worden geplant. Deze worden in een optimale ecologische samenhang 

geplant, welke de biodiversiteit in de gemeente Leusden ten goede komt. Naast het produceren van 

voedsel wil de werkgroep Voedselbos een publiek- en maatschappelijk voorbeeld neerzetten van een 

duurzame manier van landbouwproductie (kringlooplandbouw). 

Organisatie en communicatie 
De werkgroep bestaat in 2019 uit een kerngroep van 4 vrijwillige initiatiefnemers. Verder is er een 

groep van ongeveer 15 zeer betrokken vrijwilligers die meedenken en meedoen. Daarnaast heeft de 

werkgroep Voedselbos een groep van ruim 75 geïnteresseerde Leusdenaren aan zich verbonden. In 

het hele jaar 2019 is er regelmatig een nieuwsflits uitgekomen die per mail verstuurd werd aan 

vrijwilligers en geïnteresseerden die deze wensten te ontvangen. Daarnaast wordt het nieuws 

gepubliceerd op de website van CML. Verder is de werkgroep zeer actief op social media: Facebook 

en Instagram. Ook heeft de werkgroep zich landelijk aangesloten bij het netwerk Voedselbossen 

Utrecht. 

 

Resultaten en hoogtepunten 2019  
In 2019 is er succesvol financiering aangevraagd voor plantgoed. In het voorjaar en tijdens de zomer 

zijn er verschillende publieksactiviteiten georganiseerd. In april is er een presentatie over blauwe 

bessen en thee geweest. Blauwe bessen zijn goed toe te passen in het voedselbos. Twee deskundigen 

vertelden over theeproductie in Nederland. Om toch alvast wat te doen met de grond, hebben de 

vrijwilligers in het voorjaar aardappels gepoot en maïs en pompoenen ingezaaid. Zo hebben ze 

meteen de bodem en het terrein beter leren kennen. Van de maïs en pompoenen is niets 

terechtgekomen. Reeën hebben zich er te goed aan gedaan. De aardappeloogst is goed gelukt.  

Vanaf de zomer is er gestart met aardappel rooiactiviteiten en deze eerste oogst werd in augustus 

groots gevierd met een aardappeloogstfeest voor het publiek. Leusdenaren konden zelf aardappelen 

komen rooien en een frietje eten bij de Frietfiets. Ook waren er creatieve activiteiten voor kinderen 

en konden bezoekers door de vrijwilligers bijgepraat worden over het Voedselbos. De activiteiten 

voor de kinderen werden georganiseerd door Atelier CreaB. Kinderen werden uitgedaagd om op een 

andere manier te kijken naar afval en/of materialen uit de natuur.  

In de nazomer van 2019 is er heel hard gewerkt om een professioneel ontwerp- en beplantingsplan te 

maken. De basis voor het plan waren de brainstorm- en verkenningsbezoeken die met 

geïnteresseerden en betrokkenen gehouden werden. Deze vonden plaats in de Groene Belevenis, op 

locatie en tijdens verschillende excursies. We zijn begonnen met een schetsontwerp (zie afbeelding). 

Voedselbosdeskundige en "Plantschap" architect Evelyn Derksen maakte ook het uiteindelijke 

ontwerp voor het Voedselbos Leusden met maar liefst bijna negentig verschillende soorten struiken 

en bomen. 

In november 2019 is er door Evelyn een interessante presentatie gehouden over de principes van een 

voedselbos en ons ontwerp voor Leusden. Een grote groep vrijwilligers kwamen de schetsen bekijken 

en dachten verder mee over de soorten die in het najaar geplant zouden gaan worden. Het 

definitieve ontwerp kwam in december 2019 gereed en het resultaat mag er zijn! 



CML Milieuorganisatie Leusden  Pagina | 8 
Jaarverslag 2019 

 

Afbeelding: Schetsontwerp Voedselbos Leusden 

Najaar 2019: veel te nat  
De werkgroep heeft het najaar van 2019 vaak met veel belangstelling naar het weer gekeken en 

gehoopt op wat vorst of drogere dagen, want het was veel en veel te nat om te planten. De 

bestellingen van plantgoed zijn wel gedaan en omdat het ontwerp af was, stond de werkgroep te 

popelen om te gaan planten. Gelukkig konden de bestellingen van appels en peren uitgesteld 

worden. De andere bestellingen zijn omwille van de weersomstandigheden uitgesteld naar het 

voorjaar van 2020. 

 

Vooruitblik 2020 

De werkgroep wil zoveel mogelijk Leusdenaren betrekken bij het voedselbos. Het wordt een 

voedselbos van en voor Leusden. 

Begin 2020 zal de grond verder verbeterd worden door er houtsnippers en blad in te brengen, ter 

beschikking gesteld door de gemeente Leusden. Verder wordt er een poel en natuurvriendelijke 

oever aangelegd. Daarna wordt stap voor stap begonnen met aanbrengen van paden en beplanting. 

Dit zal doorlopen tot het voorjaar van 2020. In de lente en zomer van 2020 zullen werkochtenden 

georganiseerd worden. Verder zullen we verder gaan met financiering zoeken om in de winter van 

2020/21 de tweede fase van het Voedselbos aan te planten. 
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WERKGROEP: ENERGIEGROEP COOL 

 

Inleiding 

COOL vormde in 2019 een groep met 7 actieve leden. Het woord ENERGIE zit in de naam en in de 

genen van de leden van Energiegroep COOL. 

Zij stelt zich ten doel bewustwording van het gebruik van energie. Dat geldt zowel voor besparen en 

gebruiken van energie, als het opwekken van hernieuwbare energie. 

Energie besparen en dus isoleren is nog steeds het belangrijkste dat inwoners kunnen doen! Energie 

die je niet gebruikt hoeft ook niet opgewekt te worden. 

Pas daarna willen we de alsnog benodigde hoeveelheid energie duurzaam opwekken.  

 

A. In 2019 werkte COOL met 3 thema’s: Kennis, Zon en Wind. 

KENNIS 
In een eerder stadium wilde COOL zich meer gaan ontwikkelen als kennisgroep. Dit kwam echter niet 
van de grond, we zijn toch meer een DOE-groep.  Ook besloot COOL in januari 2018 niet verder te 
gaan met het organiseren van energiemarkten.  
 
Als mogelijk alternatief willen we een informatiebijeenkomst houden met iemand van netbeheerder 
Stedin. Twee leden van onze groep hebben kennissen bij Stedin.  

Een daarvan is bezig met een proef voor verwarming van een woonwijk in Rotterdam (Rozenburg) 
met behulp van waterstof.  

ZON  

COOL wil aan de slag met de ontwikkeling van een 3e zonnedak.  

Ons beoogde 3e zonnedakproject aan de Grasdrogerijweg: gaat helaas niet door. 

Mogelijke nieuwe locatie is het dak van Dirk van de Broek in Leusden-Zuid. Ook wil COOL bij de 

gemeente informeren naar een mogelijk geschikt dak (sporthal Achterveld).  

De gemeente is bezig de ontwikkeling van zonne-energie op het bedrijventerrein De Horst. Voor 

COOL lijkt er geen mogelijkheid om daarop op te anticiperen.  

WIND  

COOL besloot in 2019 ook werk te gaan maken van het thema Wind.  

Men zou na de zomer van 2019 contact opnemen met Ieke Benschop van de NMU een haar 

uitnodigen voor een oriënterend gesprek over windmolens.  

Op 26-09-17 heeft de gemeenteraad Amersfoort besloten groen licht te geven voor verdere 

uitwerking van de plannen voor windmolens op 2 bedrijventerreinen. COOL kan mogelijk ook de 

mensen die actief zijn voor windmolens in Amersfoort (Soesterwijkwiek) erbij betrekken. 

Het thema WIND wordt verder besproken in de LDO (zie punt B hierna).   
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B. Deelname van COOL aan de LDO-4 

Wat vooraf ging:  

In 2017 zijn we als LDO-4 voor het eerst bij elkaar geweest n.a.v. Energie-akkoord 2.0. LDO staat voor 

Leusdense Duurzaamheids Organisaties en bestond uit 4 partijen; 

1.Zonnedak De Korf met voorzitter Leendert van Geldermalsen 

2.Zonnedak ValleiZon met voorzitter Jaap Ketel 

3.Stichting Ikwilwatt: Energieakkoord 2.0 van gemeente Leusden; voorzitter. JW Sandker 

4. Energiegroep Cool (werkgroep CML Milieuorganisatie, coördinator G. Wiertz) 

Deze 4 organisaties zijn in eerste instantie bij elkaar gekomen naar aanleiding van het Leusdense 

Energieakkoord 2.0. (2017)  

Vervolg LDO in 2018 

In januari 2018 is de LDO  in overleg geweest met de energieambtenaar van de gemeente, dhr. H de 

Boer. Dat ging onder meer over het zgn. Projectbureau; het Energieakkoord 2.0; de te organiseren 

Informatiebeurs ZON & ENERGIE en het op te richten fysieke Energieloket van Leusden.   

Op 22 april 2018 heeft COOL een reactie gegeven op het Coalitieakkoord 2018-2022.  

Op 26 april 2018 heeft de voorzitter van Zonnedak De Korf namens de LDO-4 de raad toegesproken 

over Coalitieakkoord.  

Vervolg LDO in 2019 

In verband met ziekte van dhr. H de Boer is het overleg voortgezet met een nieuw aangestelde 

energie-ambtenaar als vervanger voor H. de Boer: Bram Commandeur. 

De LDO is in 2019 vier keer bij elkaar geweest onder leiding van Bram Commandeur.  

Dat heeft onder andere geresulteerd in de oprichting van het fysieke Leusdense Energieloket. De 

aftrap van het Energieloket vond plaats op 2 december 2019. 

Daarbij werden 10 Vrijwillige “Energiegidsen” gerekruteerd uit de Leusdense bevolking. De bedoeling 

is dat energiegidsen vragen gaan beantwoorden, huisbezoeken brengen, of spreekuur houden in het 

loket. 

Sinds 11-03-2019 is Cool-lid (ook vrijwilliger-energiegids bij het Energieloket). Willem van der Wal 

door Cool-coördinator G Wiertz betrokken bij de LDO. Cool kent nu dus 2 afgevaardigden in de LDO. 

 

C. Activiteiten van COOL in 2019  

1.Braderie op Koningsdag 27 april 2019.  

Op zaterdag 27 april 2019, Koningsdag, zijn 5 leden van COOL actief geweest op de braderie aan de 

Hamersveldseweg in Leusden. We gaven voorlichting over grote en kleine vormen van 

energiebesparing, van radiatorfolie tot autodelen. Ook was er een lampenkwis met 2 winnaars, die 

kregen een bloemenplukbon voor de bloemenakker nabij de Vlindertuin. 
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Deze activiteit is voor herhaling vatbaar, mogelijk op een volgende publieke activiteit, zoals 

wereldmilieudag (5 juni), de jaarlijkse boekenmarkt in september of in Winkelcentrum de Hamershof 

op 10 oktober, de landelijke duurzaamheidsdag. 

2.Deelname aan de Duurzame Huizenroute op 9 november 2019  

Mevrouw Former van De Groene Belevenis, Centrum voor Natuur en Milieu in Leusden, heeft 

wederom de Duurzame Huizenroute in Leusden georganiseerd.  

Twee leden van COOL hebben in 2019 daarbij geholpen door in enkele huizen aanwezig te zijn en 

bezoekers op te vangen.   

3.informatieavond over Autodelen op 29 november 2019  

De informatieavond over autodelen was in zoverre een succes dat we als COOL een stukje 

bewustwording in gang hebben gezet. 

COOL-lid Willem van der Wal gaf een goede inhoudelijke PowerPoint--presentatie, deze staat op onze 

website www.cool-leusden.nl.  Ook kwam er in dezelfde week een stukje tekst met foto op de Groene 

Pagina van de Leusder Krant.  

In Leusden staan al 2 benzineauto’s van Greenwheels die regelmatig verhuurd worden. Op deze 

avond was er 1 van die Greenwheelsauto op de parkeerplaats van DGB aanwezig. De beheerder van 

de 2 Greenwheelsauto’s in Leusden was erbij om informatie te geven.  

 

D. Agenda/Ambitie voor de toekomst 

1. Alle daken in Leusden, zowel grote als kleine bedekken met zonnepanelen 

COOL vindt dat we zowel alle particuliere daken, maar zeker ook alle grote daken in Leusden (zoals 

van Karwei, van de Valk, en de gemeentelijke parkeerdekken) vol moeten leggen met zonnepanelen.  

COOL zou iedereen daartoe willen/moeten aansporen. Het systeem van de postcode-roos is en blijft 

daarvoor het meest interessant.  

2.  Een informatiebijeenkomst met netbeheerder Stedin  

Het thema is: “hoe maakt Stedin het elektriciteitsnet geschikt voor de  energie-  

transitie”.  We hebben hierover al contact gelegd met een medewerker van Stedin. 

 NB! We nodigen hierbij ook de energiegidsen van het Energieloket Leusden uit. 

3. Energiecafé i.s.m. H. Former van DGB in kader van Duurzaam Doen  

Henriette Former beleidsmedewerker van De Groene Belevenis (DGB) Centrum voor Natuur en Milieu 

in Leusden, is bezig met het organiseren van een programma voor Duurzaam Doen Leusden. Zie 

www.leusden.nl/duurzaamdoen. Wij willen ons thema autodelen daar inbrengen. 

 

4. Vervolg op de actie met het thema autodelen 

COOL heeft contact gelegd met de wijkvereniging De Rossenberg. Op de meeste van de 10 pleintjes in 

de wijk Rossenberg bestaat een parkeerprobleem. COOL wil het thema autodelen aankaarten op de 

jaarlijkse vergadering van de wijkvereniging. 

In verband met de Coronamaatregelen konden het Energie café en de vervolgactie autodelen In 2019 

helaas niet doorgaan. Dit blijft op de agenda staan voor 2020.  

 

http://www.cool-leusden.nl/
http://www.leusden.nl/duurzaamdoen


CML Milieuorganisatie Leusden  Pagina | 12 
Jaarverslag 2019 

5. Inspraak in het warmteplan van gemeente Leusden 

In het warmteplan oftewel de warmtevisie van de gemeente, wordt uiteengezet op welke moment 

bepaalde wijken “van het gas af “ gaan. Ook moet het plan het duidelijkheid geven over de 

alternatieven die er zijn voor de verwarming van de woningen.  

 

De 2 afgevaardigden van COOL die zitting hebben in de LDO (zie punt B) zijn half juni 2020 

uitgenodigd voor een overleg hierover met de gemeente. 

Organisatie en financiën  

Energiegroep COOL heeft 7 actieve vrijwilligers. Financiering wordt per activiteit  

aangevraagd uit het fonds Duurzame Initiatieven van het Leusdense Energieakkoord.   

       

Werkgroep: Afval & Grondstoffen alias Daan Duurzaam  
 
Landelijk en in de gemeente Leusden, wordt het thema Afval intensief gevolgd door Fokko Tilma, 

coördinator van de werkgroep Afval (of moet dit grondstoffen zijn?). Het wordt besproken in het 

werkgroepenoverleg, en er is regelmatig contact met de politiek en de gemeente. 

 

Kringloopmeter Leusden 

Daan Duurzaam heeft in 2018 een begin gemaakt met de ontwikkeling van een unieke sorteerscan 

voor grof en fijn huishoudelijk restafval, de zgn. Kringloopmeter.  

Hiermee ontstaat er een toekomstig beeld over de nog aanwezige herbruikbare componenten in het 

aangeboden restafval dat via ondergrondse containers aangeboden wordt. 

 

Daan Duurzaam volgt de gemeentelijke resultaten rond grondstoffen en restafval met de ontwikkeling 

van de lokale grondstoffenmonitor onder de werknaam Kringloopmeter Leusden. Een verkorte versie 

hiervan is in mei geplaatst op de Duurzaam Doen pagina /DGB van de Leusder Krant, in mei. 

 

Versterking van de werkgroep Afval & Grondstoffen/Daan Duurzaam  

Met het oog op het versterken van Daan Duurzaam is een advertentie met verzoek om Meedenkers 

op de website van het CML geplaatst, en ook op de groene pagina van de Leusder Krant geplaatst. 

 

Wereldmilieudag 5 juni 

In het kader van deze dag verscheen een artikel met foto van Fokko Tilma in de Lerusder Krant. Het 

thema was “ Kringlooptuinieren”.  Zie voor het artikel de CML-website. 

 

Regionaal en landelijk 

Circulaire initiatieven worden gevolgd in zowel Amersfoort, de Stadswormerij als via contacten met 

Tim Bulters, medewerker circulaire economie van NMU te Utrecht. Ook de landelijke ontwikkelingen 

omtrent het programma Van Afval Naar Grondstof, van uitvoeringsorganisatie RWS te Utrecht, 

worden met belangstelling gevolgd.           
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Werkgroep: Ruimtelijke inrichting 
 
In samenwerking met Nieuw Knal Groen volgen we ontwikkelingen in bestemmingsplannen en 

bouwplannen. Zo zijn er plannen om ten zuiden van de Tabaksteeg een aantal woningen te bouwen, 

in een gebied waarvan omwonenden dachten dat het open zou blijven. Het zou mogelijk een uitruil 

worden met grond voor natuurontwikkeling langs de Langesteeg. NKG heeft contact met 

omwonenden; zij zijn in gesprek met gemeente, grondeigenaar de Boom en projectontwikkelaar 

Heymans. 

 

Werkgroep: Duurzame Mobiliteit 
 

Werkgroep mobiliteit telt 2 leden. Het is een slapende werkgroep, die actief wordt wanneer zich 

ontwikkelingen in het verkeersbeleid voordoen. Zij volgen de ontwikkelingen en bespreken die zo 

nodig in het werkgroepen overleg. 

 

Herinrichting Torenakkerweg 

De Werkgroep Mobiliteit is in 2019 actief geworden bij de plannen van de gemeente om op de 

Torenakkerweg de fietspaden te verwijderen en alle verkeer op 1 rijbaan te laten rijden. Dit zou 

veiliger zijn dan de bestaande situatie met vrij liggende fietspaden. De 2 leden hebben de 

informatieavond hierover in de Marcuskerk bijgewoond en een formulier met commentaar ingevuld.  

 

Openbaar vervoer - De huidige bus route geeft nog steeds veel onrust. Met de nieuwe route rijden 

de bussen frequenter en is bedrijventerrein de Horst beter ontsloten, wat gewaardeerd wordt. Maar 

enkele woonwijken zijn nu uitgesloten. Protest, ook vanuit de politiek, heeft geen effect, omdat e.e.a. 

al in het bestek zo was vastgelegd. 
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