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CML MILIEUORGANISATIE LEUSDEN IN 2018 

 
In 2018 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 de lokale kranten, zowel digitaal als in de 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. 
 

 
WERKGROEP VLINDER- EN BIJENTUIN 

 

Jaarverslag Vlindertuin 2018 

Vlindertuin  

Het was een lastig jaar voor de vlindertuin.  Door de zware storm in januari zijn er een aantal grote 

bomen omgewaaid. In hun val hebben ze andere struiken en planten ernstig beschadigd.  Het was 

een ware ravage. Met vereende krachten zijn de bomen opgeruimd.  
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Door de reconstructie van de kruising Groene Zoom/Heiligenbergerweg was de Vlinder- en Bijentuin 

de hele zomer moeilijk of niet bereikbaar. De tuin was ook 2 weekenden gesloten. 

Enkele geplande publieksactiviteiten konden daardoor geen doorgang vinden, bv het jubileum 25 jaar 

bijentuin in mei en de herfst activiteit in september. 

 

 

Door de lange, hete zomer hebben veel planten het zwaar te verduren gehad. Water geven ging 

moeilijk omdat de poel droog lag. Later in het seizoen konden we enkele containers op de kop tikken, 

die vervolgens door de gemeente gevuld werden met water. Op deze wijze konden met name de 

kwetsbare planten van water worden voorzien. 

Ook de bloemenakker had veel last van de droogte.  Er kwamen weinig bloemen tot bloei.  Pas half 

aug konden de eerste bossen worden geplukt, maar allemaal zeer matig.  

 

Publiciteit en activiteiten. 

De Vlindertuin is door de VVV  dit jaar op de Bucketlist van Leusden gezet. Een mooi gebeuren. De 

vlindertuin kreeg daardoor de nodige aandacht van de plaatselijke bladen.  Ondanks het feit dat wij 

door de belemmering van de opgebroken kruising hiervan niet optimaal konden profiteren vonden 

wij het wel een opsteker om op de Bucketlist van Leusden te staan. 

 

Renovatie Vlindertuin 

In september kwamen we tot de conclusie dat wanneer de Vlindertuin een aantrekkelijke plek zou 

willen blijven voor bezoekers, er wat aan de tuin moest gebeuren. We brainstormden met elkaar en 

besloten dat een grondige renovatie noodzakelijk was. Er werd een inventarisatie gemaakt.  De poel 

moest worden opgeschoond en uitgegraven.  In de bestaande vlindertuin was vervanging van planten 

noodzakelijk om weer meer kleur te krijgen. Het bosgedeelte rechts van het hek moest behoorlijk 

gekapt en gesnoeid worden om meer licht te krijgen en ook de directe omgeving van de Cocon zou 

meer kleur kunnen gebruiken.  Er werd een projectplan met begroting gemaakt.  Vervolgens werd er 

gezocht naar de financiële middelen. 

Eveline Beukema van Buitenkanstuinen maakte een nieuw ontwerp- en beplantingsplan. Zij was ook 

bereid de vrijwilligers te begeleiden bij de uitvoering van het nieuwe beplantingsplan.  

Voor de nodige financiën werd een sponsoraanvraag gedaan bij Afas. 

Afas honoreerde de aanvraag. En zo konden we aan de slag 
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De gemeente was bereid om het de kosten voor het uitgraven van de poel en het kappen en snoeien 

van het bosgedeelte voor haar rekening te nemen. Op de jaarlijkse matchbeurs werd een match 

gemaakt met de Rabobank voor de aanschaf van noodzakelijk tuingereedschap en een deal gesloten 

met Bloemendal Bouw voor een tuinbank. 

De verfraaiing van het vlinderpad werd op de lange baan geschoven i.v.m. plannen van de gemeente 

om nabij het vlinderpad een jongerenontmoetingsplek te situeren. 

 

Eind december was al een gedeelte van het projectplan uitgevoerd.  

We hopen bij de opening in mei 2019 een fraai gerenoveerde Vlindertuin te kunnen presenteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIEGROEP COOL 

 
Bijdrage van Energiegroep COOL – werkgroep van CML voor jaarverslag CML 2018 
 
Energiegroep COOL 

Is sinds 2010 actief met energieacties en praktische informatie voor inwoners van Leusden, 
met als doel energiebesparing en verlaging van de CO2 uitstoot. Zo hebben de afgelopen 
jaren diverse zonnepanelen- en woningisolatie activiteiten plaats gevonden, waaraan veel 
inwoners mensen hebben meegedaan. COOL heeft een lange mailinglijst van mensen die 
over energieactiviteiten geïnformeerd willen worden, en COOL-persberichten staan 
regelmatig in de krant. 

 

COOL-activiteiten in 2018 
 
Januari - gas versus warmtepompen  

In januari 2018 begint de warmtepomp een hot item te worden. Om in te spelen op de 

actualiteit heeft een lid van COOL een document samengesteld over de voor- en nadelen van 

een cv-ketel op gas – versus warmtepomp. Zie www.cool-leusden.nl 

 

Februari - ontwikkeling Eigen (energie-) visie van COOL 

In februari 2018 hebben 2 leden van COOL in de vorm van een hand-out de eigen Energievisie 

van COOL vastgesteld. Deze is op de website van COOL geplaatst.  

http://www.cool-leusden.nl/
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Maart, deelname aan de infobeurs “Leusden Gasloos” d.d. 03-03  

De 4 Leusdense Duurzaamheidsorganisaties (LDO-4) organiseerden voor inwoners en politiek 

de informatiebeurs ‘Leusden Gasloos'. COOL heeft hieraan een bijdrage geleverd. We gingen 

het gesprek aan met bezoekers en we hadden hand-outs over energiebesparing, 

zonnepanelen en woningisolatie, We hebben energiemeters laten zien en praktische dingen, 

zoals radiatorfolie voor woningisolatie. Een hand-out met 5 energietips van COOL voor de 

inwoners is ontwikkeld en ook naar de Leusden Krant gestuurd. 

Ter plekke hebben we een intekenlijst neergelegd voor diegenen die belangstelling hebben 

voor een windmolen op Leusdens grondgebied.  

Maart, informatie over Bomenkap in Leusden  

COOL heeft in maart 2018 een informatieavond georganiseerd voor de eigen COOL-leden, 

met Dhr. Joop de Wilde van de Bomengroep Leusden. COOL was ongerust over de kaalslag 

door bomenkap bij de Hertenkop, bij de afrit van de A28. Bomen zijn belangrijk, zij zorgen 

voor schaduw en nemen fijn stof en CO2 op. Wij hebben vragen gesteld over het 

bomenbeleid van de gemeente Leusden i.v.m. bomenkap en herplantplicht. Hiervan is een 

uitgebreid verslag gemaakt (zie de website).  

  

April - deelname aan Groene Markt van De Groene Belevenis 

Op 21 april 2018 werkte COOL als groene partner met 2 leden mee aan de zgn. Groene 

Markt. Deze werd georganiseerd door De Groene Belevenis (DGB, Centrum voor Natuur en 

Milieu) als afsluiting van de campagne “Doe De Duurzame 13 (link)”, waarin mensen elke 

maand een groene tip kregen.  

 

 Mei -Pers en publiciteit 

COOL heeft een krantenartikel geschreven over cv-ketels in combinatie met een 

warmtepomp, bestemd voor de Leusder Krant en eigen website. 'Het is nu nog niet te zeggen 

hoe de verwarming er in de toekomst precies uit zal zien. Misschien komt er in een bepaalde 

wijk een warmtenet, of krijgen we groen gas. Voor de meeste woningen zal daarom een 

nieuwe zuinige cv-ketel op dit moment nog de beste oplossing zijn; in sommige woningen kan 

een cv-ketel gecombineerd worden met een zonneboiler of een hybride warmtepomp.' 

 

Juni – grote zonnedaken in Leusden  

Er wordt onderzocht of er een 3e collectief zonnedak gerealiseerd kan worden in Leusden, 

naar het voorbeeld van Zonnedak de Korf. Op bedrijventerrein de Horst zijn initiatieven voor 

zonnepanelen op bedrijfspanden. COOL volgt de ontwikkelingen, maar is hier (nog) niet actief 

bij betrokken. 

Oktober, Nacht van de nacht 

Op 28 oktober heeft COOL meegedaan aan de activiteiten van de Groene Belevenis in het 

kader van de Nacht van de Nacht. De “struintuin” was die avond open en trok veel bezoekers. 

COOL liet met een lampenpaneel zien welke lampen de meeste energie verbruiken. 

    

Oktober- Energiebeurs in de Brabanthallen begin oktober. 2018 

Om up-to-date te zijn en te blijven hebben 3 leden van COOL de landelijke Energiebeurs in de 

Brabanthallen bezocht. 

http://www.degroenebelevenis.nl/page/4216/doe-de-duurzame-13.html
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November - Duurzame huizenroute 

Op 10 november 2018 hebben 3 leden van COOL  assistentie verleend bij de Leusdense 

Duurzame Huizenroute. Deze werd georganiseerd door DGB en platform IkWilWatt. COOL 

ondersteunde huiseigenaren die hun huis openstelden voor publiek. 

 

Overleg LDO-4 met gemeente Leusden  

Gedurende het hele jaar 2018 zijn 2 leden van COOL 1 x per 6 weken afgevaardigd naar het 

overleg van de LDO-4 met de gemeente Leusden. LDO-4 staat voor de 4 Leusdense 

Duurzaamheidsorganisaties, te weten: Zonnedak De Korf, Zonnedak ValleiZon, voormalig 

Leusdens Energieakkoord IkWilWatt en Energiegroep COOL.  

 

Organisatie en financiën 
              Energiegroep COOL heeft 7 actieve vrijwilligers. Financiering wordt per activiteit     

aangevraagd en kwam in 2018 grotendeels uit het fonds Duurzame Initiatieven van   
het Leusdense Energieakkoord.   

       

 
ANDERE CML ACTIVITEITEN 

 

Duurzame Mobiliteit 
Werkgroep mobiliteit is telt 2 leden. Zij volgen de ontwikkelingen en bespreken die in het 
werkgroepen overleg. 
 
Fietsplan - De gemeente stelde in 2018 een nieuw fietsbeleidsplan op en vroeg bewoners om daarop 
te reageren. Dat hebben we gedaan, met een schriftelijke bijdrage en tijdens een bijeenkomst in het 
gemeentehuis. 
 
Openbaar vervoer - De huidige busroute 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. 
 
 
Afval - Daan Duurzaam Leusden 2018 
 
Het thema Afval 

Landelijk en in de gemeente Leusden, wordt het thema Afval intensief gevolgd door Fokko 
Tilma. Het wordt besproken in het werkgroepenoverleg, en regelmatig is er contact met de 
politiek en de gemeente. 

 
Wereldmilieudag 5 juni 

Deze dag met Marjolein Tiemens uit Driebergen een inspirerende ontmoeting rond het 
wereldwijde vraagstuk ter vermindering van onze ecologische voetafdruk. 

 
Diftarproof en omgekeerd Inzamelen 

Flankerende maatregelen zijn gewenst om het illegaal gebruik van de huidige openbare 
prullenbakken en zwerfvuilkleppen tegen te gaan. Een gevoelig thema dat vraagt om een 
circulaire ‘van afval naar grondstofvisie’.  
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Ook is er werk aan de winkel om gescheiden inzameling van verblijfsafval in de winkelcentra 
mogelijk te maken. Beide thema’s worden ambtelijk besproken. 

 
Schoon Belonen 

Om de aparte inzameling van zowel blikjes als plastic flesjes bij sportverenigingen te initiëren 
is een bezoek gebracht aan de gemeente Ermelo waar firma Kamphorst een specifieke rol 
speelt in de ontzorging van het gemeentelijk beleid. In Leusden draait organisatie Opgeruimd 
Leusden aan de knop ter voorkoming van zwerfafval in de nabije openbare ruimte; de 
‘straalschone leefomgeving’. 

 
Kringloopmeter Leusden 

Daan Duurzaam heeft in 2018 een begin gemaakt met de ontwikkeling van een unieke 
sorteerscan voor grof en fijn huishoudelijk restafval. Middels de vergelijkingsmatrix 
Kringloopmeter Leusden ontstaat er een toekomstig beeld omtrent de nog aanwezige 
herbruikbare, kringloopbare, componenten in het aangeboden restafval dat via ondergrondse 
containers aangeboden wordt.                                                                                                                                                               
Ook ontstaat er enig inzicht in het 0 – aanbod. Een aantal huishoudingen maken incidenteel, 
of structureel als ‘nulaanbieder’, gebruik van een ‘gratis’ zijspoor en laten dus het ‘dure’ 
hoofdspoor ongebruikt. 

 
 
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.           

   

  
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 de 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. 
 
 
CML Milieuorganisatie Leusden 
W www.cmlleusden.nl 
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