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Korte evaluatie Open Deuren: Totaal meer dan 400 

bezoeken aan 8 duurzame locaties 

Met medewerking van 8 deelnemers en LeusdenFit, Fairtradewerkgroep, COOL, CML, 

Monchouette en Eat&Meet. 

IJshoeve Ruitenbeek:  ±70 mensen, gezinnen maar ook vakantiegangers die een fietsrondje 

maakten. Veel nieuwe gezichten maar ook bekenden die juist nu een keer de ijsbereiding 

willen zien. Gert vertelde zijn visie op lokaal ondernemerschap. 

Groot Zandbrink: Om 14.00u meldden zich 10 mensen voor een inhoudelijke 

presentatie/rondleiding, die hadden gerichte vragen. Voor de rest de hele middag aanloop 

op de locatie/terras. Later bleek dat er meer geïnteresseerden waren maar die kwamen na 

14.00u, konden gelukkig wel bij het informatiepaneel terecht maar geen persoonlijke 

toelichting.  

Vlinder- en  Bijentuin: ongeveer 100 bezoekers, heel positief. Mooie combi met 

activiteiten over stimulering biodiversiteit en Steenbreek infopunt van Eveline 

Beukema. Die heeft met ±10 mensen inhoudelijk een gesprek gehad, daar ook al 

vervolgafspraken uit gemaakt. 

Bioboerderij De Riet: ±60 mensen met veel nieuwe gezichten. Liep de hele dag gezellig 

door. Mensen geven ook aan andere keer terug te komen voor winkeltje. Verrassende 

combinatie met de kookstudio en bierbrouwerij. 
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De volle maat: 60 bezoekers, dat overschreed ruim de verwachting van de brouwers. 

Allemaal leuke reacties, geïnteresseerd in de lokale productie. 

Tuinderij t Oud Erf: Heel positief, ondanks dat ze behoorlijk uit de richting liggen toch wel 

±40 mensen voor de rondleidingen. Belangrijke vraag was waar deze groente in Leusden te 

koop is (niet, alleen in Achterveld en Amersfoort omdat het afzetkanaal ontbreekt) 

Octopus/Academas: slechts 8 bezoekers voor de rondleiding, de wel erg gericht en 

nieuwsgierig waren. Onduidelijk waarom de opkomst hier zo laag was, was het te mooi 

weer? Of is dit verhaal “te technisch” en willen mensen juist iets “beleven” 

Woning Berkenlaan: Bewoner Mark Goedkoop hield een enthousiast verhaal voor ± 60 

bezoekers. Met ondersteuning van Kitty van Lochem (COOL) werden inwoners geïnformeerd 

over energiebesparing/duurzame energie opwekking.  

Op alle locaties is koffie/thee en sap gebracht naar wens van de locatie-eigenaren. Dit werd 

enorm gewaardeerd! (door zowel bezoekers als locatie eigenaren) 

PR 

 15.000 flyers verspreidt op 11 oktober, waarvan 12.000u huis-aan-huis Leusderkrant 

 20 A0 posters op borden in Leusden/Stoutenburg/Achterveld 

 A3 posters en flyers verspreidt via deelnemers, bij locaties als bibliotheek, 

gemeentehuis, Larikslaan ed. en via Monchouette en Eat&Meet. 

 Digiborden gemeente gebruikt 

 Artikel in Leusderkrant op 4 oktober en in LeusdenNu op 11 oktober 

 15 berichten via Facebook (ook veelvuldig gedeeld) 

 Website www.duurzaamdoenleusden.nl met hele programma, had 399 sessies van 

280 bezoekers. 

Algemeen TOP 

 Mensen zijn echt geïnteresseerd, hebben jouw locatie met specifieke reden 

uitgezocht 

 Mensen zijn zelf ook actiever omdat ze ergens heen gaan 

 Bezoekers van heel dichtbij, bv buren die nu de kans grijpen een keer langs te 

komen 

 Locaties hebben heel veel  nieuwe gezichten gezien 

 Zowel gezinnen als pensionado’s, het mooie weer lokte uit om te fietsen! 

 Heel fijn dat er sap, koffie/thee was. Dat was helemaal (t)op! 

 Leuker dan vorig jaar in De Korf! 
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Algemeen TIPS: 

 Meeste mensen hadden flyer in de krant gezien, maar als je geen facebook hebt en 

een NEE stikker op de deur dan is het moeilijk mensen te bereiken, volgend jaar 

misschien ook uitdelen via de kerk? Andere plekken waar veel mensen komen? 

 Tijdstip was misschien wat kort omdat locaties best een eindje uit elkaar lagen. 

Volgend jaar misschien van 13.00u tot 17.00u? (want je vraagt van de ontvangende 

locaties dus ook om zolang dus “paraat” te zijn) 

 Volgend jaar weer doen, en misschien met meer woningen erbij? 
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