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‘Van dressboy tot schuimkloppers’

Deze pagina komt tot stand in
samenwerking met Scherpenzeel
woont Duurzaam en Stichting
Duurzaam Woudenberg. Mailadressen: energieloket@scherpenzeel.nl en info@duurzaamwoudenberg.nl

Repair Café
Woudenberg
kijkt terug op
succesvol jaar

AGENDA
Repair Café Woudenberg ,
Cultuurhuis Woudenberg: iedere
derde vrijdag van de maand, 14.00
tot 16.00 uur.
Repair Café Scherpenzeel,
Kulturhus De Breehoek: iedere
eerste vrijdag van de maand
Scherpenzeel, 14.00 tot 16.00 uur.
Bibliotheek Scherpenzeel, bezoek
tijdens openingstijden van de
bibliotheek in De Breehoek de
vaste boeken- en informatie stand
over Duurzaamheid in het
algemeen en verduurzaming van
de woning in het bijzonder.

Elske van de Fliert
WOUDENBERG Ook in 2019 is het Repair Café in Woudenberg weer
enorm druk geweest met allerhande
reparaties. En niet voor niks. Maar
liefst twaalf stofzuigers werden een
nieuw leven gegeven, en vier koffiezetapparaten pruttelen weer als
nooit tevoren. In het algemeen
wordt 60 procent van de spullen direct met succes gerepareerd en voor
10 procent wordt onderdelen besteld. Helaas moet 30 procent van de
spullen toch de schroothoop op: hier
is niks meer aan te maken.

WEERSOMSTANDIGHEDEN
Henk
Boom, lid van Stichting Duurzaam
Woudenberg, die het Repair Café
organiseert, en coördinator van de
vrijdagmiddagen ziet een duidelijk

Tweetakt
Repaircafé Woudenberg

Het Repair Café opende in 2017 voor
het eerst haar deuren en sindsdien
is er een gestaagde aanvoer van artikelen, elke derde vrijdag van de
maand, tussen 14.00 en 16.00 in het
Cultuurhuis in Woudenberg. De 150
Woudenbergers namen schuimkloppers, douchekoppen, naaimachines, cassetterecorders, rekenmachines, klokken en nog veel meer
mee. Alhoewel ook een hoop mensen even voor de gezelligheid een
kopje koffie komen drinken. En zo
dient het Repair Café twee doelen:
Zinvolle artikelen die nog functioneel in gebruik zijn weer repareren
zodat ze optimaal gebruikt kunnen
worden en een gezellig treffen met
dorpsgenoten.

DUURZAME FEITEN

pp Twee van de vijf vaste reperateurs van het Woudenbergse Repair Café nemen een elektrisch apparaat onderhanden.

invloed van het weer: september
was de drukste dag van het jaar,
met maar liefst negentien mensen
die langskwamen. ,,We nemen in
principe elke uitdaging aan, we
vinden het leuk om te kijken wat
er nog mogelijk is. Maar echt oude
spullen, van twee decennia geleden
of prullaria zien we eigenlijk liever
niet. De vijf vaste reparateurs doen
dit allemaal als vrijwilliger en het is
bevredigend om te zien als iemand
weer naar huis gaat met iets dat hij
of zij vaak gebruikt en nu niet weg
hoeft te gooien.”
,,Dit jaar kregen we een parasol
aangeboden. Hij zat dicht en het

Daarom waren we ook heel blij dat
we die konden repareren. Soms
krijgen we op afstand bestuurbare
auto’s. Hartstikke leuk natuurlijk,
maar die blijken wel het lastigst te
repareren te zijn. De meest voorkomende artikelen zijn eigenlijk elektrische apparaten en hiervan is 80%
een huishoudelijk apparaat. Maar
we krijgen ook koffers en hebben
bijvoorbeeld een campinggasstel
aangeboden gekregen.”
Samenvattend: ,,We hebben dit jaar
135 reparaties uitgevoerd, ik hoop
dat we in 2020 weer zo succesvol
zullen zijn en nodig iedereen uit om
langs te komen.”

koord van het optrekmechanisme was kapot. Nadat er een nieuw
koord was gekocht, zijn twee reparateurs maar liefst twee uur bezig
geweest om het te bevestigen. Het
was een ontzettend lastige klus,
maar we hebben hem geklaard. Vol
trots trokken de reparateurs de parasol uit. Wat bleek. Het doek was
dusdanig versleten dat het allemaal
niet de moeite was! Heel jammer,
maar we konden er ook wel weer
om lachen.”
LASTIGST Veel valt wel degelijk te
repareren. ,,De dressboy die we
binnen kregen was echt prachtig.

‘Stenen eruit, groen erin’

De tweetaktmotor is uiterst
vervuilend met de combinatie van
twee schadelijke fossiele brandstoffen: benzine en olie. In auto’s
is de tweetakt motor al lang
uitgebannen. In (brom)scooters
wordt dit principe nog steeds
ingebouwd. Daar lijkt nu een
kentering in te zijn gekomen want
al één op de zeven zijn elektrisch
aangedreven. Het aanbod is
redelijk divers, evenals de prijzen.
De kans is groot dat over een
aantal jaren gebruikte tweetakt
scooters weinig meer waard zijn.
Dat kan natuurlijk ook gelden voor
de laatste series nieuw geleverde
auto’s die op benzine of diesel
rijden.
Goed

Het gaat goed met de duurzame
producten in supermarkten. De
omzet daarvan groeit bijna 10 x zo
hard als de “gewone” producten.
Van een biologische boer hoorden
wij dat de vraag naar biologisch
geteeld vlees hoger is dan het
aanbod. Dat houdt in dat de boer
de laatste tijd beter betaald wordt.
Dat is weer eens een ander geluid
dan we doorsnee in de media uit
de agrarische sector horen.
Stikstof

Experimenten
met vergroening
SCHERPENZEEL Binnen de grenzen
van de gemeente Scherpenzeel
kleurt het merendeel van het grondgebied groen: het landgoed met bossen, struikgewas en landbouwgrond. De dorpskern is daarentegen
in hoge mate “versteend” dat wil
zeggen: huizen, bedrijfsgebouwen,
straten en parkeerplekken hierbij is
merendeels steen wat de klok slaat.
Dat gaat lang mee, staat opgeruimd,
zonder blijvende plassen water na
regenbuien en het verkeer vindt er
zijn weg. Niet goed dan? Nou, kijken
we weleens naar het aantrekkelijke
beeld op oude prenten van bijvoorbeeld de Dorpsstraat 100 jaar geleden? Vals beeld wellicht? Bij regen,
sneeuw en dooi was de fotograaf
nergens te bekennen. Ja dus. Zandwegen kunnen niet meer met dit
verkeer en voetgangers waren het
vroeger ook weleens beu. Dan komt
mijn vraag: ‘Hoe kunnen we het
dorpse karakter – dicht bij de natuur
– behouden en toch van de gemakken van deze tijd profiteren?’

Ik was laatst in Amsterdam in de
nieuwe financiële wijk aan het station Gustav Mahlerplein. Tiental-

Louis van Riel

Louis van Riel

pp Een daktuin kan op ieder plat dak, groot en klei, eenvoudig en groots.

len verdiepingen kantoren. Toch
stap je vanuit de trein bijna direct
in een park. De gemeente Amsterdam heeft hier iets bijzonders van
gemaakt. De open ruimte is vol geplant met bomen en de kantoorgevels zien we her en der ook bomen
op grote balkons staan. Hier geen
bijzondere bouwkundige hoogstandjes, gewoon een paar bomen
of struiken. Bij hun nieuwe (2017)
congrescentrum is ABN AMRO uit
zijn dak gegaan. Een complete daktuin, openbaar toegankelijk, grote

kleurenvariatie en een oase van
rust. Het gebouw zelf is bijna geheel
energieneutraal. Amsterdam heeft
hiermee in overleg met investeerders een kijk op de toekomst gerealiseerd. Feit is dat in een groene stad
de temperatuur in de zomer diverse
graden lager is dan in een versteende omgeving. Het project Gustav
Mahlerplein was een vingeroefening waar Amsterdam verder mee
wil gaan. Daken genoeg daar, nu
nog groen maken en dat stimuleert
men daar met subsidies.

Kunnen we dat in Scherpenzeel
ook? Natuurlijk. Plein 1940 van bovenaf bekeken is voor pakweg 95
procent steen. Ja, parkeren moet
als je een goed winkelaanbod wilt
houden. Het nu alleen nog op papier aanwezige renovatieplan voor
het centrum belooft een stap in de
goede richting te worden. Kost een
slordige 3,5 miljoen maar dan zijn
we er nog niet. Natuurlijk in de naoorlogse wijken is behoorlijk met
groen gewerkt. Hier is wel iets aan
te verbeteren maar we zijn zeker op
de goede weg.
Nu wijzelf, de inwoners. Kun je als
particulier niet een tandje bij zetten? Steeds meer rukt de ‘onderhoudsarme tuin’ op. Kaal maken,
gronddoek tegen het onkruid en tegels erover. In een enkel geval staan
er wat schaarse struiken op maar
geheel open lijkt favoriet. We vergeten dat stenen enorm veel warmte
opslurpen. Ons huis wordt in de zomer daardoor stukken warmer dan
dat van de buren met een volledig
groene tuin. De airco iets harder
kan maar het is handiger om dicht
bij de gevel een flinke groenblijvende rand te plannen. Bespaart op de
stroomkosten voor de airco en staat
ook mooier. Kijk ook eens wat het
straatbeeld is met en zonder groene
voortuinen. Beter: stenen eruit en
groen erin!

Menige veehouder zit inmiddels
flink in de zorgen over de toekomst van zijn of haar bedrijf. De
stikstofuitstoot zorgt voor het
opschorten van menig bouwplan.
Aan de verschillende plaatjes die
aangeven waar de problemen het
grootst zijn, is te zien dat het in de
Vallei nog wel mee valt maar wat
nu niet is, houdt nog geen
garantie in voor de toekomst. Er
gaan nieuwe normen komen voor
het hele land en wat houdt dat in
voor onze agrarische dorpsgenoten?
Pfas

Voor het publiek is Pfas een nieuw
probleem maar deze stof is toch al
medio vorige eeuw voor het eerst
toegepast. Nu pas is het in
opspraak gekomen omdat de
gevarengrens hiervan niet bekend
is en voorlopig een veilige
ondergrens wordt aangehouden.
Eigenlijk heel vreemd dat na 70
jaar de gevarengrens van deze stof
nog niet goed is vastgesteld want
verplaatsen van grond is even heel
problematisch. Ook dit verhaal is
dus nog niet af maar hoe lang zal
dit duren?
Kernachtig duurzaam

Nog nooit hebben de belangen
van burgers omtrent gezondheid
zo veel te maken gehad met de
belangen van veehouders.

