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Water, een hoofdpijndossier

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

‘Gebruik regenin plaats van
kraanwater’

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.

Louis van Riel
SCHERPENZEEL Onze planeet is er
voor zover we weten vrij uniek in:
water. Met water is menselijk leven
mogelijk. De dampkring met zuurstof is ook erg behulpzaam. Onze
natuur kan niet zonder. Afgelopen
paar zomers zagen we wat watertekort doet: verdorring die wel herstelt maar soms heel moeizaam.
Water bijvoorbeeld is er na de afgelopen natte periode nu nog steeds te
weinig. In de Achterhoek is nog een
sproeiverbod. Het bodemwater is
daar nog lang niet aangevuld. In het
westen is dat wel het geval. In de
Vallei en zeker Scherpenzeel stonden overal plassen die met een paar
dagen zonder regen snel verdwenen. Dus het grondwater is hier op
peil.

Zachte winter

Louis van Riel

Ik sprak Willem Schuur, gemeenteraadslid in Scherpenzeel, dagelijks actief als rentmeester, o.a. voor
waterschappen. ,,De Vallei kende
andere tijden. Bijna een eeuw geleden was het vaak gewoon té nat. De
aanleg van het Valleikanaal loste
veel op. Ook andere watergangen
werden zo aangepast dat het water
in korte tijd weg kon. Weg met dat
water, snel naar zee! Duinen, dijken
en hoogtes moesten het zeewater
vervolgens buiten houden. Door
de snelle klimaatverandering met
veel droogte blijkt dat ons ingenieuze waterafvoersysteem té goed
functioneert. We moeten het beleid
omkeren en meer richten op water
vasthouden om het grondwater, onmisbaar voor natuur en landbouw,
op peil te houden.”

Duurzame feiten

pp Waterregulering in het Valleikanaal op de grens van Woudenberg en Scherpenzeel.

KWALITEIT Een andere grootver-

bruiker van water zijn wij zelf:
drinkwater. Vitens zorgt daarvoor
maar het moet wel ergens vandaan
komen. Zij zien te veel water node
naar zee verdwijnen. Ons waterbeheerssysteem moet meer anders.
,,Regenwater dat via de Utrechtse
Heuvelrug op ons af komt heeft de
kwaliteit van water van lang geleden. In speciale waterwingebieden
zijn bestrijdingsmiddelen aan banden gelegd voor kwalitatief goed
water. Met name langs de rivieren
komen meer waterbekkens om regen- en smeltwater op te vangen.

In de zomer van 2018 merkten we
dat we meer water moeten bufferen
voor voldoende water bij extreme
droogte en oprukkende verzilting
vanuit zee tegengaan. In de rivieren
zijn ook ‘innamepunten’ om water
de polders in te laten en zo verzilting tegen te gaan. Rivierwater loopt
naar beneden richting zee maar
verdwijnt ook in de bodem en dat
is goed voor het ‘nat’ houden van
landbouwgrond. De hoogte van het
grondwater in stad en land wordt
strak geregeld door de waterschappen. Dat is vooruit denken. Alleen is
water steeds meer een schaars goed
dan een substantie die snel weg

moet. Dan helpt wachten niet. Vandaar de vele enorme waterbouwkundige werken waar ons land zo
beroemd door is.”
GRUWEL De groeiende bevolking
en industrie maken van water een
hoofdpijndossier voor overheden:
van te veel, nu te weinig. Waterverspilling is dan een gruwel. We
moeten daar zuinig mee zijn: ,,Veel
kleine beetjes maken een hele grote plas. Laat geen kraan onnodig
lopen, een (korte) douche is beter
dan een bad. Gebruik regenwater in
plaats van kraanwater voor de (kamer)planten en tuin.”

Mijlpaal voor Duurzaam Woudenberg
Terugblik: van
repaircafé tot
WAUWdagen

,,Een heel succesvol project, dat ons
echt ontzettend heeft verbaasd in
de interesse die er voor was, was
de zonnepanelen-actie”, aldus Ten
Wolde. ,,Vijf jaar geleden organiseerden we een avond met lokale
partijen, New Solar en Hofland, om
de inwoners van Woudenberg te
informeren over zonnepanelen. En
er was veel meer interesse dan verwacht. De hele zaal van De Camp zat
vol, er moesten stoelen bijgehaald
worden. Wat dat betreft hadden we
een paar jaar later met een postcoderoos actie meer moeite, maar nu
ligt het dak van de brandweerkazerne toch maar mooi vol en leveren de

Woudenberg Duurzaam

WOUDENBERG Deze maand is het zo
ver: de 100ste vergadering van de
Stichting Duurzaam Woudenberg.
Een stichting die in 2012 is opgericht, maar zijn eerste vergadering
al hield in 2009 na het zien van de
film van Al Gore, An inconvenient
truth. En sommigen van de oprichters zijn nog steeds actief: Gerald
ten Wolde en Frans van der Schot.
We spraken met hen over wat er in
de afgelopen jaren allemaal gebeurd
is.

pp Stichting Duurzaam Woudenberg bereidt zich vast voor op Warme Truiendag.

panelen groene stroom.”
,,Wij hebben in Woudenberg het Repair Café opgezet”, vertelt Van der
Schot. ,,Je begint zo iets met weinig
verwachting en veel hoop. Natuurlijk zien we graag dat mensen dingen die nog goed te gebruiken zijn,
laten repareren. Maar we vroegen
ons natuurlijk wel af of hier behoefte aan was. Gelukkig zagen we in
dorpen om ons heen wel een mate
van interesse. En ook hier is het
succesvol. Elke derde vrijdag van de

maand, repareren we mooie spullen.”
,,We zijn als organisatie ook enorm
gegroeid. Waar we wel eens met
vier man/vrouw om de tafel zaten,
hebben we nu een club bij elkaar
van tien structurele vrijwilligers
met wie we het bestuur cq. de stichting vormen. Toch zijn we altijd nog
wel op zoek naar meer mensen die
hier een bijdrage aan leveren. Vooral mensen die zich willen inzetten
als energiecoach of als reparateur

bij het repaircafé. Je krijgt dan een
korte opleiding en kunt particulieren in Woudenberg vertellen hoe
ze hun huis verder energiezuinig
kunnen maken. Rob Kröber en Fred
Bangma zetten zich nu in als energiecoach, maar kunnen natuurlijk
lang niet iedereen bereiken. Mocht
iemand dit lezen en denken: dat is
wat voor mij!, dan kunnen ze gewoon even een mailtje sturen naar
info@duurzaamwoudenberg.nl”,
vertelt Ten Wolde.
Hij vertelt verder dat niet alles lukt.
,,We hadden graag gezien dat we met
de woningbouwvereniging afspraken hadden kunnen maken over het
isoleren van woningen. Maar door
de fusie van Valleiwonen kwamen
de prioriteiten op een andere plek
te liggen. Begrijpelijk, maar we hopen dat dit nog wordt opgepakt. De
gemeente weet ons goed te vinden.
Met het zeer beperkte budget wat er
is, bespreken we wel een gezamenlijke aanpak. En ook de wethouder
heeft dit op de agenda staan. Dat
bleek wel afgelopen zomer bij het
maken van de bij- en vlindervriendelijke tuinen die we hebben aangelegd. En we werken natuurlijk ook
samen met het Cultuurhuis, elk jaar
voor de WAUWdagen. Dit soort samenwerkingen zijn voor ons effectief en zeer de moeite waard.”

Deze aflopende winter is uitzonderlijk zacht geweest. Dat is niet
goed voor de natuur omdat de
gewone rusttijd van tekort en te
gering is. Voordeel heeft het ook,
nl. dat de stookkosten minder CO2
met zich meebrengt en de
insecten in grotere getalen
kunnen overleven dan voorheen
en dat kunnen we ook wel
gebruiken.
Groene bushokjes

In Ede worden de bushokjes
omgebouwd. Er is een nieuwe
streekvervoerder aangesteld en
dan moet er toch het nodige
veranderen. De wethouder
introduceert nu groene daken op
de bushokjes. Iedere m² groen
neemt CO2 én warmte op en dat is
allemaal winst. Kleine beetjes
helpen ook want er zijn immers
veel bushokjes dus als deze trend
die Ede zet elders overgenomen
wordt, scheelt is het weer een stap
verder naar een gezond milieu.
Eerlijk is eerlijk: vorig jaar maakte
de stad Utrecht honderden
bushokjes al groen en ook in het
buitenland is dit fenomeen
overgenomen.
Waterstof

Vaak horen we nog dat waterstofauto’s de toekomst hebben.
Misschien wel maar dat kan wel
eens lang gaan duren. Op dit
moment heeft de elektrische auto
met accu een rendement van 85%
en die van een elektrische auto die
door waterstof gevoed wordt
maar 60%. Bovendien is het
maken van waterstof een erg veel
energie verslindend proces en is de
techniek volumineuzer dan de nu
in steeds grotere aantallen
geproduceerde auto’s met accu’s.
De waterstoftechniek lijkt nu wel
een kans te krijgen in vrachtauto’s
en misschien in vliegtuigen maar
ook dat is een lange weg.
Kernachtig duurzaam

De meest CO2 neutrale auto is een
elektrische (met accu’s) die zijn
stroombron op ons dak heeft in de
vorm van zonnepanelen.
Warme truiendag

Donderdag 6 februari is het
warme truien dag. De dag dat
iedereen in Nederland een warme
trui draagt en de verwarming een
graadje lager zet. Meer info op
warmetruiendag.nl. Zo kunnen
bedrijven een businesscase
uitrekenen, kunnen zeven
breipatronen gratis gedownload
worden en is er een top 10 van
dieren met een warme trui. Als
iedereen de verwarming een dag
een graadje lager zet, wordt maar
liefst 2 miljoen euro bespaard.

