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Genomineerd De Bilt niet gewonnen

43

door Henk van de Bunt
Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) had de gemeente de Bilt voorgedragen voor de Biodiversiteitsprijs. Het
samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland heeft twaalf gemeenten genomineerd in de competitie
Beste Natuur- en Landschapsgemeente. Het bleef voor De Bilt bij de nominatie,
de prijs ging naar Limburg.
De prijs werd uiteindelijk uitgereikt aan de gemeente die op de
beste manier een bijdrage levert aan
het behoud van biodiversiteit. De
gemeente De Bilt is trots op haar
nominatie en blijft zich uiteraard
inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van haar biodiversiteit.

dacht besteed aan soortenbeleid en
leefgebieden. Eerder had de gemeente al de gemeentelijke Ecologiescan
opgesteld, met als doel het duurzaam
behoud van zeldzame en of bedreigde
planten- en diersoorten of leefgemeenschappen. Daarnaast heeft de
gemeente sinds lange tijd een landschapscoördinator, Dik van Beek, in
Nominatie
dienst die het aanspreekpunt is voor
Het LEU heeft de gemeente De Bilt particulieren, agrariërs, agrarische
genomineerd omdat het verhogen natuurvereniging en vrijwilligers.
van biodiversiteit een belangrijke
rol speelt binnen het beleid van de De coördinator enthousiasmeert de
gemeente. Zo heeft de gemeente verschillende doelgroepen op het
samen met de gemeenten Zeist, Bun- gebied van behoud, herstel en inrichnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en ting van landschappelijke elemenWijk bij Duurstede een Landschaps- ten en één van de pijlers daarbij is
ontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. de leefomgeving van verschillende
In het LOP wordt onder andere aan- plant- en diersoorten.

Bekendmaking
Op het symposium ‘Het Landschap
Ben je Zelf’ van Landschapsbeheer
Nederland op donderdag 21 oktober jl. in Driebergen maakte de jury
bekend welke gemeente de prijs heeft
gewonnen. Natalie Joosten van het
Landschap Erfgoed Utrecht vertelt
dat in het juryrapport valt te lezen:
‘De gemeente De Bilt heeft indruk
gemaakt op de jury omdat ze al zoveel
jaren een landschapscoördinator in
dienst hebben, iets dat alle gemeenten
zouden moeten navolgen. De landschapscoördinator fungeert als hét
aanspreekpunt voor de vele doelgroepen in de gemeente. Verder heeft
de gemeente veel aandacht voor het
betrekken van burgers bij het biodiversiteitsplan Groenekan en voor het

Ledlamp kritisch tegen het licht gehouden
door Martijn Nekkers
Ledverlichting is een ‘hot item’ in onze moderne tijd. Overal kom je het fenomeen tegen. In de vorm
van aanbiedingen van grootwinkelbedrijven die goedkope led lampen aanbieden of bij een actie van de
Postcodeloterij in 2009 waarbij deelnemers een gratis ledlamp krijgen aangeboden.
De gemeente De Bilt doet ook al mee.
Onlangs is de eerste wijk van deze
gemeente voorzien van ledverlichting. De ledlamp is immers zuinig,
gebruikt dus veel minder stroom en
heeft een veel langere levensduur.
Goed voor het milieu en maar ook
goed voor de portemonnee. De meeste mensen houden daar wel van, zo
ook de gemeente De Bilt. Daar valt

wel het één en ander op af te dingen
meent Ir. Gerard Overdijkink uit Bilthoven. In een ingezonden stuk in ‘De
Vierklank’ wees hij onlangs op de
andere kant van de ledlamp. Hij deed
dat in een betoog vol met moeilijke
technische termen. Een goede reden
om bij hem een nadere toelichting te
vragen.
Ingewikkeld
De ledlamp heeft zeker toekomst,
meent Overdijkink. Het is een prachtige vinding maar hij is eigenlijk
te vroeg op de markt gezet en nog
niet uitontwikkeld. Er zijn op dit
moment nogal wat nadelen verbonden aan grootschalige toepassing.
Als dat gebeurt, heeft dat invloed

op het elektriciteitsnet, zowel binnens- als buitenshuis. Het systeem
van stroomgebruik is namelijk niet te
vergelijken met de manier waarop dat
gebeurt met de gewone gloei- of de
spaarlamp. Wat is het verschil dan?
Overdijkink levert grafieken aan die
op schematische wijze die verschillen
laten zien. Hij praat over fase verschil
tussen stroom en spanning, uitgedrukt
als cos φ over de sinusvormige spanning van 50 Hz op het elektriciteitsnet
en blindstroom die ledverlichting kan
veroorzaken. Hij noemt het gevaar
van ’hogere harmonischen’ ten gevolge hiervan op het net. Het blijft een
erg ingewikkeld verhaal om uit te
leggen.
Lees verder op pagina 7.

Landschapscoördinator Dik van Beek (l) en wethouder Herman Mittendorf
waren de Biltse vertegenwoordigers bij de prijsuitreiking. [foto Reyn Schuurman]
betrekken van de agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark
voor het realiseren van plannen voor
biodiversiteit in het agrarisch gebied.
Helaas heeft de gemeente De Bilt de
prijs niet toegekend gekregen. De
gemeente was natuurlijk erg teleurgesteld, maar vond het een eer genomineerd te zijn. De prijs is uiteindelijk
naar de gemeente Maasgouw (Lim-

burg) gegaan. Zij zijn actief bezig met
biodiversiteitsprojecten zoals herstel
van de Beegderheide, het realiseren
van veilige oversteekplaatsen voor
bevers (bevertunnels) en het uitvoeren van een meerjarenprogramma
voor landschapsverbetering met speciale aandacht voor bijzondere planten diersoorten (Maasgouw Mooier).

Van krantenbezorger tot miljonair
Een miljonair is meestal op jonge leeftijd begonnen met het vergaren
van zijn fortuin. Een van de eerste kansen om geld te verdienen is een
krantenwijk. Naast hard werken ben je ook slim bezig. Als krantenbezorger
ben je een soort van eigen baas. Werk je hard is je uurloon hoog en
verdien je in korte tijd veel meer dan bij welke werkgever ook.

Wil je ook miljonair worden,
begin dan nu en word Vierklankbezorger.

Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl
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Gerard Overdijkink met de door hem zeer gewaardeerde Led zaklamp.
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