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Veenkoloniën bij Drouwenerveen met op de achtergrond aardappelmeelfabriek AVEBE.

Van parkeergarage tot
akker in boek over bodem

Zonnepanelen door
subsidie weer rendabel

Weidse natuurgebieden en uitgestrekte meren lenen zich uitstekend
voor een kleurrijk fotoboek, maar de
Nederlandse bodem? In het boek De
bodem is voor mij...blijkt dat dit prachtige plaatjes kan opleveren van de
meest uiteenlopende onderwerpen.
In interviews, columns en projectbeschrijvingen komen vier dimensies van de Nederlandse bodem aan
de orde. Zo gaat het hoofdstuk ’informeren’ over de rijke geschiedenis
die de bodem herbergt en wordt er in
’reguleren’ gekeken hoe de natuurlijke eigenschappen van de grond
kunnen bijdragen aan bestrijding
van milieuproblemen. Auteur Henk
Werksma laat verschillende deskundigen aan het woord en foto’s van
Bert Verhoeff illustreren het geheel.
Veel aandacht gaat naar de rol die
de bodem kan spelen in een duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de
breedste zin van het woord. Zoals in
de parkeergarage in Woerden, waar
automobilisten een plekje zoeken
tussen archeologische vondsten.
Het boek De bodem is voor mij... is gratis te bestellen op www.debodemisvoormij.nl.

Een goed gevoel, oké, maar zonnepanelen aanschaffen om het milieu te
sparen en daarop dan vervolgens
geld toeleggen is van de meeste consumenten toch te veel gevraagd. Vandaar dat de overheid de aanschaf
weer gaat ondersteunen.
Minister Cramer van milieu liet onlangs in het tv-programma Llink weten dat ze denkt aan een subsidie van
16 tot 20 procent van de aankoopprijs.
Volgens Milieu Centraal kan met
deze subsidie de aanschafprijs van
zonnepanelen net binnen de levensduur worden terugverdiend. Een set
zonnepanelen kost 3000 euro. Jaarlijks geven deze apparaten een besparing op de huishoudelijke energierekening van gemiddeld 100 euro, afhankelijk van het vermogen
van de aangeschafte panelen. De levensduur van een set is 25 jaar, zodat
bij subsidie van 600 euro – 20 procent van de aanschafprijs – de consument er iets uitspringt.
Soms gaan zonnepanelen langer
mee dan 25 jaar en dan is het dus
puur verdienen. Wanneer de energieprijs gaat stijgen of de panelen

FOTO BERT VERHOEFF

goedkoper worden, komen de kopers sneller uit de kosten en gaan de
panelen eerder geld opbrengen.
Minister Cramer van haar kant
mikt op een steeds gunstiger aanschafprijs, doordat de markt steeds
groter wordt. Bij schaalvoordelen
kunnen de productiekosten omlaag.
Uiteindelijk wil Cramer van de subsidie af. In 2015, laat ze weten.

Vogels tellen van
Texel tot Zuid-Limburg
Nu de graspiepers, kwikstaarten en
lijsters in groten getale over Nederland vliegen op weg naar warmer
oorden, gaan vandaag 100 vogelwerkgroepen op 150 plekken in Nederland vogels tellen.
Deze vogelteldag is onderdeel van
een grensoverschrijdend evenement
waaraan dertig landen meedoen. In
Nederland worden de gegevens verzameld door Vogelbescherming Nederland. Aan het eind van de dag zullen de cijfers bekend worden gemaakt. De internationale cijfers komen later.
Liefhebbers die dit evenement willen meemaken kunnen een van de
telposten bezoeken. Voor een overzicht zie www.vogelbescherming.nl.

