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Contactpersoon Plaatselijk Belang
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E-mailadres: pbmildam@hotmail.com
Website Mildam: www.mildam.org
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Judith van Tongeren, De Karn 13
Bruggelaantje/De Karn/Milhoes
Roelie Keulen, Schoterlandseweg 5
Schoterlandseweg (west)
Riekele Hoekstra, Schoterlandseweg 85 Schoterlandseweg (oost)
Eddie Bouwstra, Van Aylvalaan 13
Van Aylvalaan/De Wissel
Poppe Hooijsma, Canadezenlaan 6
Canadezenlaan, Molenlaan
Marjan Wijngaard, Verzetslaan 9
Verzetslaan
Bauke Visser, De Dobbe 52
De Dobbe
Peter Dral, Weversbuurt 17
IJntzelaan/Weversbuurt
Wijkagent:
Peter van Harten
Wijkbeheer: Hendrik Kromkamp

 0900 8844
 0513-61 77 88

VAN HET BESTUUR VAN PB MILDAM
Geachte mede-Mildammers,
Tussen de vorige Brêge en dit nummer is de wereld plotseling volledig
veranderd. Na de bijeenkomst op 11 maart jl. in Hof van Schoterland
m.b.t. de reconstructie van Mildam-Noord belandden we al snel in de
‘intelligente lockdown’. Het werd stil op straat. En dan mogen we ons in
ons dorp nog gelukkig prijzen met de grote tuinen, het geringe aantal
balkons en de grote natuurlijke ruimte om ons heen.
Aan de talrijke vlaggen op 12 april, 4 en 5 mei te oordelen en de vele
beren voor de ramen, is het gevoel van saamhorigheid alleen maar
groter geworden. Plaatselijk Belang heeft bij iedereen een brief rondgebracht over wat er allemaal is gestopt.
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Inmiddels kijken we weer voorzichtig vooruit. We willen op zaterdag
19 september de draad weer oppakken met ‘Mildam oogst’ op het
groene veldje, wat groter dan andere jaren en volgens de anderhalve
meterregel. Tegen die tijd kunnen we vast ook de Pypskoft, Soos Katlijk/Mildam en de sport weer opstarten.
Geertrui Hidding, ons nieuwe bestuurslid, gaat hierover regelmatig
de website www.mildam.org van nieuws voorzien. We durven nog geen
nieuwe datum voor de uitgestelde jaarvergadering te kiezen. U houdt
de nostalgische plaatjes (en verhalen!) van Klaas Woudstra dus nog
even tegoed.
Wat wel nieuw is, is de wijze van contributie-inning. U hebt allen van
ons een machtigingsformulier ontvangen voor automatische incasso. Dit
is door ongeveer 70% van alle leden ingevuld. Als dank ontving u hiervoor een mooie sticker van Mildam. In een aantal straten was de contributie-inning net afgerond vóór de coronamaatregelen, in andere straten
is de buurtcoördinator niet eens aan de deur geweest en is alles via de
brievenbus verlopen. Dat heeft het innen van de contributie in die wijken niet makkelijker gemaakt. Mocht u nog niet betaald hebben, dan
hierbij het verzoek om dat alsnog te doen, zodat u voorkomt dat u de
volgende Brêge niet meer zult ontvangen.
Andere onderwerpen op onze agenda zijn het tijdelijke opslagterrein in
het gekapte bos bij de tennisbaan. Het zal na de reconstructie weer
deels verdwijnen en de vraag is of er een parkeerterreintje over zal
blijven. Ook denken we na over een recreatief fietspad langs de Tjonger
naar het Katlijker Schar en verder.
Tot slot. We realiseren ons dat het voor velen van u zowel voor werk en
inkomen als door de onzekerheden en beperkingen geen gemakkelijke
tijd is. Mocht u (of iemand anders) hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op. Alleen samen komen we er doorheen!
Wiebe Nijlunsing, vz PB Mildam pbmildam@hotmail.com
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THEMA BRÊGE 15.3
Wat wilt u?
Sinds een aantal jaren weven we een ‘rode draad’ door elke Brêge. In
dit nummer bijvoorbeeld zaken die met energie te maken hebben: huisisolatie, gasveldjes, zonnepanelen en -weides. Dat wordt de energietransitie genoemd. Het woord duikt opeens overal op. Niet alleen in de
media en politiek maar ook in uw woning draait het daarom. Het is kort
gezegd de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, dus van olie, aardgas en steenkolen naar energie uit zon, wind en
aardwarmte.
Hebt u misschien wensen voor een volgende Brêge?
Laat het ons weten op dorpskrantmildam@gmail.com
Het oktobernummer richt zich op VERKEER. Files op de Schoterlandseweg tijdens de spits, landbouwverkeer, voorrangsregels, snelheidscontroles en de tuut-en-dr’-út-zone. We denken ook aan de Turfroute
door de Tjonger, die alleen in de zomer open is. En zelfs aan het intermenselijke verkeer in ons dorp. Er lijken diverse groepjes te bestaan,
die alleen onderling contact hebben en daarbuiten niemand kennen –
op de naaste buren na. Al kan dat verkeren…

NIEUWE INWONERS MILDAM
Op de Dobbe 19 is Nanda Fransen komen wonen. Mevr. Brouwer
is verhuisd naar een verzorgingstehuis in Heerenveen.
Op Weversbuurt 19A (het nieuwe huis aan het eind van de IJntzelaan) woont mevrouw A(fke)Hofma. Op haar oude adres Weversbuurt 19 woont nu haar dochter met haar gezin: Froukje Hofma en
Bernier Hoekstra met zonen Thomas en Matthijs Hoekstra.
En de familie Carlier woont – samen met hun twee honden – sinds kort
op de Verzetslaan 18.
5
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Herinrichting van Mildam-Noord
De herinrichting van Mildam-Noord is in volle gang. De nieuwe bestrating is al aangelegd in De Dobbe en De Wissel is voor een groot gedeelte klaar. De werkzaamheden aan De Wissel zijn naar voren gehaald,
zodat ouders die kinderen naar de Tjongerschool brengen, op 11 mei jl.
de parkeerplaats weer konden bereiken. Bij het Puntersbosje moet de
aannemer rekening houden met het broedseizoen van de vogels, daar
vindt de herinrichting later plaats.
Ook de Van Aylvalaan en de Verzetslaan worden momenteel onder handen genomen.

Mildamster Brêge
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Foto’s:
Sietse van Dijk
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Opgehokt

door Alie Rusch

Was er in ons dorp geen gezin te vinden dat ‘gek’ geworden is tijdens
de intelligente lockdown? Met leerplichtige kinderen en werkende
ouders die dag in dag uit op elkaars lip zitten? De Brêge ging op onderzoek uit en schoof op gepaste afstand aan bij de familie Dillingh.

“Hoe lang duurt het nu al?” vraagt moeder Sjoukje zich luidop af.
Week 6 vermeldt het pakket huiswerk van de jongste . De dagen en
weken rijgen zich ongemerkt aaneen. De familie heeft al een geheel
nieuwe routine ontwikkeld.
Sprong Jents (12) de eerste dagen nog uitbundig door de tuin vanwege
de onverwachte vakantie, daar is de lol inmiddels wel vanaf. Hij mist de
kameraadjes best wel, maar de school veel minder. Hij zit in groep 8
van de Tjongerschool en krijgt nu dagelijks zijn portie taken op een
tablet, waar hij snel doorheen schiet.
Bij zus Berber (14) gaat het rooster van de OSG gewoon door, ook de
toetsen. Inloggen om 8.45 uur, dan telt de betreffende vakdocent de
aanwezigen om vervolgens digitaal les te geven. En zit je niet paraat,
dan kun je een telefoontje verwachten. De lessen zijn 30 in plaats van
45 minuten lang en bovendien hoeft Berber er nu niet voor naar Heerenveen te fietsen.
School aan huis
Vader Willem: “Voor Berber was het werken op tablet al gewoon, zo’n
middelbare school is daar goed op toegerust. Je merkt dat het voor de
basisschool tamelijk nieuw was, aanvankelijk ging het inloggen nogal
lastig.” De ouders zijn weliswaar meer betrokken bij het onderwijs,
maar helpen of overhoren is in huize Dillingh niet echt nodig. “Dat verschilt per kind”, stelt Sjoukje, “Jents roept om 10.00 uur al ‘Mag ik nu
naar buiten?’ en dan gaat hij soms ineens weer naar binnen om ‘iets’ te
doen, terwijl hij net zei dat alles af was.” Willem grinnikt: “Het aparte is
dat hij me niet kan zeggen welke vakken hij heeft gedaan, maar als ik
concreet vraag ‘is je taal af’ of ‘was rekenen moeilijk’, dan heeft hij het
keurig gedaan.
Mildamster Brêge
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Nou ja, soms is hij klaar en dan blijkt dat hij een oude taak van vorige
week heeft gedaan. Hij kan zonder ondersteuning, maar een afvinklijstje bleek toch erg welkom. ”
Het onderwijs is wel anders dan beide ouders ooit hebben gevolgd.
Opdrachten volgens het Jenaplan vergen eigen creativiteit van leerlingen. Dan moet Berber zelf iets bedenken en bijvoorbeeld beschrijven
‘Hoe zou Corneille dit of dat doen’. Ze kan goed zelfstandig werken. En
Jents moest van de Tjongerschool een plaat van Escher kleuren, waarbij
de vormen – en kleuren – in elkaar overlopen. De kinderen ontwikkelen
zich ondanks de ongewone situatie dus uitstekend.

Raar, maar een verademing
Werkplekken genoeg in dit gezin en bovendien grenst de speeltuin aan
het huis. Willem heeft zijn bedrijf aan huis en Berber zit het liefst bij
hem in zijn werkkamer aan het tweede bureau. Jents doet zijn huiswerk
meestal boven en Sjoukje werkt week-op-week-af als fysiotherapeut
thuis en in de revalidatie. Sjoukje: “Om te voorkomen dat een heel
team uitvalt als het geïnfecteerd raakt, hebben we twee ploegen die om
de week op het werk zijn. Ik doe vooral pijn- en hartrevalidatie en kan
veel met telefonisch consult afhandelen. En zonet had ik teamoverleg,
dat gaat ook digitaal, via Zoom.”
9
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Het is een rare tijd, vinden allen, maar het heeft ook wel wat. “Die rust
op straat!”, roept Willem en “Niet meer eindeloos het ene of andere
kind naar sport brengen, een verademing!” vult Sjoukje aan. Willem is
goedgemutst over de doorlopende opdrachten die hij als zelfstandige
heeft en Sjoukje vindt het bijkomende poetsen en steriliseren van bureaus, toetsenborden en telefoons op de praktijk goed vol te houden.
‘Opgehokt’ voelen de Dillinghs zich niet, het leven is gewoon ánders nu.
Willem besluit: “En dan hebben we in Mildam ook nog eens alle ruimte
en prachtige bossen om ons heen! Nee, we hebben niets te klagen!”
*********

Sietse van Dijk (Molenlaan 22)
“We kregen als energiewerkgroep KatlijkMildam camera's van de gemeente in
bruikleen om warmtescans van woningen
te maken. Daarmee kun je controleren of
je huis ’s winters warmte weglekt. Er
moet een flink temperatuurverschil zijn
tussen binnen en buiten, hoe kouder hoe
beter.
Als lid van de werkgroep heb ik dat bij
pakweg 20 geïnteresseerden in Mildam
gedaan. Dan stond ik op een schemerige
ochtend bij mensen in de achtertuin te
fotograferen die ik alleen telefonisch
‘kende’.
Zodra het opnieuw koud genoeg is, gaan we
de opgegeven adressen verder afwerken. In
de Brêge van oktober leest u bij wie u zich
kunt aanmelden als u ook geïnteresseerd
bent.”

Het resultaat van een warmtescan:
een schuifpui die warmte lekt door het glas
en langs de onderrand.
Mildamster Brêge
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Zonnepark(je) Weversbuurt

door Evelien Koopman

Vandaag had ik een interview met Peter Dral, eigenaar van een heus
zonnepark! Zonnepanelen zie je overal, maar liggend in de tuin is voor
particulieren toch wel bijzonder, ik ben benieuwd wat daarvan de
achterliggende gedachte is.

In eerste instantie wilde Peter zonnepanelen op het dak van zijn schuur
laten plaatsen, één gedeelte op het oosten, één gedeelte op het westen; genoeg zon. In overleg met het bedrijf van de zonnepanelen bleken de panelen te zwaar te worden voor de schuur, vandaar de gedachte aan een opstelling op de grond.

De panelen hadden natuurlijk ook op het dak van het huis gekund,
maar dat vonden Peter en zijn vrouw zonde van de uitstraling van het
mooie oude boerderijtje. De grondopstelling voor de 18 panelen bleek
wel een dure keuze, het grondwerk erbij maakte de totale kosten twee
keer zo duur als de dakopstelling. Er moest een geul van 80 cm diep –
voor een grondkabel door een tyleenbuis – gegraven worden door de
hele tuin én om het huis heen om bij de meterkast te komen. De geul
heeft Peter gedeeltelijk láten graven en hij heeft een gedeelte zelf gegraven. Het terugverdienen duurt daarom geen zeven maar wel twaalf
jaar.
11
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Er is nu genoeg elektriciteit te winnen uit de zonnepanelen voor het
huishouden, sterker nog, de opbrengst is groot genoeg om een elektrische auto 20.000 kilometer per jaar te laten rijden. Dit was eerst ook
het plan, maar over een dergelijke aanschaf is twijfel ontstaan bij Peter,
aangezien het winnen van lithium voor de accu’s voor elektrische auto’s
erg slecht is voor het milieu.
Wellicht is wachten op een waterstofauto een betere optie als je aan
het milieu denkt, maar dat is toekomst.
Vergunning
Aan het verkrijgen van een vergunning hing ook een aardig prijskaartje
en dat was nog niet heel simpel. Het weilandje waar het zonnepark is
geplaatst bleek een agrarische bestemming te hebben. De vergunning
werd uiteindelijk toch verleend aangezien het wel paste in de omgeving.
De strook waar de zonnepanelen staan heeft bij de buren geen agrarische bestemming.
Peter heeft geen spijt van zijn keuze, je moet toch wat over hebben
voor het milieu en bovendien liggen de grondpanelen pal op het zuiden,
dus meer opbrengst. Vooral de zonnige maanden maart en april van dit
jaar hadden een bijzonder hoge opbrengst. Gasloos is het huis nog niet,
de verwarming en de warmwatervoorziening werken nog op gas.
Een groot voordeel van de grondopstelling is makkelijk te raden: een
jaarlijks onderhoudssopje is een fluitje van een cent!

GEBOORTES MILDAM

Op 3 maart 2020 is Marnix Thyn Koning geboren, zoon van Josiene en Jan-Willem. Het gezin woont op Milhoes 16.
Letty den Ouden, dochter van Robin en Susan, is op 6 maart 2020
geboren. Zij wonen op De Dobbe 29.
Mildamster Brêge
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Transformatorhuisjes

door Henk Hidding

Ze maken al ruim honderd jaar deel uit van ons landschap: transformatorhuisjes. Aan de bouwstijl herken je hun leeftijd, maar alle zorgen ze dat de tien- of twintigduizend Volt hoogspanning teruggebracht wordt tot de 220 Volt voor huishoudelijk gebruik. Henk Hidding
legde de drie rond ons dorp vast en vroeg Wiebe Bekhof naar hun
kenmerken.

Transformatorhuisjes zijn belangrijke schakels in de elektriciteitsvoorziening. In en nabij Mildam zijn er drie, indertijd gebouwd door het
P.E.B. en tegenwoordig in beheer bij Liander, onze geprivatiseerde netbeheerder. Het nieuwste transformatorhuisje staat op de hoek
IJntzelaan-Verzetslaan, een compact gebouwtje van witte betonelementen. De andere staat aan de Schoterlandseweg in Oudeschoot en nog
een aan de Weversbuurt, waarschijnlijk uit 1923, resp. 1954. De architecten van de bouwwerkjes konden niet worden achterhaald, beheerder
Tresoar van het P.E.B.-archief was in coronatijd gesloten.
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Gelukkig kon dorpsgenoot Wiebe Bekhof – in zijn jongere jaren betrokken bij de bouw van enkele andere – bouwkundige informatie verstrekken.
Wiebe: “Die oudere huisjes hebben twee zware donkergroene stalen
deuren met elk twee sleutelgaten – waar overigens spinrag in zit. Uit
veiligheidsoverwegingen moet je dus met zijn tweeën de deuren openen. Boven de deuren betonlateien, in het werk gestort. Aan de Weversbuurt zitten aan de achtermuur ventilatieroosters. In Oudeschoot
zijn die van opzij dichtgemetseld, er is later een ventilatiekap op gezet.
Ventilatie dient om eventuele gasvorming uit olie in de transformator te
laten ontsnappen.
De zwarte, geglazuurde dakpannen camoufleren een onderliggende
dakbedekking van beton, dat bij eventuele explosies niet uit elkaar kan
spatten. Het metselwerk is van hardgrauwe steen van dun formaat. In
het huisje in Oudeschoot is wat meer versiering aangebracht dan in het
nieuwere aan de Weversbuurt.
Aan de oostkant zie je nog de Canadese
kogelgaten van de bevrijding in april
1945. Onder de vloer is een werkruimte
van 60 cm – aan de Weversbuurt zijn
hiervoor verhoogde stoepen voor de deuren aangebracht”.
Distributie in de toekomst
Liander moet momenteel het net verzwaren. Het is ooit aangelegd voor eenrichtingsverkeer van de stroom, maar door de
aanleg van zonneweiden en windmolens
kan tweerichtingsverkeer ontstaan.
Dat vergt andere ‘transformatorhuisjes’
dan de huidige. De woordvoerder van Liander wist niet of bij ons andere
distributiestations moeten komen. Het is immers onduidelijk of hier ooit
een zonneweide of windmolens zullen worden gebouwd.
We kunnen alvast nadenken over een andere functie. Misschien als
weerhuisjes, met een mannetje en een vrouwtje ieder bij hun eigen
deur...

Mildamster Brêge
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Voltooid verleden tijd…
P.E.B. (Provinciaal ElektriciteitsBedrijf): voorloper van LIANDER,
opwekking energie en transport
LIANDER:
geprivatiseerde netbeheerder
TENNET:
beheerder hoogspanningsnet
VATTENVAL:
productie van de stroom

Willy Bekhof (De Wissel 30)
“Ons huis is van 1971 en in 1975

hebben we het gewone glas laten
vervangen door dubbel glas. Onze
zoon is eigenaar van Premium Glass
Heerenveen en op zijn aanraden hebben we destijds verwarmd glas aan de
noordkant laten plaatsen. In Finland
passen ze dat al 25 jaar toe, behaaglijk warm. Dat de isolatiewaarde in die
45 jaar achteruit was gegaan, wisten
we. En dat was te zien op de warmtescan.
Onze beslissing is dus: de rest van de
ramen ook vervangen!”
15
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Toen er nog geen energiewerkgroep Mildam-Katlijk
was…
‘Lekken’

door J.P. Jansen van Galen

Iedereen kent het werkwoord, lekken-lekte-gelekt. Meestal geen gunstig effect… lekkende kraan, datalek, lekkende hartklep, olielek, lekkende gasleiding, aardlekschakelaar, lekkende ambtenaren en sinds
kort ernstige lekkage in ons ‘economisch dak’ en… het geld lekt weg.

Waar gaat dit heen, waar gaat dit over vraagt u zich af?
Het gaat over een groene investering in het kader van een bouwvergunning van de gemeente Heerenveen in het begin van deze eeuw.
Ons huis werd middels deze vergunning voorzien van een ‘warmteterugwin-installatie’, tevens warmwatervoorziening (gasloos dus).
Het enorme apparaat werd tijdens de bouw op de eerste verdieping
gehesen en staat daar sindsdien te zoemen. Het apparaat werkte altijd
en er was weinig onderhoud nodig (volgens de installateur, die er elk
jaar naar keek…). Totdat het misging een aantal jaren geleden. Er
moest een gespecialiseerd bedrijf uit Steenwijk aan te pas komen, veel
reparatie-uren en het apparaat deed het weer. Vanaf toen in regulier
onderhoud en nu aan het eind van zijn economisch leven. Een vervanger kost € 5.500 exclusief plaatsing, aansluitingen en verwijdering van
het bejaarde bakbeest.
Dom van ons, maar we kwamen er veel te laat achter dat we de trotse
eigenaar zijn van een warmtepomp; deze bespaart enige m3 gas per
jaar, maar verbruikt jaarlijks 4000 kWh aan elektriciteit. Kosten de afgelopen 15 jaar € 20.000 waarvan € 15.000 aan elektriciteit.
Hoewel, ‘20k€’ klinkt beter en lijkt minder, daartegenover stond warm
water en een onbekende hoeveelheid niet afgenomen gas.
Meer weten? Raadpleeg de website van Stiebel Eltron over warmtepompen en vergeet niet de ervaringen van De Teuge, een groene wijk
in Zutphen, te lezen. Een project van Vitens met warmtepompen leidde
daar tot een excessief stroomverbruik en niet tot verwarmde en in de
zomer gekoelde woningen.
Mildamster Brêge
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Inmiddels is daar een (conventioneel) gasnetwerk aangelegd met hrketels. Schade naar verluidt € 35.000-75.000 per huishouden (‘de Stentor’ 28 dec. 2019).

Deze afbeelding van een warmtepomp geeft
de verhoudingen weer; ons apparaat is niet
rond maar vierkant…
Het apparaat weegt zelf 150 kg en er zit
300 liter (warm)water in, dus gevuld een
enorm gewicht.

Mark Handgraaf (Schoterlandseweg 33)
“Een mooi gezamenlijk initiatief van gemeente en Plaatselijk Belang
waar we gebruik van hebben gemaakt. We wonen hier nu meer dan
een jaar. Ons huis is door de vorige bewoners opgeknapt en geïsoleerd.
We waren benieuwd naar eventueel warmteverlies. Dat viel mee, dus
we kunnen aankomende winter weer met een gerust hart een blok hout
op het vuur gooien.”
17
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MARKANTE MILDAMMERS VAN VROEGER EN NU

Wiebe Nijlunsing

door Alie Rusch

Hij woont sinds 2006 met zijn vrouw Rjim in Mildam, is voorzitter van
Plaatselijk Belang, maar ook de man die ooit 1.000 leerlingen
klaarstoomde voor de agrarische wereld. Met zijn behoefte om
‘boekenkennis’ te koppelen aan de praktijk organiseerde hij studiereizen voor leerlingen, ouders en zichzelf. En gaandeweg maakt hij
naam als ‘gasdeskundige’, die geraadpleegd wordt over van alles
rondom kleine gasvelden.

“Veel mensen kennen me als docent van de Rijks Middelbare Landbouwschool in Drachten,” begint Wiebe Nijlunsing zijn verhaal, “Overal
zie ik oud-leerlingen”. Afgestudeerd in scheikunde en biologie was hij
bevoegd om o.a. in die vakken les te geven. Dat deed hij jarenlang met
plezier.
Ervóór zat hij bij
de Keuringsdienst
van Waren, waar
hij de toepassing
van zijn kennis in
praktijk gebracht
zag.
Wiebe in 1975 in
het laboratorium
van de Keuringsdienst van Waren

Precies dát ontbrak op school! Daarom moesten de jongens, vooral uit
de melkveehouderij afkomstig, kennis opdoen van de veel genuanceerder praktijk, vond hij. Wiebe: “In de jaren 80 organiseerde ik voor de
eindexamenklassen excursies. Niet de gewone uitstapjes naar Duitsland
of Frankrijk, maar naar Polen. Daar zagen ze dat het werk primitief en
arbeidsintensief was, maar ook dat ze er best ver waren met de fokkerij.”
Mildamster Brêge
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Het leek hem verder leerzaam voor de klassen om daar de douaneperikelen te ondergaan – waar men niet op pubergeintjes zit te wachten. En om Auschwitz te bezoeken en de stoeltjeslift in het Tatragebergte te nemen. De jongens sliepen bij Poolse leerlingen thuis.
Wiebe leerde er zelf ook van: “Ouders wilden ook graag in de uitwisseling!” Toch bleek lesgeven en reizen niet genoeg voor hem. Wiebe
droeg bij aan kwalitatief beter biologieonderwijs in een commissie leerstofontwikkeling, een hoedanigheid waarin hij vaak overleg had met het
ministerie van Landbouw. Veel onderwijsinstellingen fuseerden in die
periode.
In 1992 stapte hij over naar het Business
Center van het Van Hall Instituut, een hboinstelling die een breed spectrum aan
groene opleidingen verzorgt.
Tijdens een onderwijsconferentie in 2004 in de
USA hield Wiebe een voordracht

Het gas erop – en wij eraf
Wiebes werk in het onderwijs stond steeds
in het teken van ‘wat betekent dit in de
praktijk’. Die instelling komt hem als PBvoorzitter goed van pas. Hij houdt nauwlettend in de gaten welke (overheids)plannen en actuele ontwikkelingen
gevolgen kunnen hebben voor de praktijk van dorpsgenoten, variërend
van bomenkap en subsidiekansen tot energiekwesties zoals windmolens
en zonnepanelen. De vier jaar geleden ontwikkelde Dorpsvisie ‘Mildam’
dient daarbij als kompas.
Wiebe: “Duidelijk is, dat we snel toe moeten naar duurzamere vormen
van energie dan aardgas. De voorraad fossiele brandstoffen raakt uitgeput. Ons land heeft in een halve eeuw zo’n drieduizend miljard kuub
gas uit Groningen opgemaakt, hoe moet dat verder? Gelukkig is er de
Energiewerkgroep Mildam/Katlijk, die draagvlak wil voor de zoektocht
naar andere vormen van energieopwekking, de energietransitie.” En
dan komt het verhaal op Vermilion, het Canadese gasbedrijf dat kleine
gasvelden exploiteert in onze omgeving.
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Schade door aardschokken
Wiebe mag dan met pensioen zijn, hij zit niet stil. Fokke Jansma, die als
woordvoerder van Vermilion werkte, kwam op zijn pad toen hij net PBvoorzitter was. Deze zag contact met of uitleg aan omwonenden aanvankelijk niet als zijn werk. Zijn baas wilde, nee: had vergunning van
het ministerie, kleine gasveldjes aanboren en leeghalen. Punt. Toen er
een ongelukkige lekkage tijdens het schoonmaken van de leidingen bij
de compressor aan de Tjonger plaatsvond en de bodem ernstig vervuild
raakte, eiste PB namens het dorp uitleg. Wiebe: “Vermilion moet óns
meer betrekken bij hun gaswinning in onze streek. In deze kleine gasveldjes zit nog geen duizendste van de Groningse gasbel, wat de kans
op bodemdaling erg klein maakt en op bodemtrilling – aardschokken –
vrijwel nihil! Het is dan ook onbegrijpelijk dat er nog steeds geen schaderegeling voor kleine velden is terwijl Langezwaag, het gasveld onder
Skoatterwâld, al bijna leeg is.

Compressor Mildam met de aanvoerbuizen van diverse gasveldjes

Ook het gemodder met de verbouwing van de compressor – nota bene
zonder lekvloer – was een groot leerproces voor alle partijen. In de
toekomst moeten we ernaar streven uit zon en wind waterstof te produceren. Ook geothermie lijkt kansrijk: winning van aardwarmte voor
huizen en kassen.”
Mildamster Brêge

20

Dat we voorlopig nog niet zonder ‘gas uit eigen bodem’ kunnen, ziet
Wiebe als realiteit, temeer daar het transport van gas door de Oostzee
nu al zoveel duurder is dan hier exploiteren.
Sinds de oprichting van de Energiewerkgroep Mildam/Katlijk hoeft Wiebe zich geen roepende in de woestijn meer te voelen. Daarin ziet men
juist draagvlak onder de bevolking als eerste prioriteit. De Nieuwsbrief
vormt een hoopvol begin!

Kent u of bent u iemand voor een interview?
Bel dan met Alie Rusch 0513-84 11 30 of mail naar
DorpskrantMildam@gmail.com

Bernard Rijnders (De Karn 25)
“Ja, er is deze winter iemand hier
geweest om rondom ons vrijstaande
huis warmtefoto’s te maken. Die scans
met wat vlekken en kleurtjes erop zijn
me toegestuurd.
Ik hoop wel dat er nog een advies
achteraankomt, want hier kan ik geen
chocola van maken!”
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Het markante huis aan de Tjonger
Het was misschien geen officieel monument, maar wel het meest
markante pand langs de Tjonger: de voormalige woning van wijlen
Pietsje Balstra-van Essen. Vroeger stond er op deze plek een boerderij.

Deze boerderij met potstal
en karnmolen stond op de
Tsjongerswâl in Mildam.
De laatste boer was Ype
Bosma. Daarna woonde
Brant van der Honing er,
die er zijn houthandel had.
Op het voorhuis stond het
jaartal 1817, wat zou wijzen op een verbouwing,
want de boerderij stamt
uit 1672 (Klaas Woudstra).

De boerderij bij hoog
water in de Tjonger

Foto’s: met dank aan
Klaas Woudstra

De foto’s zijn uit de jaren 1955-1960. In 1969 werd de schuur afgebroken en de woning werd verbouwd door Pieter Balstra.
Mildamster Brêge

22

Zijn vrouw Pietsje Balstra-van Essen woonde
er ruim 40 jaar, ze overleed in 2017. Het huis is
in november 2018 verkocht en de nieuwe eigenaren hebben het ‘tegen de vlakte gegooid’,
aldus zoon Wietze Jan,
die er vlakbij woont.
Hij dacht dat het antieke
tegelplateau uit het voorhuis gered zou worden.

Foto: Claudia Nijdam

Wie over het Tjongerpad aan de overkant kwam – fietsers, wandelaars
en hondenbaasjes – hadden zicht op het huis met de prachtig aangelegde tuin met de traditionele lindebomen ervoor en het boothuis ernaast. Iedereen was benieuwd wat voor huis er op deze plek zou gaan
verschijnen. En dat wordt steeds zichtbaarder, zie foto hieronder.

Het nieuwe huis
op de oude plek,
dat gebouwd
wordt door
Homme Siebenga
Bouw, wacht hier
nog op de donkere deklaag.
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PRIJSVRAAG

Waar-o-waar

door Sietse van Dijk

De foto uit de vorige Brêge is genomen vanaf het laantje dat begint
naast Weversbuurt nr. 6 en dat naar de Fuotpaden loopt. Goed geraden
door Charles Haagsma, Lutske Los-Hoekstra, Henk v.d. Kam en Judith
van Tongeren.
De prijswinnaar is Charles Haagsma, gefeliciteerd!
De nieuwe foto:

Ik was verrast toen ik dit meertje ontdekte. Het was januari en ondertussen zit er vast wel blad aan de bomen en heeft het riet zich verjongd.
Herkent u deze plek? Zo niet, trek uw wandelschoenen aan en ga op
zoek. Stuur het adres of een omschrijving hoe u die plek kunt bereiken
naar dorpskrantmildam@gmail.com.
Mildamster Brêge
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U kunt de oplossing ook schriftelijk inleveren bij Sietse van Dijk,
Molenlaan 22, Mildam. De oplossing kan tot uiterlijk 6 weken na het
verschijnen van deze krant worden ingezonden.
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van € 7,50 verloot,
te besteden bij Trienke Reitsma Bloemsierkunst.

ONDERWIJS

Tjongerschool Mildam
Thuisleren

Op zo'n moment voel je:
Dit doen we SAMEN!!
Team Tjongerschool

De minister besluit dat de scholen dicht
gaan... en we gaan met z'n allen online.
Overleggen en afstemmen via Team of
FaceTime, programma's die niet werken
of het systeem is overbelast. Alles komt
voorbij…
Hartverwarmend hoe ouders reageren en
ons als team willen ondersteunen, lieve
berichtjes sturen of even bellen hoe het
gaat. Maar ook hoe onze leerlingen thuis
aan het werk zijn en zich vermaken.

1 april: Wedstrijd voor groep 1 t/m 8
Opdracht:
Kweek een spaghettiboompje
 Maak iedere dag een foto vanaf de
eerste plantdag.
 Stuur deze foto naar jouw juf.
 Team Tjongerschool is de jury.
 De prijs voor de winnaar van deze
wedstrijd is: een leuke verrassing!!!
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Thuiszorg in coronatijd
door Alie Rusch
Tijdens de coronacrisis viel ineens op hoe belangrijk bepaalde beroepsgroepen eigenlijk zijn. Niet de gewichtige bankmanagers of bezoldigde bestuurders met erebijbaantjes, maar diegenen in de ‘vitale
beroepen’ bleken onmisbaar. Zij immers loodsten onze samenleving
veilig door de risico’s van de coronabesmetting heen. Zo ook Nelleke
Tenge, al 33 jaar in de thuiszorg werkzaam.

“Het was de eerste weken best spannend,” vertelt Nelleke Tenge (55),
verzorgende bij De Friese Wouden in Heerenveen en sinds een jaar
woonachtig aan de IJntzelaan.
Inmiddels is er een zekere routine ontstaan. Nelleke: “De teams zijn
zelfstandig en er is veel afstemming onderling. We hebben bij De Friese
Wouden coronaroutes in de thuiszorg. Dat zijn thuiszorgroutes voor
cliënten met corona die op advies van de wijkverpleegkundige beschermd verpleegd worden. Ook bij wie een vermoeden van corona
bestaat. Het doel is medewerkers en cliënten beschermen tegen verdere
verspreiding van het virus. Wij werken volgens de richtlijnen van het
RIVM en zijn alert op de verschijnselen.
Zo rijden de zorgmedewerkers op
de coronaroute in een speciale
leaseauto met alle beschermende
middelen erin om hygiënische zorg
te kunnen verlenen. Mondkapjes,
brillen, handschoenen, desinfecteermiddel, tissues, dat soort zaken. Zodra we bij een cliënt komen
met klachten die passen bij corona,
lichten wij de wijkverpleegkundige
in. Deze besluit of een cliënt – indien nodig in overleg met de huisarts – tijdelijk wordt overgeplaatst
naar de coronaroute.
Mildamster Brêge
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Ik werk vijftien uur per week – bij drukte of ziekte oplopend tot twintig
– en ik draai twee diensten per dag, ’s morgens tot half één en na vijf
uur ’s middags. Maar nee, ik ben niet bang om aan het werk te gaan.”
Geen koffie
Thuiszorgcliënten zijn extra kwetsbaar; ze hebben vaak al een onderliggende kwaal: diabetes, hart- of longproblemen. Sommigen hebben tot
wel vier keer daags hulp nodig. In principe gaat alle zorg ‘gewoon’ door.
Alleen als het mogelijk is, wordt er afgeschaald, zodat de zorg niet te
vaak over de vloer komt. Ook komt het voor dat mantelzorgers tijdelijk
meer zorg overnemen.
Nelleke gaat heel bewust om met
de hygiëne: “Omdat in ons team
een collega positief getest is op
corona hebben wij uit voorzorg
twee weken beschermingsmiddelen gebruikt. Gebruikte mondkapjes neem ik in een apart tasje mee
voor in de kliko thuis. We zijn er
extra zuinig op, ze zijn schaars. Ze
gaan pakweg drie uur mee, dus
die houd je op. Ik fiets ermee over
straat naar de volgende cliënt.
Laatst hoorde ik nog een passerende moeder haar kind uitleggen
‘Dat moeten ze ophouden, omdat
ze werken met kwetsbare mensen’. Prachtig toch!
De bloemengroet van Bloemsierkunst HE-AS
was écht een hart onder de riem. Zo leuk!

Maar intussen mag ik het mondkapje niet aanraken, wat weleens lastig
is. Dan is er al koffie voor me ingeschonken en moet ik die tóch afslaan.
‘Och ja, het is ook zo, het is wél wennen’, zucht de cliënt dan. Samen
koffiedrinken hoort er juist zo bij als je een luisterend oor wilt bieden.”
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Eenzaamheid
Over de verleende zorg is veel overleg nodig, maar dat vindt Nelleke
geen probleem: “Met het elektronisch cliëntendossier (ECD) kunnen we
de zorg voor cliënten optimaal organiseren. ‘Alles’ wordt via de iPad
geregistreerd. Belangrijk voor de zorgverleners, maar de cliënt, mantelzorger en familie kunnen ook in het dossier meekijken. Met een eigen
inlogcode. Ze schrijven bijvoorbeeld ‘Het valt me op dat mem … enz.’ en
of we daar extra op kunnen letten. Cliënten zijn ongerust en vaak eenzaam, al geldt dat nu voor meer mensen. Verdrietig hoor, als je familie
niet meer langs mag komen! Daarom is beeldbellen zo fijn. Zo’n praatje
waarbij je de ander ziet, doorbreekt de eenzaamheid even en het werkt
als controle op de inname van medicatie.”
Nelleke weet dat eerst een beroep wordt gedaan op kinderen of buren
voor o.a. de boodschappen en ziekenhuisbezoek, maar steeds meer
ouderen hebben niemand om-de-hoek.
En ze maakt nieuwe initiatieven mee: “Zo ontroerend als een cliënt van
een telefonerend kleinkind te horen krijgt om op driehoog naar het balkon te komen om vervolgens een groot hart in stoepkrijt te zien met
Hâld fol, pake en beppe! En er stond ineens een troubadour met gitaar
bij de seniorenflat te zingen. Alle bewoners stonden voor hun raam te
genieten.”
Nelleke ervaart door de coronacrisis veel (her)waardering voor haar
werk: “De saamhorigheid die er nu is, maakt het nog meer tot dankbaar
werk. Ik hoop het nog lang te kunnen doen!”
*********

Jeroen van der Veur (De Karn 13)
“Ineens liep er op een avond in het donker
iemand om het huis. Het bleek Sietse van Dijk
te zijn met de warmtescanner. Tien minuten
later was de klus geklaard. Blijkbaar is het niet
heel ingewikkeld? Na een weekje ontvingen
we een aantal prachtig gekleurde plaatjes op
de mail. Interessant om je huis op die manier
te zien. De ramen rood gekleurd, het dak
blauw: de dakisolatie doet in ieder geval z’n
werk.”
Mildamster Brêge
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Energietransitie

door Henk Hidding

Nederland (en de wereld) is bezig andere, meer duurzame, bronnen
van energie te gaan gebruiken. In Mildam verschijnen er geleidelijk
aan zonnecellen op de daken. In de provincie worden 'zonneweiden'
aangelegd en als je richting Lemmer rijdt, zie je bij Sint Nyk al de hoge
windmolens die voor de dijk van de Noordoostpolder in het IJsselmeer
staan.

Ons wordt door de overheid in het vooruitzicht gesteld dat we al over
negen jaar geen aardgas meer zullen hebben. We hebben er allemaal
moeite mee. Maar is dat nou zo bijzonder? Wat is er anders dan vroeger, toen men ook veranderde van energiebron? Uit de geschiedenis
weten we dat Nederland vroeger draaide op wind, turf en in de hogere
delen van het land ook nog een beetje op waterkracht. Er waren meer
plaatsen in Europa waar men die mogelijkheden had. Voor verlichting
gebruikte men dierlijke vetten of plantaardige olie. Elders in de wereld
vond men plaatselijk aan het oppervlak steenkool en ook aardolie. Deze
stoffen werden al eeuwen lokaal gebruikt voor verlichting of verwarming. Door de ontwikkeling van de geologie en de mijnbouw, kwamen
deze energiebronnen er op grote schaal bij, wereldwijd.
Kolengas
Dit leidde onder meer tot de ontwikkeling van kolengasfabrieken en in
steden werd een distributienet voor kolengas aangelegd, bijvoorbeeld
ook in Heerenveen, Akkrum en Gorredijk. Aanvankelijk werd dit kolengas gebruikt voor verlichting in straten en huizen. Toen ook elektriciteit
tot ontwikkeling kwam, ontstond er concurrentie tussen kolengas en
elektriciteit. Een tijd lang was het niet duidelijk welk systeem het zou
winnen. Elektriciteit won het, maar het gas uit kolen verdween niet uit
de steden, totdat er aardgas werd gevonden. De bestaande gemeentelijke gasnetten werden aangesloten op een landelijk hoofdnet en het
hele land werd aangesloten op aardgas. Mensen die kookten op kolengas uit de gasfabriek of op flessengas moesten hun apparatuur aanpassen.
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Huizen die voorheen werden verwarmd met oliestook of steenkool gingen over op gasgestookte verwarming. Kernenergiecentrales werden er
in Nederland door de grote gasbel in Slochteren maar weinig gebouwd.
De oude energiebronnen verdwenen nooit helemaal. De laatste turfgestookte energiecentrale is nog maar net gesloten (Ierland). Hout wordt
opnieuw veel toegepast, in pelletkachels, maar ook in elektriciteitscentrales. Dit gebruik van hout staat overigens zwaar ter discussie, omdat
niet alleen dunningshout en afvalhout worden gebruikt, maar ook hele
bossen. De turfwinning is nog niet helemaal gestaakt; tegenwoordig
wordt het gewonnen veen toegepast als potgrond, tuinaarde of in de
champignonteelt.
Overgang van ‘oude’ naar nieuwe energietransitie
De energietransities uit het verleden, van hout naar turf, naar steenkool, naar olie en naar aardgas waren stuk voor stuk niet zulke grote
stappen. Beperkte aanpassingen waren er in de winning, het transport
en de opslag. Er was steeds een andere energiedrager, maar de verbranding ervan leverde altijd warmte en de warmte kon na bepaalde
uitvindingen worden omgezet in beweging (stoommachine, verbrandingsmotor). De energiebron (kolen, hout, turf, gas, olie) kon worden
gewonnen, opgeslagen, getransporteerd en worden gebruikt wanneer
dat nodig was. De overgang van windaangedreven fabrieken naar fabrieken aangedreven door stoommachines, verbrandingsmotoren of
elektromotoren was gemakkelijk. De fabriek kon voortaan ook draaien
als het niet waaide. Die overgang kwam er min of meer van zelf. De
maalderij of de zagerij kon nu ook werken als het niet waaide. De auto
verbruikte alleen energie als je hem gebruikte, terwijl het paard altijd
moest worden gevoerd en wat erger was, je moest ook de mest opruimen.
De huidige energietransitie is anders. De alternatieve energiebronnen,
zon, wind en ook waterkracht zijn niet altijd aanwezig en er wordt elektriciteit opgewekt, die moeilijk kan worden opgeslagen voor verbruik
later. Ook het transport over grote afstanden is lastig.
De methoden van energiewinning zijn nieuw, de opslag van de elektriciteit (in accu’s of omgezet in waterstof) gaat gepaard met verlies. Alles is
nieuw: winning, opslag en transport. Vroegere transities dienden zich
aan en werden gedreven door de economie. De huidige transitie móet.
Het gaat om het voortbestaan.
Mildamster Brêge
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INGEZONDEN

Energietransitie in Zwitserland

door Lily Tola

Eén gezamenlijke inspanning – Europa (en ook de rest van de wereld)
tracht op de energiebehoefte ofwel te bezuinigen of op groene bronnen
over te stappen. De wegen daarnaartoe zijn echter wel verschillend.
Zwitserland doet het best aardig, in 2017 was 68% van de energie
duurzaam opgewekt (60% uit waterkracht, 8% uit zonne- en windenergie, biomassa of afval). Een probleem of laten we de modernere vertaling ervan gebruiken: een uitdaging vormt daar de verwarming van de
huizen. De meeste installaties werken nog op (huisbrand)olie. Dat is een
niet duurzame en dure oplossing, die aardig wat CO2 uitstoot.
Alternatief biomassa
In Engelberg, waar we sinds 2017 wonen, leggen ze een soort ‘stadsverwarming’ aan. Er wordt resthout (takken en ander voor de industrie
niet-bruikbaar hout) verbrand, de warmte ervan wordt door buizen door
het hele dorp geleid en kan zo de huizen verwarmen (energie uit biomassa). Het hout komt uit de regio; er is meestal veel resthout na diverse stormen. Dit wordt als een CO2-neutrale oplossing gezien, omdat
het hout er toch al is en of het verbrand wordt of wegrot, er komt CO2
vrij. De verplichting, ook weer voor nieuwe aanplant te zorgen, moet
het CO2-evenwicht waarborgen. Het probleem met deze oplossing lijkt
de grote, eventueel stijgende energiebehoefte te zijn, waardoor hout
sneller opraakt dan dat het weer aangroeit. Om een nieuwgebouwde
centrale draaiende te houden, zul je al gauw op importhout overgaan –
en hoe groen is dat?
Alternatief aardgas
Een ander alternatief heeft me nog meer verbaasd: er wordt in Zwitserland volop reclame gemaakt voor aardgas! Aardgas heeft wel betere
CO2-waarden en de mogelijkheid daar ook gas uit biomassa aan toe te
voegen, kan het nog groener maken. Gas heeft alle promotie wel nodig,
want het is in Zwitserland of onbekend of onbemind: vroeger was er
giftig stadsgas en het ontploffingsgevaar maakt elke Zwitser een beetje
huiverig voor gas.
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In Zwitserland komt geen (of weinig) aardgas voor; problemen als bodemverzakking of aardbevingen ten gevolge van gaswinning zijn onbekend. Er ligt wel een uitgebreid gasnet door het land, ook om doorvoer
naar andere landen (m.n. uit het noorden naar Italië) mogelijk te maken.
Nu lijken deze gasleidingen, die kriskras onder het land liggen, een verder voordeel op te leveren. Omdat ze niet volledig benut worden, is het
plan in deze gasleidingen energie op te slaan.

Zonne-, wind- en waterenergie hebben piekopbrengsten. Omdat deze
energie moeilijk opgeslagen kan worden, worden deze energieleveranciers op topdagen nog afgekoppeld van het stroomnet. Maar blijkbaar
kan energie best simpel omgezet worden in gas (methaan).
Methaangas is geschikt als brandstof voor auto’s en voor het verwarmen en koken in huis; het is ´synthetisch aardgas´ (kunstmatig/industrieel gemaakt aardgas). Het plan is dan ook, dit gas in de bestaande leidingen op te slaan en al naargelang òf als gas te leveren òf eventueel op een later tijdstip weer terug in stroom om te zetten; de infrastructuur voor de opslag ligt er in ieder geval al. Dit wordt in een centrale gedaan, waar netwerken voor elektriciteit, gas en stadsverwarming
bij elkaar komen en alle drie de energiebronnen verbonden kunnen
worden.
Dit lijkt geweldig, waarom doet Nederland dat dan niet ook? Dat heeft
te maken met het rendementsverlies, dat bij elke omzetting optreedt.
Nederland zet voornamelijk in op waterstof, de eerste stap van de splitsing. Maar er is een project van de EU (helmeth.eu) waarin onderzocht
wordt hoe het verlies zoveel mogelijk beperkt kan worden. Dus wie
weet wat de toekomst brengt…
Mildamster Brêge
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En zijn wij nu ook op gas overgestapt?
Met alle problematiek in Groningen (en in mindere mate ook in de regio
Heerenveen) voor ogen, heeft gas toch een imageprobleem. Bovendien
kwam in 2019 het gas dat in Zwitserland gebruikt werd voor
53 % uit Rusland
27% uit Noorwegen
15% uit de EU en
5%
uit andere landen en ook dit stelt ons niet echt gerust.

Voormalig redactielid Lily Tola is nog steeds betrokken bij onze Brêge! Ze heeft haar huis aan de Tjonger verruild voor
Zwitserland en zond een stuk in over de energietransitie daar.

ENERGIE

Stroom van verre

door Ab Slager

Eind februari 2012 hadden wij een vakantiereis naar Zuid-Spanje geboekt. Toen wij op excursie naar het – volgens de gids – warmste deel
van Spanje reden, zag ik, toen wij zo'n anderhalf uur van Granada af
waren een fel 'licht' flikkeren. Vreemd, want het was vroeg in de middag en dan verwacht je zulke dingen niet.

Het bleek een toren te zijn, gevuld met een zout waardoorheen een
buizenstelsel met olie loopt. Op die toren staan spiegels gericht die het
zonlicht op de toren convergeren. Hierdoor ontstaat in het bouwwerk
een grote hitte. Het zout smelt en verhit de olie in het buizenstelsel.
Daarmee wordt buíten de toren water verhit, dat als stoom een turbine
in werking stelt waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De hitte van het
gesmolten zout is voldoende om ook 's nachts elektriciteit op te wekken.
Het was mijn eerste kennismaking met deze manier van 'stroom maken'.
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Zonne-energie
In Portugal en Spanje worden grote velden met zonnepanelen gebruikt.
Door een voor deze zonne-energie goed klimaat, is de opbrengst veel
groter dan bijvoorbeeld bij ons, omdat wij in Nederland veel meer verspreid zonlicht hebben. Dat wil niet zeggen dat we in ons land niets aan
zonnepanelen zouden hebben.
Een andere/betere vorm voor zonnepanelen zijn zonneschotels. Hierbij
wordt zonlicht met behulp van spiegels geconcentreerd op een klein
oppervlak van zeer efficiënte zonnecellen waardoor je veel ‘stroom’ kunt
opwekken. Deze zonnecellen moeten wel worden gekoeld.
Zonnepanelenpark
Iedere maandag rijd ik van Heerenveen naar Beilen. Direct na de afslag
Donkerbroek wordt een aantal hectares volgebouwd met zonnepanelen.
Het werk heeft stilgelegen vanwege het feit dat hiermee een beekdal
zou worden bedreigd. Volledig waar.
En waar in andere delen van ons land problemen worden gemaakt van
windmolens – het geeft horizonvervuiling (ook waar) – zou je misschien
bij Donkerbroek kunnen spreken van ‘landoppervlakvervuiling’ door
glas. Ondanks de nadelen van beide vormen van energiewinning is het
voordeel dat het energiewinning is zonder gebruik van fossiele brandstoffen. We zullen een keuze moeten maken.
Zonne-energie uit de woestijn

En als je deze vorm
van zonne-energie
nu in de Sahara
gebruikt?
Eén procent van de
oppervlakte van de
woestijn zou voldoende zijn om de
wereld van stroom
te voorzien!

Voordelen: grote glasoppervlakten vormen geen probleem, de zon geeft
warmte genoeg om zonnecentrales met holle spiegels te kunnen gebruiken en eventuele uitbreiding is ook geen probleem.
Mildamster Brêge
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Zijn er dan geen nadelen?
Natuurlijk wel. Om gebruik te maken van Concentrated Solar Powercentrales (waarbij water wordt verhit tot stoom die een turbine in werking stelt) en zonneschotels zul je water moeten aanvoeren. Dat vergt
nogal wat.
Bij zonnepanelen heb je dat probleem niet. Overigens staat in Marokko
de grootste C.S.P.-centrale op een oppervlakte van 2500 ha! Deze centrale zou misschien in aanmerking kunnen komen om een bijdrage te
leveren aan ónze energievraag.
Vervoer van stroom
Je zit natuurlijk wel met het vervoer van stroom. Deze moet dan als
gelijkspanning vanuit Noord-Afrika naar Europa komen; bij een rechtstreekse verbinding heb je te maken met de Middellandse Zee.
Misschien met kabels over de zeebodem? En wat het noorden van Afrika
betreft: hoe veilig is dat? Bovendien zal er verlies optreden bij vervoer
over zo'n afstand. Uit Zuid-Europa zou je met 'stroomsnelwegen' naar
het noorden kunnen komen, hoewel daar ook problemen aan kleven.

Blijft dan nog de vraag of je deze energie moet (kunnen) opslaan. De
kosten hiervan zijn hoog. Beter zou zijn om een teveel aan energie te
gebruiken om een andere vorm van energie te maken. Bijvoorbeeld
waterstof uit water of om door middel van stroom warmte op te wekken
en daarmee weer turbines aan te drijven. Op de technische universiteiten wordt nog naar andere mogelijkheden gezocht.
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Het blijft moeilijk, die energietransitie. Maar er moet wat gebeuren en
ook binnen niet al te lange tijd. We kunnen er niet van uitgaan dat het
Russische aardgas tot in lengte van jaren door onze gasbuizen blijft
stromen. Evenmin als het Amerikaanse schaliegas (overigens ook te
winnen in ons land) dat per tanker wordt aangevoerd.
Overstappen op waterstof (als gas) en stroom van zonne-energie is –
zoals het nu lijkt – het minst schadelijk en voor vele doeleinden te gebruiken.
Eén ding is wel zeker: we zullen het probleem van energietransitie zo
niet mondiaal, dan wel binnen Europees verband moeten aanpakken.
Duurzaamheid is hierbij geboden.
*********

Aanvulling door Henk Hidding
Zonne-energie gaat in Spanje op grotere schaal dan bij ons

Eind 2019 is in Spanje (Usagre, Extremadura) de aanleg van de voorlopig grootste zonneweide van Europa afgerond. 1,4 miljoen zonnepanelen, 500 megawatt, in minder dan een jaar neergezet op een oppervlak
van ongeveer 10 vierkante kilometer.
Met dit park wordt ca. 215,000 ton CO 2 per jaar bespaard. De Spaanse
energiemaatschappij Iberdrola heeft tot 2030 voor 10.000 megawatt
aan projecten in de planning voor zon- en windenergie.
Mildamster Brêge
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Energie en oorlog

door Bauke Visser

Bauke Visser schrijft een boek over zijn leven, bedoeld voor zijn kleinkinderen. Bijgaand zijn verhaal over stroom in de oorlog – en andere
persoonlijke herinneringen aan die tijd.

Op 21 juni 1941 werd ik geboren in Huizum bij Leeuwarden. Het was
die dag zó koud dat de kachel aan moest, vertelde mijn moeder altijd.
De dag erop begon Hitler zijn opmars naar Rusland.
In de oorlog kreeg ik difteritis, een uitermate besmettelijke ziekte. Met
zes kinderen in huis moest ik apart liggen en dat werd in de voorkamer.
Ik herinner me het roodborstje nog dat de hele winter bij ons doorbracht en in de lente door een openstaand raampje weer wegvloog.
Stroom en stoom
Mijn vader was elektricien en werkte op de Centrale van het P.E.B. Hij
had van Meccano een windmolentje gemaakt en op het dak geplaatst,
zodat we toch wat stroom hadden als die weer eens uitviel. Hout om te
stoken was op een gegeven moment ook op, maar later kregen we een
grote boom toegewezen die we op het onderstel van een kinderwagen
naar huis hebben geduwd.
Door zijn werk hoefde mijn vader niet naar Duitsland, maar bij razzia's
was ook hij niet meer veilig en dook hij letterlijk onder in de kruipruimte
in de gang. Later heeft hij van een V1- of V2-huls nog een stoommachine gebouwd.
Wat waren de winters toen koud! We hadden geen muts, geen shawl,
geen handschoenen. Soms vroor het meer dan 10 graden. Als we thuiskwamen, deden we de handen onder de kraan, en dan schreeuwden we
het uit van de pijn. Schoenen waren er ook niet meer, we liepen op
klompen. Door daarmee over sneeuwbulten te lopen heb ik sterke enkels gekregen, denk ik.
Geen huis was geïsoleerd, de muren waren enkelsteens. Met NSB’ers
tegenover ons en naast ons een buurmeisje met Duitse vriendjes,
moesten we dus niet al te hard op praten.
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Weinig geleerd
Pas tegen het einde van de
oorlog begonnen we als kinderen iets van de oorlog te
merken. Door het zolderraam
zag ik het Old Burger Weeshuis in brand staan. Mijn
vader zei dat de Duitsers hun
archief verbrandden voor ze
ervandoor gingen.
En ineens trokken de Canadezen via de Schrans Huizum binnen. Een
eindeloze stoet en wat maakten die voertuigen een herrie!
Al snel bleek dat voor de kinderen geen plaats op straat was om te
voetballen: de weinige auto's kregen het alleenrecht en de politie pakte
onze ballen af.
Achteraf denk ik dat men weinig van de oorlog heeft geleerd. Op de
muren werd geschilderd ‘Wie geen Oranje draagt, wordt de kop af gezaagd’. Nou, ik heb de oranje sjerp altijd geweigerd te dragen en aan
de verplichte aubade voor de koningin deed ik niet mee. Dat ons land
na vijf jaar onderdrukking zelf de vrijheidsstrijders van Indonesië onderdrukte, vervult me nog altijd met schaamte…

Nieuwe data musical ‘Vrolijke Frans’
De voorstellingen van de musical ‘Vrolijke Frans’ konden in maart jl.
geen doorgang vinden vanwege het coronavirus. De organisatie heeft
nieuwe data gepland op 13, 14 en 15 november. De eerder gekochte
kaartjes zijn dan automatisch geldig.
Vanaf 1 november kunt u bij Kuperus in Oudehorne uw gekochte kaarten omruilen (wanneer u liever een andere avond komt) of inwisselen
(wanneer u verhinderd bent). Tevens kunt u dan nog kaartjes kopen
voor de zaterdag- en zondagavond.
Voor vragen kunt u mailen naar musicalvrolijkefrans@yahoo.com
Op de website www.mildam.org vindt u meer informatie.

Mildamster Brêge
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Het is nooit af…
‘Het is nooit af…’ dat was de titel van een fototentoonstelling over de
natuurbouwwerken van Louis le Roy vorig jaar september in Museum
Heerenveen. Niet alleen de tentoonstelling, maar ook ‘onze’ Ecokathedraal in Mildam trekt veel belangstellenden. Het is er meestal stil
en rustig – en juist dat is waar bezoekers van genieten naast wat de
ongetemde natuur te bieden heeft.

Het is toch bijzonder – in deze tijd waarin biodiversiteit zo actueel is –
dat het al bijna vijftig jaar geleden is dat Louis le Roy zijn ideeën over
de natuur zichtbaar begon te maken. Dat was toen opzienbarend en
eigenlijk is het dat nog steeds. In 1974 kocht hij drie hectare grond in
Mildam aan de IJntzelaan voor een plek waar mens, plant en dier eindeloos zouden samenwerken.
Gedachtegoed Louis le Roy
Louis le Roy liet de natuur zijn eigen gang gaan en greep niet in. De
mens is naar het idee van Le Roy zelf onderdeel van de natuur en kan
door te stapelen met stenen of andere natuurlijke materialen, zoals
stronken, takken of organisch materiaal, iets bijdragen aan de natuur.
Zonder plan, vrijwillig en met menselijke energie (dus ook zonder machines) kan de mens met zijn creatieve proces een aandeel leveren. De
natuur is van zichzelf een hoogcomplexe structuur. Je moet dat als
mens niet verstoren, maar er juist iets aan complexiteit en diversiteit
aan toevoegen. Dat geeft de natuur ruimte en kan het zich ontwikkelen
in eigen tempo. De tijd is in de natuur van geheel andere orde dan bij
mensen – zeker in onze moderne door economie gedreven systeemmaatschappij.
We mogen Louis le Roy wel dankbaar zijn dat hij zo’n plek heeft laten
ontstaan waar geen moment hetzelfde is. Iedere verandering door het
seizoen, weer, moment van de dag, licht, vocht en de wind, maakt de
Ecokathedraal tot een bijzondere beleving. Heel veel mensen genieten
ervan om even weg te kunnen zijn uit onze ‘ingeperkte en aangeharkte
wereld’ en de ongereptheid te ervaren van deze unieke plek.
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De Ecokathedraal is nooit af…
om de eenvoudige reden dat
ook de natuur eindeloos in de
tijd doorgaat en niet stopt.
Er worden nog steeds afgedankte stenen naar het terrein
gebracht.
Door werkzaamheden voor
herbestrating in Mildam-Noord
komt er materiaal vrij en is
afgesproken met de gemeente
dat ze ook restanten naar het
terrein van de Ecokathedraal
kunnen brengen. De bouwers
gaan daarmee aan de slag en
stapelen door. Maar er is veel
energie voor nodig om ook
materiaal verderop op het
terrein te krijgen.
Zo keurig levert de gemeente heden ten dage een partij overtollige tegels af
bij de Ecokathedraal in Mildam. Tijden veranderen, want Louis le Roy kreeg
gewoon een vrachtwagen leeggekieperd.

Hulp is daarbij altijd welkom. Er is altijd ruimte om er energie in te
stoppen en mee te bouwen, zodat later bezoekers weer kunnen genieten van wat de natuur ermee heeft gedaan.
Op dinsdagmiddag zijn onder andere de bouwers Marcel Prins, Siebe
Homminga en Bauke Visser aanwezig.
Mocht u vragen hebben over de Ecokathedraal van Mildam, dan kunt u
altijd contact opnemen met stichting TIJD die tegenwoordig ook eigenaar is van het terrein en zorgt voor behoud, onderhoud en verdere
ontwikkeling. De stichting blijft daarover graag in contact met de ‘buren’
en bewoners van Mildam.
Namens het bestuur stichting TIJD,
Roelof Koster
penningmeester@stichtingtijd.nl
Mildamster Brêge
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Een schoonmaakactie van Staatsbosbeheer?
Zolang wij aan de Weversbuurt wonen (25 jaar) ligt er tegenover
nr. 15 een houten vlondertje c.q. bruggetje over een droge sloot met
daarachter een ‘wildwissel’ (onofficieel paadje) tot aan een ‘officieel’
pad door het bos. Dat wil zeggen: er lág een houten vlondertje! Begin
mei was het ineens weg!

Jaren geleden dreigde het ook al eens te worden geruimd. Dat werd
voorkomen nadat we hadden uitgelegd waarom de mensen uit de buurt
daar graag gebruik van maakten. En nog steeds gingen onze buurtgenoten, evenals wandelaars uit Mildam, met name van de IJntzelaan
over dat – beroemde of beruchte – vlondertje om even te wandelen met
de hond of de (klein)kinderen.
Wie heeft er nou last van dit (óns) bruggetje? Dat zouden we wel willen
weten. We weten wél wie er plezier beleven aan dat ding: veel mensen
die we kennen! Het was er door bewoners zélf neergelegd, met oude
bielzen en planken.
Begin mei was er opeens dat busje van Staatsbosbeheer en een kar met
een zaag erop; zaag in het vlondertje en wég was ons bruggetje! Er
kwam protest van veel bewoners uit de buurt: boos op de boswerkers.
Niets hielp: het was hun opdracht.
Ooit hadden we een mondelinge – informele (?) – toestemming voor
dat ding. Zullen we als buurtgenoten proberen dat opnieuw voor elkaar
te krijgen? En dan met een schriftelijke toestemming?
Als je dat ook wilt, stuur dan een mailtje naar bregtjedral@kpnmail.nl,
dan zetten we dat onder een petitie aan Staatsbosbeheer. Als er voldoende medestanders zijn laten we jullie dat eerst nog lezen.
Peter en Bregt Dral
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SPORTVERENIGINGEN

VV Mildam loopt de Elfstedentocht…

Op zaterdag 16 mei jl. hebben 33 leden van VV Mildam (zowel dames
als heren) hardlopend de Elfstedentocht afgelegd om – ondanks de
coronacrisis – alsnóg samen een sportieve prestatie neer te zetten. “Het
idee ontstond toen ik zelf een rondje aan het hardlopen was”, vertelt
organisator Feitse Krekt. De lengte van een etappe varieerde van vier
tot acht kilometer, de totale afstand bedroeg 205 km.
Naast het sportieve doel heeft het evenement ook een mooie financiële
opsteker opgeleverd voor de club. Alle hardlopers zamelden sponsorgeld
in en er is een mooi bedrag opgehaald voor de vereniging.
Bedankt daarvoor! Het evenement was een groot succes!
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