
Groen transport loont 
voor St. van den Brink

Wat kunt u doen?
Tips om te besparen

Geen energierekening 
meer voor familie Admiraal

Al jaren staat duurzaamheid hoog op de agenda van transport-
bedrijf St. van den Brink (voorheen Knap Transport) uit Wormerveer. 
‘Dat doen we omdat we het milieu zo min mogelijk willen belasten, 
maar ook omdat we hebben gemerkt dat aandacht voor duurzaam-
heid ons de afgelopen jaren extra groei heeft opgeleverd’, vertelt 
Jack van Duijvenbode, manager van St. van den Brink. 

Logistiek vervoer is de belangrijk-
ste taak van het bedrijf. Dagelijks 
rijden bijna 500 vrachtwagens op 
de weg. ‘We maken gebruik van 
LZV-vrachtwagencombinaties 
waarbij meerdere vrachtwagens 
aan elkaar gekoppeld zijn. Dit 
levert een vermindering op van 
25% tot soms wel 50% van de 

gereden kilometers ten 
opzichte van traditionele vracht-
wagencombinaties’, zegt Van 
Duijvenbode. ‘Bijna alle vracht-
wagens rijden op LNG als brand-
stof. Dit is schoner dan diesel en 
heeft dus minder uitstoot van 
broeikasgassen. Bovendien zijn 
de vrachtwagens daardoor stiller 

dan dieselverbrandingsmotoren. 
En in alle vrachtwagens zit een 
boordcomputer waarmee 
wekelijks een rijstijlanalyse van 
de chau� eurs wordt gemaakt 
zodat zij zich bewust worden van 
het brandstofgebruik’, voegt hij 
toe. 
 
Het pand waar het bedrijf is 
gehuisvest, is door het gebruik 
van aardwarmte en groene 
stroom sinds 2001 CO

2-neutraal. 
Maar St. van den Brink wil meer 
verduurzamen. ‘We zijn bezig ons 
wagenpark nog minder milieu-
belastend te maken door gebruik 
te maken van de nieuwste tech-
nische ontwikkelingen’, zegt 
Van Duijvenbode. ‘Denk aan 
hybride vrachtwagens die dertig 
kilometer elektrisch kunnen 
rijden met een volle lading. Nu 
kunnen onze vracht wagens al 
de laatste 5 kilometer in de stad 
elektrisch rijden, volgend jaar 
wordt dat dus meer. Al met al 
leveren deze maatregelen een 
aanzienlijke besparing op voor 
bedrijf en milieu’, vertelt hij 
verder. 

Klimaat staat hoog op de politieke agenda. Zo waren begin deze 
maand 150 regeringsleiders in Parijs aanwezig om te praten over 
een klimaatverdrag. Vrijwel iedereen erkent dat we naar een totaal 
ander energiesysteem toe moeten. Veranderingen beginnen echter 
onderop, bij gemeenten en bij inwoners. Door wat wij dagelijks 
doen en laten, hebben we grote invloed op het milieu. 

Bewuste keuzes
Bewuste keuzes leveren een 
bijdrage aan een duurzame 
samenleving. We kunnen korter 
douchen, apparatuur of lampen 
uitzetten als ze onnodig aan 
staan, de verwarming een graadje 
lager draaien en vaker de fi ets of 
het openbaar vervoer gebruiken 
in plaats van de auto. En ook in 
onze woningen is veel winst te 
behalen. Voor zowel het milieu 
als voor uw portemonnee. 

Kleine ingrepen
Vooral in oudere woningen gaat 
vaak ongemerkt en onnodig 
warmte verloren. Met eenvoudige 
en kleine ingrepen kunt u daar iets 
aan doen. Bijvoorbeeld tochtstrips 
om naden en kieren te dichten 
of radiatorfolie om te voorko-
men dat de afgegeven warmte 
verloren gaat via de buitenmuren. 
In een goed geïsoleerd huis hoeft 
u minder hard te stoken. Dit 
scheelt in de energie kosten en in 

de uitstoot van broeikasgassen. 
Kleine ingrepen zijn gemakkelijk 
aan te brengen, kosten niet veel 
en verdienen zichzelf snel terug. 

Meer weten?
Bent u nieuwsgierig naar de 
mogelijkheden, maar weet u 
niet waar u moet beginnen? 
Of wilt u weten of er subsidie-
regelingen zijn voor bepaalde 
maatregelen. Kijk eens op
www.duurzaambouwloket.nl. 
U vindt daar ook ona� ankelijke 
informatie over energiebesparing, 
duurzaam (ver)bouwen en het 
opwekken van energie. Op 
www.natuurenmilieu.nl vindt u 
simpele tips voor een duurzame 
levensstijl.

Al ruim vijftien jaar woont de familie Admiraal in Wormerveer in een twee-onder- 
een-kap-woning uit 1895. Sinds het voorjaar zijn zij hard aan het werk om hun 
woning uit te bouwen met twee verdiepingen. In hun verbouwingsplannen hebben 
zij veel rekening gehouden met energiebesparing en verduurzaming. 

Door het aanbrengen van energie-
opwekkende en energiebesparende maat-
regelen wonen zij straks in een ‘nul-op-de- 
meter-woning’, wat betekent dat zij geen 
energierekening meer hebben. Daarmee 
draagt de familie bij aan de ambitie van 
de gemeente om woningen snel te verduur-
zamen.

‘In onze buurt is iedereen al erg bezig 
met energiebesparing en verduurzamen’, 
zegt Gerrit Admiraal. ‘Dat heeft ons 
gestimuleerd om verder te verduurzamen 
en te gaan voor nul op de meter. Ook 
vinden wij het belangrijk zuinig te zijn 
op onze planeet en het milieu.’ Voor de 
verbouwing had de familie al zonnepanelen

op het dak liggen en wekten zij groene 
stroom op van een wind molen waar zij 
mede-eigenaar van zijn. ‘Wij leveren stroom 
terug en gaan straks ook geen gas meer 
gebruiken’, vertelt Gerrit.

In het huis van de Wormerveerse familie 
is al veel gedaan. ‘De muren, het dak en 
de vloeren zijn geïsoleerd, we hebben een 
sedumdak, A++-keukenapparatuur, een cv 
houtkachel en gebruiken LED-verlichting’, 
vertelt Gerrit trots. ‘Daar komen straks 
een zonneboiler en een zonnecollector bij, 
aangesloten op een bu� ervat van 500 liter.’ 
Ook maakt Admiraal gebruik van duurzame 
producten. Het hout op de gevel komt van 
houtzaagmolen Het Jonge Schaap.

Klimaatneutraal: 
met elkaar maken we het waar
Zaanstad heeft een stevige ambitie; in 2020 een klimaat-
neutrale gemeente zijn. Dat betekent dat we dan met elkaar 
niet langer bijdragen aan klimaatverandering. Een doel dat 
we alleen gezamenlijk kunnen halen door de komende jaren 
grote stappen te zetten. 

De ambitie is geen gemakkelijke opdracht, maar de noodzaak 
staat voor mij als een paal boven water. Als we de uitstoot van 
broeikasgassen niet verminderen, is het aan het eind van deze 
eeuw enkele graden warmer. Dat heeft grote gevolgen voor het 
klimaat, de natuur, de gezondheid en veiligheid van mensen. 
Verminderen van het energiegebruik is dus noodzakelijk. Tegelijk 
dragen we daarmee bij aan een toekomstgerichte, aantrekke-
lijke stad met lage woonlasten voor inwoners. Maar dit lukt de 
gemeente niet alleen. Om stappen te zetten hebben we elkaar 
nodig; gemeente, inwoners, organisaties en ondernemers.

Een andere ambitie van de gemeente Zaanstad is het goede 
voorbeeld geven. Dit jaar hebben we daar een belangrijke stap 
in gezet: wij verplichten onszelf tot energiezuinige investeringen 
als deze zich binnen maximaal vijftien jaar terugverdienen. Zo 
onderzoeken we momenteel de mogelijkheden voor de aanleg 
van 2.700 zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 

Ook onderstreep ik de wens om tempo te maken in energie-
transitie. Met elkaar hebben we de plicht om meer gebruik te 
maken van duurzame energie. Door met elkaar samen te werken, 
kunnen we het verschil maken. Als gemeente hebben we hierin 
een faciliterende rol; wij proberen bedrijven, inwoners en 
ondernemers bij elkaar te brengen. Een voorbeeld van samen-
werking is de aanleg van een warmtenet, dat hopelijk volgend 
jaar start. Het gaat een slim en open energienet worden dat huis-
houdens van duurzame warmte, a� omstig van een biomassa-
centrale en de rioolwaterzuiveringsinstallatie, gaat voorzien.

Maar ook op kleinere schaal kunnen we veel doen. Veel energie 
verbruiken we in huis en bij ons vervoer. Als inwoner kunt u uw 
steentje bijdragen door bijvoorbeeld uw huis goed te isoleren, 
zonnepanelen aan te scha� en of wat vaker de auto te laten 
staan. Een klimaatneutraal Zaanstad; alleen met elkaar maken 
we het waar. Ik wens u een duurzaam 2016!

Dick Emmer
wethouder Duurzaamheid

Zaanse Energie Koöperatie: voor iedereen Zaanse energie 
Elk huis in de Zaanstreek klimaat-
neutraal: dat is waar de Zaanse Energie 
Koöperatie (ZEK) voor staat. Een 
coöperatieve vereniging die zich met 
uitsluitend vrijwilligers inzet voor 
het duurzaam opwekken en gebruik 
van duurzame energie. Een van de 
drijvende krachten achter de vereniging 
is voorzitter Thecla Graas.

‘Samen met onze leden is de ZEK 
eigenaar van een eigen windturbine, 
het Windpaard in Assendelft. Het idee 
is dat leden kunnen investeren in duur-
zame opwekinstallaties die vervolgens 
als voorbeeldfunctie fungeren’, begint 
Thecla. ‘Sinds 2012 verkopen wij onze 
eigen Zaanse energie door aan onze 
leden en andere belangstellenden. 

Met dat geld kunnen wij weer meer 
duurzame installaties ontwikkelen’, 
antwoordt Thecla op de vraag hoe de 
ZEK bijdraagt aan een klimaatneutraal 
Zaanstad. 

Ook hebben zij een lesko� er voor 
basis schoolkinderen ontwikkeld over 
zonne- en windenergie. Een ander 
resultaat van de ZEK is dat zij dit jaar
op het dak van Manege Veldt in de 
Enge Wormer 242 zonnepanelen hebben 
gelegd. ‘Daarnaast zijn wij al vele jaren 
in gesprek met belanghebbenden zoals 
onder andere gemeente Zaanstad om 
grotere windturbines in de Zaanstreek te 
realiseren en hebben we vele suggesties 
voor windturbinelocaties aangedragen.’

‘Naast het gebruik van duurzame energie 
vinden wij het belangrijk dat mensen 
bewuster leren omgaan met hun 
energieverbruik. De noodzaak om 
de a� ankelijkheid van fossiele brandstof 
tegen te gaan is nog nooit zo hoog ge-
weest’, vertelt Thecla. De ZEK organiseert 
regelmatig informatie bijeenkomsten om 
mensen te stimuleren te verduurzamen. 
‘Ik weet dat een aantal leden van ons be-
zig is hun huis klimaatneutraal te krijgen. 
Samen kunnen we nieuwe stappen zetten 
op weg naar een lee� aardere en duurza-
me Zaanstreek’, licht zij enthousiast toe.

Donateur worden?
Wilt u ook iets betekenen voor een duur-
zame Zaanstreek word dan voor 10 euro 
per jaar donateur. Kijk voor meer info op 

www.zaanse-energie-kooperatie.nl of 
www.zaanse-energie.nl 

Thecla Graas met op achtergrond Manege Veldt 

Gerrit en Pauline Admiraal voor hun nul-op-de-meter-woning

Jack van Duijvenbode in de warmte-installatieruimte

Samen op weg naar klimaatneutraal Zaanstad

485.000 
kWh stroom

Zonnepanelen in Zaanstad

241 
huishoudens

2.110 
zonnepanelen

€ 160.000
huishoudens

€ 1.507.864
bedrijven

Verstrekte subsidies Zaanstad

420 
aanvragers

38% spouwmuurisolatie

30% vloerisolatie

25% HR++ glas

7% overige maatregelen

159 mln 
particulier

66 mln 
huishoudens

96 mln 
zakelijk

520 mln 
zakelijk

Energieverbruik Zaanstad 
679.000.000 kWh162.000.000 m³
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