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en zonne-energie.
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overigens
De Zaanse Energie Koöperatie is te bereiken op:
Zaanweg 57, 1521 DM Wormerveer
Postbus 114,1520 AC Wormerveer
tel. 06-33800429
e-mail: info@zaanse-energie-kooperatie.nl

onze websites zijn: 
www.zaanse-energie-kooperatie.nl en
www.zaanse-energie.nl

Facebook:
https://www.facebook.com/ZEK-
232156320282518/

De kontributie bedraagt minimaal €10,- per jaar.
Voor leden is de weer opeisbare inleg aan 
de ZEK € 50,-.
Giften zijn ook welkom.
Betalingen overmaken naar ons rekeningnummer 
NL61 TRIO 02547.06.584 van de Triodos-bank.

COLOFON

De Zaanse energiekrant 
per mail scheelt kosten, 

moeite en PAPIER.
Wilt u, wanneer u de 
krant nog in papieren 
versie krijgt, uw mail-

adres sturen aan: 
info@zaanse-energie-

kooperatie.nl?
Hartelijk dank alvast 

weer voor uw 
medewerking.

Het Bestuur



van de voorZitter
thecla graas

Fluiten voor wind
Na de grote vakantie verveelde het bestuur van de Zaanse  
Energie Koöperatie zich niet.
Op vele najaarsbraderieën waren we aanwezig (met hulp) en 
hebben vele mensen meer informatie over onze coöperatie 
kunnen geven. Over onze idealen, doelen voor de Zaanstreek. 
Dit leverde weer aanmeldingen op van gelijkgezinden.
Prachtig!  
En daarna mocht ik er effetjes tussenuit. Even niets voor 
de energiecoöperatie of voor mijn werk in het VU Medisch 
Centrum. Ik ben naar Nepal geweest en heb daar intens genoten 
van de bergen, bevolking en de natuur.
In het kleine dorpje Dho tarap (Dolpo regio) mocht ik toch weer 
aan de ZEK denken.
Hier fluiten de mensen om de wind aan te moedigen.
De wind hebben ze namelijk in dit jaargetijde nodig om het kaf 
van het koren te scheiden. Was er niet genoeg wind dan floten 
mensen extra hard om de wind aan te moedigen. Bijzonder.
Zo heeft dus elk land, gebied, werelddeel wel andere voor- en 
nadelen van de verschillende natuurverschijnselen en is dit mooi 
om zo mee te maken.
Teruggekomen in Nederland blijkt dat er in de Zaanstreek niet 
hard genoeg is gefloten. Afgelopen tijd heeft het niet hard 
gewaaid in Nederland. Het Windpaard heeft niet zo  heel veel 
energietjes kunnen produceren.
Helaas bestaat ook de tegenwind van de 
Provincie Noord- Holland nog steeds 
en kunnen we lijkt wel naar een 
volgende molen Fluiten.
Het bestuur gaat zich dan de komende
tijd verder beraden over mogelijke 
ontwikkelingsplannen voor wind en zon…   
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Op 15 mei 2016 sloot het loket voor aanvragen herstructurering 
Wind op Land. In totaal zijn er 17 aanvragen binnengekomen 
voor het realiseren van windparken in Noord-Holland. 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) heeft 
de binnengekomen aanvragen gecontroleerd op volledigheid en 
getoetst aan de PRV-vereisten. Na de toetsing door de ODNZKG 
gaan er zes aanvragen verder in de procedure en blijken er 
elf aanvragen niet te voldoen aan de vereisten in de PRV.  
De initiatiefnemers  hebben een ontwerp-weigeringsbesluit  
ontvangen. Zij hebben zes weken de tijd een zienswijze in 
te dienen  tegen het voornemen. In oktober 2016 nemen 
Gedeputeerde  Staten een definitief besluit over de weigering.

De provincie Noord-Holland heeft voor Wind op Land een 
taakstelling van 685,5 MW. Op dit moment is nog tussen de 
ca. 46 en 68 megawatt nodig om aan die rijksopgave te kunnen 
voldoen. Met de overgebleven projecten is deze taakstelling in 
te vullen. De verwachting is dat medio 2017 een besluit volgt 
over de definitieve vergunningen. De realisatie van de eerste 
windparken kan daarna starten.

status Zaanse energie Koöperatie
Het blijft een onbegrijpelijke toestand in de provincie, 
allerlei gemeenteraden zijn vóór, dezelfde partijen in 
de coalitie van Noord-Holland zijn tegen. 
Wat gaat de ZEK doen ? Gaan we nog langer 
wachten op de genade van de provincie om 
mee te mogen doen in de ontwikkeling van het 
Noordzeekanaalgebied ?
Of gaan we ons Windpaard door een Windpaard II 
vervangen ? Volgens de regels van het spel mag 
een molen wel vervangen worden maar niet hoger, 
niet meer vermogen. Tot voor kort waren hier geen 
alternatieven voor, echter het bedrijf WES biedt nu 
een 80 kW tweewieker aan.
Het bestuur gaat in overleg met de nieuw opgerichte 
WINDcoöperatie Andijk in de kop van Noord-Holland, 
die een dergelijk vervangingsproject gestart is. Kijken 
of we wat van hen kunnen opsteken. .... 

nieUWs van Het WindFront
stand van zaken in noord-Holland
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De ruimtelijke spelregels voor zonne-opstellingen in landelijk ge-
bied zijn vastgesteld. Op 27 juni 2016 hebben Provinciale Sta-
ten besloten tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Veror-
dening (PRV), waarmee zonne-opstellingen in landelijk gebied 
mogelijk worden gemaakt. Op 12 juli hebben Gedeputeerde Sta-
ten de bijbehorende spelregels vastgesteld in de `Uitvoeringsre-
geling opstellingen voor zonne-energie’. 
De gewijzigde PRV en Uitvoeringsregeling zijn per 20 juli 2016 
in werking getreden.
Met deze stap geeft de provincie Noord-Holland ruimte aan zon-
ne-initiatieven die bijdragen aan het duurzaam opwekken van 
energie.

De vastgestelde stukken vind je hier:

gewijzigde provinciale ruimtelijke verordening:

http://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke�inrich-noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke�inrich-
ting/Structuurvisie�en�PRV/Beleidsdocumenten/Provinciale�
Ruimtelijke�Verordening�juli�2016.org

Uitvoeringsregeling ‘opstellingen voor zonne-energie 
in landelijk gebied’:

http://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen�
wonen/Bouwen�in�landelijk�gebied/Beleidsdocumenten/
Uitvoeringsregeling�zonne�energie�in�landelijk�gebied.pdf

Meer informatie: perspectief voor Zon in noord-
Holland

http://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen�wonen/
Bouwen�in�landelijk�gebied/Beleidsdocumenten/Nota�
Perspectief�voor�Zon�in�Noord�Holland.pdf
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stand van zaken in noord-Holland



ZeK-WetensWaardigHeden

Zonneveldt
Als inlegger op het Zaanse Zonneveldt wordt eind dit jaar 
de eerste rente-uitkering van de gedane inleg op je rekening 
overgeboekt Ook staat er nog een bedrag van € 5.050 open 
voor eventuele nieuw in te stappen leden.

december cadeaumaand
Wil je een duurzaam cadeau voor je (klein)kinderen, geef een 
donateur-/lidmaatschap van de Zaanse Energie Koöperatie 
cadeau !

Kopij voor de krant kun je sturen naar onze postbus of mailen 
naar contact@zaanse-energie-kooperatie.nl. De redactie behoudt 
het recht voor plaatsing te weigeren en stukken in te korten.

De Windvlo mag weer overspringen naar de volgende 
gegadigde.
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 leden/donateurs van de ZeK
NIEUWE

Fam. I.M.V. Bart uit Zaandam
Dhr. T. Beets uit Krommenie
Dhr. K. van de Berg uit  Krommenie
Dhr. J. Berkhout uit Beverwijk
Mw. B. Bosland uit Zaandam

Mw. M. Post uit Wormer
Dhr. G. Gelderman uit Krommenie
Dhr. P. Sibie uit Krommenie
Dhr. F. Stevens van Abbe uit Assendelft
Dhr. J. Schmitt uit Westzaan

Deze nieuwe leden hebben zich aangemeld tijdens een kennismaking op een van 
de verschillende braderieën waar we dit najaar op hebben gestaan en/of via de 
landelijke coöperatiecampagne van Greenchoice.



energieKe avond Led-verLiCHting
video’s van olino Led-avond staan online

De videoverslagen van de energieke avond over alle ins en outs 
van LED-verlichting verzorgd door Jeroen van Agt en Marcel 
van der Steen van OliNo staan inmiddels online. Wil je de avond 
nog een keertje terugzien (er werd erg veel informatie door de 
heren verstrekt) of je hebt de avond gemist ? De links waar je 
de informatie kan vinden staan onderaan dit artikel.

Een goed gevulde zaal op ons nieuwe vestigingsadres Zaanweg 
57 in Wormerveer. De aanwezigen werd inzicht geboden in alle 
ins en outs van LED-verlichting. En dat was Jeroen van Agt en 
Marcel van der Steen wel toevertrouwd. Zij runnen een bedrijf 
dat metingen doet aan alle soorten LED-verlichting,  
OliNo.org. 
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Gezien de vele vragen die op Jeroen en Marcel werden afge-
vuurd kon worden gconcludeerd dat het onderwerp leefde bij de 
aanwezigen.

Hoewel de heren nog terug moesten naar Eindhoven werd het 
nog haasten om de laatste trein te halen. De lezing was ver-
deeld in 2 delen, een deel met veel tips voor consumenten, met 
daarna het deel waarin het meten zelf uit de doeken werd ge-
daan. OliNo (inderdaad: geen olie) heeft duizenden LED-lampen 
doorgemeten en de resultaten staan allemaal op hun website.
Door een handige module word je naar de beste LED-lampen 
voor jouw situatie geloodst. Zij noemen dat het Lampenportaal, 
dit is de link. Weet je dat je van bepaalde LED-lampen hoofdpijn 
kunt krijgen ? En waardoor dat komt ? Nee ?
Volg dan de presentaties van deze avond op de site van OliNo.

voor het eerste deel van de presentatie: olino-site deel 1:
http://www.olino.org/articles/2016/11/09/informatieve-avond-
over-led-deel-1/

voor het tweede deel van de presentatie: olino-site deel 2:
http://www.olino.org/articles/2016/11/11/informatieve-avond-
over-led-deel-2-2/

Of via de site van de ZEK.

energieKe avond Led-verLiCHting
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Mijn huis uit 1930 energieneutraal? Matige isolatie, vrijstaand, 
dat kan toch nooit?
Dat was de eerste reactie bij het lezen van een aankondiging 
voor een informatie avond van Urgenda over een pilot project 
in de Zaanstreek om bestaande woningen ‘om te bouwen’ tot 
energie neutrale huizen. 
Het was nazomer 2015; de ZEK had net het Zonneveldt 
officieel geopend. Een nieuwe molen voor de ZEK leek nog 
niet in zicht, dus toch maar eens naar de informatie avond; 
wie weet is er toch een mogelijkheid om tenminste het eigen 
huishoudelijk energieverbruik te verduurzamen. Goeie opkomst 
in Wormerveer, ook enkele ZEK-leden, en volgens de mensen 
van Urgenda was het mogelijk om een huis als het mijne energie 
neutraal te maken. Dat houdt in: het gas afsluiten, dus koken 
en verwarmen op stroom, en de benodigde stroom voor het huis 
- inclusief verwarmen, warm water en koken - opwekken met 
zonnepanelen op het huis. 
Het huis blijft wel aangesloten op het elektriciteitsnet; ’s winters 
verbruikt het huis stroom, ’s zomers produceert het stroom. 
Na een jaar staat de stroommeter op nul, en zo verdien je in 
ongeveer 15 jaar de verbouwingskosten terug. Dat is de theorie, 
klinkt fantastisch.
In dit pilot project neemt Urgenda alle zorg op zich: ze 
begeleiden de voorbereiding, regelen de uitvoerder, helpen, waar 
nodig, bij subsidie aanvragen, en geven 3 jaar garantie op nul-
op-de-meter.

een oUd HUis energie neUtraaL, Kan dat? 

John Hermans
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De zonnepanelen, 2 panelen liggen op de rechtse dakkapel en zijn hier niet te zien



Eerste stap is een oriënterend gesprek en een schouw van het 
huis. Er blijkt een ‘probleem’: er is te weinig ruimte op het dak 
om alle panelen te plaatsen die nodig zijn om het huis energie 
neutraal te maken. Er zijn twee oorzaken: het huis verbruikt vrij 
veel energie, vooral gas voor verwarming, en de beschikbare 
ruimte op het dak is beperkt.  
Wat nu? Extra panelen in de tuin, op een stellage? Langs de 
rand van de sloot? Uiteindelijk besloten om de lat iets lager te 
leggen en te gaan voor klimaat neutraal, in plaats van energie 
neutraal. Bij een klimaat neutraal huis wordt het tekort aan 
zelf opgewekte energie ‘ingekocht’ door een investering in een 
duurzaam energie project. In dit geval het Zonneveldt van de 
ZEK. 
Zo’n verbouwing is een stevige investering, maar voor het 
klimaat neutraal maken van een huis kun je een aanzienlijke 
subsidie voor de hele verbouwing verkrijgen.

Al met al duurde het tot voorjaar 2016 voordat 
alle details waren uitgewerkt, en de verbouwing 
kon worden gepland.  
Op maandag 29 augustus begon het werk, de 
hele week waren 3 tot 5 man in en om het huis 
aan het werk. Demonteren CV- ketel, installeren 
warmtepomp, 
elektrische na-verwarmer voor warm water, 
9 zonnepanelen op het dak (deels PV én 
warmte), één nieuwe radiator voor betere 
warmte afgifte, 2 warmwater buffervaten in 
de kelder, vloeistof leidingen om warmtepomp 
en warmwater panelen te verbinden met de 
buffervaten, aanleggen 3-fase aansluiting 
(klusje voor Liander), elektrische leidingen 

om de PV panelen te koppelen aan de bestaande elektrische 
installatie, afsluiten gas (nog een klusje voor Liander), inregelen 
installatie. Een drukke week, maar op vrijdagmiddag werd alles 
schoon, werkend en naar behoren opgeleverd. De eerste maand 
(september) was meteen erg zonnig, dus inmiddels is al ruim 
800 kW-uur opgewekt door de panelen. Daartegenover staat 
dat de warmtepomp ook al ruim 1000 kW-uur heeft verbruikt 
(voornamelijk in de laatste 5 weken). 

oUd HUis energie neUtraaL
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• Er was één storing van de warmtepomp; die werd 
binnen een uur telefonisch verholpen (even uit en 
weer aan zetten).
• De warmtepomp is is hoorbaar, ongeveer zoals de 
wasmachine hoorbaar is. Als het waait hoor je hem 
minder door het windgeruis om het huis.   
• Koken op inductie went snel, en de keuken oogt 
strakker.
• Bij het douchen is er geen merkbaar verschil. De 
elektrische na-verwarmer gebruikt het water uit de 
warmwater buffervaten (30 – 35°C) en warmt dat 
verder op tot de ingestelde temperatuur, bij ons 
43 °C.

Door het stevige bedrag van de investering (voor 
mij 25.000 euro, na aftrek van de subsidie) en 
het ingrijpende, in zekere zin onherroepelijke, 

karakter van de verbouwing is het geen makkelijke beslissing. 
Daartegenover staan de garanties die de fabrikanten, zoals 
altijd, op de apparatuur geven, en de installateur op het 
geleverde werk. Daarbovenop geeft Urgenda de eerste 3 jaar de 
nul-op-de-meter garantie. En toch, en toch, het is een sprong in 
het diepe. Ik ben gesprongen, omdat ik denk dat deze manier 
van energie opwekken in huizen in de toekomst de gewone 
manier zal zijn, waarbij nieuwere huizen minder energie nodig 
zullen hebben omdat ze beter zijn geïsoleerd dan mijn oude huis. 
Ik hoop dat mijn beslissing helpt om deze omslag te versnellen.
Uiteindelijk is het niet gelukt om mijn huis energie neutraal te 
maken, maar wel klimaat neutraal, waarbij het Zonneveldt een 
welkome bijdrage levert.

Energieneutraal is je huis als alle gebruikte energie zelf wordt 
opgewekt. Er kan wel gebruik worden gemaakt van de salde-
ringsregeling: in de zomer het opgewekte surplus het stroomnet 
invoeren en ‘s winters deze kilowatturen weer uit het net vis-
sen.

Klimaatneutraal is je huis wanneer je huis zelf energie opwekt 
maar niet voldoende om volledig energieneutraal te zijn. De hoe-
veelheid die tekort is mag elders worden ingekocht met dien 
verstande dat bewezen moet worden dat die energie duurzaam 
wordt opgewekt (zoals bijvoorbeeld via ons dak Zonneveldt).

oUd HUis energie neUtraaL
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Handige links
Stichting Urgenda: http://www.urgenda.nl
Stichting Thuisbaas (doet de verbouwingen van huizen, hoort bij 
Urgenda): http://www.thuisbaas.nl
Hoe werkt een warmtepomp: https://abelenco.nl/kennisbank/
hoe-werkt-een-warmtepomp-2/
http://www.explania.com/nl/kanalen/technologie/detail/hoe-
werkt-een-warmtepomp

voorBereid op een toeKoMst Zonder saLderen  

oUd HUis energie neUtraaL
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Libra Energy heeft een nieuwe hybride omvormer met een back-
up functie, de Smartverter. Dit opslagsysteem is zowel netge-
koppeld als off-grid te gebruiken en kan op elk moment stroom 
terugleveren, zelfs als het net uitvalt. Zo kunnen particulieren 
hun eigen opgewekte energie voor 100% verbruiken.
De Smartverter is de nieuwste ontwikkeling van Libra Energy. 
Deze hybride omvormer maakt opslag van energie mogelijk en 
daarom ideaal om het eigen energieverbruik van een PV-sys-
teem te verhogen. 
De Smartverter is de enige in zijn soort die een back-up functie 
heeft. Dit betekent dat de Smartverter te allen tijde energie kan 
leveren, zelfs als het net uitvalt. Daarnaast kunnen de instellin-
gen van het systeem eenvoudig via een App worden bediend.

Om bestaande netgekoppelde PV-systemen te upda-
ten is de Smartverter PowerHub ontwikkeld. Dankzij 
de PowerHub kan er een accu op een bestaande om-
vormer worden aangesloten waardoor energie kan 
worden opgeslagen. Deze ontwikkelingen spelen in 
op onzekerheid over de salderingsregel en de intrede 
van flexibele energietarieven, waardoor het mogelijk 
wordt om in daluren eigen energie op te slaan en in 

de piekuren energie terug te leveren aan het net.
Meer informatie: http://libra.energy/nl/



In december 2015 kwam de Windvlo bij ons op het erf haar werk 
doen. We wonen midden in een rijtje van vijf huizen en hebben 
een stadstuin op het westen. Ze kon op een lange stalen mast met 
beugels aan onze stenen schuur bevestigd worden.
Lekker stevig.
Recht achter ons huis loopt een straatje dus geen beperkende 
bebouwing direct aan ons erf. Dick en Jan hebben haar op een 
mooie wintermiddag weer met haar hoofd in de wind gezet.
Alles aangesloten en draaien maar, dachten we.

In haar directe omgeving geen hoge bomen, schuren of 
andere panden die invloed zouden kunnen uitoefenen op haar 
windbehoefte. En qua windaanbod waren onze verwachtingen 
hoog gespannen. In het verleden is bij westenwind onze halve 

nokpannenrij aan de voorzijde op de stoep terechtgekomen 
dus – wind genoeg voor een rank gebouwde Windvlo - 
verwachtten wij. 

We begrepen dat de Windvlo al een tijd op haar zij op het 
erf van Dick in Wormer had gelegen. 
In het begin reageerde ze – naar onze mening door 
strammigheid - wat traag. Bij harde wind zette Jan haar 
– zoals afgesproken - in haar vrij om haar geen schade te 
berokkenen.

In het verleden hadden we bijna op dezelfde plek een Zaanse spin 
staan en die draaide – bijna bij elke wind - er lustig op los. Deze 
had natuurlijk geen stroomopwekkingsmechanisme in haar buik. 
De vlo heeft dat wel en dat vergt toch veel meer windkracht dan 
we dachten. Ze staat veelal stil en bij bepaalde windrichting gaat 
ze traag aan de gang, en ze reageert soms op windvlagen die niet 
te voorspellen zijn. 
Er is dus duidelijk geen windkracht genoeg voor haar op deze 
hoogte en op deze plek.
Heel jammer want wij vinden haar nog steeds leuk om te zien en 
hadden haar een productievere tijd bij ons toegewenst.
We denken er nog over een hogere mast voor haar te regelen maar 
dat vinden onze buren denkelijk niet zo geslaagd. Hoewel ze tot nu 
toe weinig aanmerkingen op haar maakten. Het enige wat niet in 
goede aarde viel was de kleur van de mast. 

de WindvLo
Jan en rita Melk
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Zonnecel produceert brandstof.
Onderzoekers aan de universiteit van Illinois in Chicago hebben 
een nieuw type zonnecel ontwikkeld dat goedkoop en efficiënt 
koolstofdioxide uit de lucht met behulp van zonlicht omzet 
in direct bruikbare brandstof in de vorm van koolwaterstof. 
Feitelijk doet de zonnecel hiermee hetzelfde als een plant.
De zonnecel produceert syngas, een mix van waterstofgas 
en koolmonoxide. Dit kan direct verbrand worden of het 
kan omgezet worden naar diesel of andere op koolwaterstof 
gebaseerde brandstoffen. De mogelijkheid om CO2 voor 
vergelijkbare kosten in brandstof om te zetten zou fossiele 
brandstoffen overbodig maken. Daarnaast zorgt het niet voor 
extra CO2 in de atmosfeer, wat weer een groot milieuvoordeel 
betekent. 

Wereldrecord zonnecel met nanodraden.
Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een 
nieuw wereldrecord in handen voor de efficiëntie van 
zonnecellen op basis van nanodraden: 17,8 procent. 
Dit soort zonnecellen bestaat pas enkele jaren, maar 
loopt qua efficiëntie hard in op andere types en is 
dus veelbelovend om een bijdrage te leveren aan het 
voorzien in duurzame energie. TU/e-onderzoeker Dick 
van Dam promoveert op 17 oktober op zijn onderzoek 
dat dit mogelijk maakte.

In tegenstelling tot andere typen zonnecellen bestaan 
nanodraadzonnecellen niet uit massieve lagen. Ze bestaan 
uit een ‘grasveld’ van rechtopstaande draadjes die circa 
tweehonderd nanometer dik zijn, ofwel 300 keer dunner dan 
een haar. Die nanodraadjes vangen het licht op en zetten het 
om in elektriciteit. Sinds de uitvinding ervan, minder dan 10 jaar 
terug, is de efficiëntie naar 17,8 procent geklommen. Dat is een 
stijging waar de andere soorten zonnecellen veertig jaar over 
deden. 

rechtstreeks waterstof maken.
Onderzoekers aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
en het Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique 
hebben een prototype zonnecel gemaakt die zonne-energie 
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• Lokale burgerinitiatieven voor de ontwikkeling van duurzame energie projecten 
worden steeds belangrijker om de klimaatdoelstelling te halen. De financiële 
sector wil deze projecten financieren maar ziet nog vaak dat het project niet 
aan de voorwaarden voor financiering voldoet. De handreiking “financiering 
van kleine zon- en windprojecten” is geschreven door Triodos en ASN bank  
in opdracht van het expertise centrum Financiering Duurzame Energie projec-
ten. Zie: https://nvb.nl/nieuws/2016/5034/handreiking-voor-de-financiering-
van-kleine-zon-en-windprojecten.nl 

• Een tienjarig  contract werd afgesloten tussen Greenchoice en Windunie op 
22 september 2016. Zo garandeert Greenchoice haar klanten, ook in de toe-
komst, groene stroom van Nederlandse bodem en krijgen de windmolenaars 
van coöperatie Windunie zekerheid over de afname van hun stroom.

Voor u gelezen

13 direct omzet in waterstof. Ze zijn erin geslaagd een robuust en 
effectief systeem op te zetten met drie kristallijne zonnecellen 
die verbonden zijn aan een elektrolysesysteem met een 
rendement van 14,2%. Belangrijk is daarbij er geen zeldzame 
metalen aan te pas komen en dat het team enkel gebruik heeft 
gemaakt van reeds bewezen onderdelen om het systeem samen 
te stellen.
Het systeem zou, in Zwitserland geïnstalleerd, met 12-14 
m2 genoeg waterstof kunnen genereren op jaarbasis om 
een brandstofcel-aangedreven auto 10.000 km te kunnen 
laten rijden.jaar ongeveer 5,8 miljoen kilowattuur aan stroom 
produceren.

Draadloos oplaadstation voor fietsen.
Aan de TUDelft is gewerkt aan een draadloos laadstation 
voor elektrische fietsen dat op zonne-energie werkt.
Het laadstation wordt van energie voorzien door acht 
zonnepanelen die hun energie via een DC-net direct naar 
de gelijkspanningsbatterij in de fiets overbrengen. Het 
laadstation biedt plek aan vier elektrische fietsen, een 
elektrische scooter en een onderzoeksfiets die draadloos 
wordt opgeladen.  
Een eventueel energie-overschot wordt aan het 
elektriciteitsnet geleverd.
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Je kunt nog investeren in 
ons zonnedak Zonneveldt in 
de Engewormer. 
32 leden gingen je voor. 
Zie voor de voorwaarden 
onze site: www.zaanse-
energie-kooperatie.nl 

 


