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van de voorZitter
thecla graas

We willen meer zon gaan vangen als Zaanse Energie Koöperatie.  
Niet zoals in Nepal met een solarcooker maar met 460 

zonnepanelen op een dak in Assendelft.
Dit gaat zich afspelen bij de White Ranch, waar Jan 
en Myrna de Wit het dak van hun stal willen gaan 
volleggen. De ZEK krijgt een groot deel van dat dak 
tot haar beschikking. 
Het bestuur heeft hiertoe een SDE+-aanvraag 
ingediend en is onder andere in afwachting van de 
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) die 
rond 1 juni zal bekend maken of ons nieuwe Zaanse 
zonneproject wordt gehonoreerd.
De ZEK heeft van een organisatie 12 zonnepanelen 

cadeau gekregen die in een opslag stonden te verstoffen. 
Het bestuur is hiermee op pad geweest, de keuze is op een 
schooltje in Krommeniedijk gevallen.
Mooie ontwikkelingen dus. Zoals elk jaar moet het bestuur 
rekenschap afleggen over het gevoerde beleid.  
Hiertoe houden we dinsdag 2 mei om 20.00 weer onze 
jaarlijkse algemene Leden vergadering in de vermaning,  
Zaanweg 57, 1521 dM in Wormerveer, waar ik u van harte 
voor wil uitnodigen !
Het verslag van de vorige ALV kunt u via onze website 
downloaden, de financiële jaarstukken kunt u opvragen via 
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl. 
agenda:
1. Welkom.
2. Opening en mededelingen.
3. Verslag 28 mei 2016.
4. Verslag Secretaris (zie deze krant op pagina 7 e.v.).
5. Technisch verslag. 
6. Financieel jaarverslag 2016 + begroting 2017 (waarbij 
specifiek goedkeuring gevraagd wordt voor investering White 
Ranch).
7. Bevindingen kascommissie  (Hans Gruijs + Ton Smit).
8. Décharge van de boekhouders.
9. Verkiezing nieuw kascommissielid.
10. Zonneveldt productie/opbrengst, rente-uitkering vaststellen 
over 2017.
11. Rondvraag. 
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Op vrijdagavond 10 februari, de Warme truiendag, organiseerde 
de Zaanse Energie Koöperatie de eerste informatieavond van 
2017 over het duurzaam verwarmen van de woning. Zo’n 
zestigtal (!) bezoekers trotseerden weer en sneeuw om de 
avond bij te wonen, wat de belangstelling voor het onderwerp 
aangeeft.

De ZEK had twee deskundigen kunnen strikken.
Als eerste was Guus Rijkenberg aan het woord. 
Dhr. Rijkenberg heeft meer dan 35 jaar ervaring 
in de installatiebranche. Ook heeft hij meer dan 
15 jaar ervaring in het geven van cursussen in 
verwarming en duurzame energie. Hij vertelde 
alle ins en outs over warmtepompen, waarbij 
vooral het interactieve van de presentatie opviel. 
Een aantal mythen werd door hem doorgeprikt. 
Met behulp van vergelijkingsmateriaal van 
andere opwekmogelijkheden werden de 
opbrengsten van warmtepompen in het juiste daglicht gezet.
Duidelijk werd dat bij het inzetten van warmtepompen de 
situatie ter plekke grondig onderzocht moet worden. Met een 
aantal anekdotes over misconfiguratie werd aangetoond dat 
warmtepompen zich tegen je kunnen keren.
Getuige de vele vragen uit het publiek leeft het onderwerp.
De presentatie van Guus is via de website van de ZEK op te 
vragen.

Vervolgens was Niels van Lingen van het bedrijf ThermIq uit 
Schiedam aan de beurt. Ondanks de sneeuw met bijhorende 
files was hij present.

avond over dUUrZaMe verWarMing
veel belangstelling, ook van niet-leden
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Dhr. van Lingen is medeoprichter van ThermIq. Het bedrijf levert 
infraroodpanelen en toebehoren o.a. via Thuisbaas, een initiatief 
van Urgenda. Productie van de panelen vindt in de eigen fabriek 
in Duitsland plaats.
De presentatie gaf een duidelijk beeld wat we van 
infraroodpanelen kunnen verwachten. Ook in deze tak van 
sport geldt “meten is weten”. Het bedrijf is continue aan het 
meten. De presentatie was gelardeerd met voorbeelden van al 
gerealiseerde toepassingen.
Met infraroodpanelen is het mogelijk een soort micro-klimaat in 
huis te maken, verwarm alleen daar men zich bevindt.
Inzicht werd geboden, ook financieel, in verwarming met 
deze panelen versus andere verwarmingsmethoden. Dhr. van 
Lingen had ter demonstratie een infraroodpaneel meegenomen. 
Uiteraard was hier na afloop veel belangstelling voor. Zoals 
gebruikelijk bij de ZEK-avonden werd na de presentaties nog 
uitgebreid nagepraat.

avond over dUUrZaMe verWarMing
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We hebben in Nederland een geweldige infrastructuur (kabels, 
leidingen en organisatie) als het gaat om gas, stroom (en na-
tuurlijk ook water, maar dat is in dit kader niet relevant).
Met stroom is niks mis, behalve als je er fossiele brandstof voor 

nodig hebt om het op te wekken, als je het 
moet opslaan of het over grote afstanden moet 
transporteren.
Gas is eigenlijk praktisch gezien veel handiger, 
want het is makkelijk te transporteren en op 
te slaan. Het probleem van gas is eigenlijk al-
leen dat we het nu alleen nog maar kennen als 
fossiele brandstof. Stel dat we gas (methaan 
= CH4), op een circulaire manier zouden kun-
nen maken, dan vervalt het laatste bezwaar van 
stroom.  

Met circulair gas is niks mis, sterker misschien is het nog wel 
handiger en milieuvriendelijker dan stroom.
Dat idee is ontstaan als een optelsom van:
•  Opgewekte windenergie, kan vrij eenvoudig benut worden 
om H2 (waterstof) te maken.
•  (Aard)Gas bestaat voornamelijk uit methaan CH4 – Het zou in 
theorie mogelijk moeten zijn om aardgas te maken van CO2 en 
H2.
•  Van de 1400 platforms in de Noordzee staan er ongeveer 
200 in het Nederlandse continentale plat, het zijn met name 
gasplatforms. Er raken er steeds meer buiten gebruik. De funde-
ring van deze platforms is zeer degelijk en zal waarschijnlijk (re-
latief eenvoudig) aan te passen zijn voor het plaatsen van o.a. 
flinke windmolens. Deze gas-platforms zijn al aangesloten op 
onze gastransport infrastructuur.
•  Voor het verwijderen van de niet meer gebruikte platforms 
zijn miljarden gereserveerd binnen de begrotingen van de ener-
giemaatschappijen. Inzet van dit geld voor de ontwikkeling van 
energieparken als basis voor een circulaire energievoorziening  
- CO2-neutrale/ groene - gebaseerd op (aard)gas zou aan de  
ontwikkeling hiervan een geweldige impuls kunnen geven.

De bestaande gasplatforms bieden waarschijnlijk nog te 
weinig mogelijkheden voor het plaatsen van voldoende wind-/ 
opwekkingscapaciteit. 
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De plaats van de huidige gasplatforms is zodanig dat een 
eventuele uitbreiding met extra windmolens weinig weerstand 
zal ontmoeten. 
Nu is er nog veel bezorgdheid bij de ecologie rond de (gas)
platforms, maar met de huidige kennis en ervaring moet het 
mogelijk zijn dit negatieve aspect goeddeels weg te nemen en 
deze platforms milieuneutraal in te richten. Rond elk platform 
mag er in een straal van 500 m niet gevist worden. Dat zorgt 
nu al voor een positieve ontwikkeling van de mariene biologie.

In feite zou dat kunnen betekenen dat we op een soepele 
manier de overgang kunnen maken van onze de huidige 
energievoorziening op basis van (fossiel) aardgas naar 
energievoorziening op basis van circulair gas. Met een dergelijke 
soepele overgang wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het halen van onze CO2-doelen. Immers als we steeds meer 
circulair gas gaan gebruiken wordt ook steeds meer van de CO2 
die wordt geproduceerd bij de verbranding van gas gebonden bij 
de productie van circulair gas.
Een idee als dit vraagt natuurlijk nog heel veel uitwerking en 
studie, maar gezien het mogelijke perspectief lijkt het zeker de 
moeite waard er eens nader naar te kijken.
De vraag is of we met windmolens in onze Noordzee voldoende 
stroom op kunnen wekken om Nederland van circulair gas te 
kunnen voorzien.
We verbruiken in Nederland nu totaal per jaar circa 1000 PJ aan 
energie uit aardgas, is vergelijkbaar met 775.000 GWh.  
Daarvan wordt circa 500 PJ gebruikt om er in energiecentrales 
stroom mee op te wekken. In de praktijk exporteren we ook nog 
het nodige maar dat blijft hier verder buiten beschouwing. 
Ons verbruik exclusief dat van de energiecentrales is 
‘energetisch’ circa 500 PJ. Dat komt ongeveer overeen met 
circa 30.000 MW aan wind-opwekkingscapaciteit. Dat is  
grofweg 10x de capaciteit die er in 2015 in de Noordzee stond.  
De praktijk is dat je i.v.m. de omzetting van wind naar 
stroom en vervolgens gas, rekening moet houden met 
rendementsverlies. Je zult in de praktijk wellicht wel 2x die 
hoeveelheid nodig hebben voor een sluitend plaatje. Behalve de 
200 windmolens op de oude booreilanden moeten er dan nog 
2000 extra bijgeplaatst worden, maar dan heb je ook wat. 

Heel nederland (exclusief de industrie) op circulair “groen” gas.

gas, van FossieL naar CirCULair, een WiLd idee
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ZeK-WetensWaardigHeden

algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op 2 mei a.s. in de 
Vermaning, Zaanweg 57 in Wormerveer. Er spelen wat zaken 
waarover nader wordt bericht.

Zonneveldt
De eerste rentebetaling is eind december 2016 uitgevoerd.

Contributie
Wij bevinden ons weer in een nieuw jaar en dat betekent dat 
er weer contributie wordt geïnd. Leden/donateurs die geen 
incassocontract hebben getekend wordt vriendelijk verzocht 
10 Euro op rekeningnummer NL61 TRIO 02547.06.584 van 
de Triodos-bank tnv Zaanse Energie Koöperatie te storten. De 
incasso’s zullen eind april worden uitgevoerd. 

Kopij voor de krant (daar zijn wij altijd blij mee !) 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.
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versLag over 2016 
secretaris

Nadat de provincie het plaatsen van windturbines in Noord-Hol-
land nagenoeg onmogelijk had gemaakt heeft uw ZEK bestuur in 
2015 de focus van het beleid verlegd naar zonne-energie. 
Dit heeft eind 2015 geleid tot de opening van Zonneveldt. 
Wij willen graag meer projecten realiseren om zo meer afnemers 
van lokale duurzame stroom  te kunnen bedienen. Om dit voor 
elkaar te krijgen heeft het bestuur in 2016 veel energie gesto-
ken in het verkennen van de mogelijkheden voor nieuwe projec-
ten, in de promotie van duurzame lokaal opgewekte energie en 
in het geven van voorlichting. 

nieuwe projecten
We hebben veel tijd en energie gestoken in het zoeken naar 
nieuwe daken voor zonnepanelen. Samen met vrijwilligers heb-
ben we diverse daken bekeken naar potenties en technische as-
pecten. Ook de financiële mogelijkheden zijn onderzocht. Er is 
gekeken naar de mogelijkheden van subsidie (SDE+) en het ge-
bruik van de Postcoderoosregeling.
Het Windpaard wordt een oudje met mankementjes. Het bestuur 
is daarom gaan nadenken over wat hiermee te doen. Omdat we 
moeite hebben met afstand doen van ons trouwe paard zijn we 
gestart met het onderzoeken van eventuele mogelijkheden voor 
vervanging. Daar gaan we in 2017 mee verder.

voorlichting
In het voorjaar hebben we een bijzonder informatieve avond 
over LED-verlichting gehad waarbij presentaties werden ver-
zorgd door het onafhankelijke onderzoeksbureau OliNo. Zij heb-
ben daarbij hun lampenportal op internet laten zien. Voor deze 
avond hebben wij een financiële bijdrage van de gemeente 
Zaanstad ontvangen.
In het najaar was er een infoavond over duurzaam verwarmen. 
Het wordt langzaamaan duidelijk dat het aardgas zijn einde na-
dert. Mensen die nu hun cv-ketel moeten vervangen zijn zoeken-
de naar alternatieven voor gas. Deze infoavond voorzag op een 
goede manier in deze behoefte.
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promotie
Wat dit betreft heeft de ZEK actief meegedaan met de promo-
tiecampagne van Greenchoice om aandacht te geven aan loka-
le energiecoöperaties. We hebben ons dan ook gepresenteerd bij 
vele manifestaties in de Zaanstreek. Zo waren we te vinden op 
de Yada Yada Market op het Hembrugterrein, de Jaarmarkt in 
Zaandijk, het Lifestyle festival in Wormerveer, de happening van 
Boulevaart en bij de officiële opening van het multifunctioneel 
centrum in Wormerland.
Ook hebben we meegedaan met de Dag van de Duurzaamheid 
in De Fabriek.

versLag over 2016
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De afgelopen jaren laat het aantal afnemers van de stroom van 
de Zaanse Energie Koöperatie een geleidelijk stijgende lijn zien 
(Al ruim meer dan 100 deelnemers). Daar is het bestuur heel 
blij mee, maar het moment nadert dat de verhouding tussen de 
opgewekte stroom van het Windpaard en Zonneveldt een beetje 
zoek raakt. Daarom zijn we in 2016 naarstig op zoek geweest 
naar geschikte daken om deze net als bij de manege Zonneveldt 
in de Engewormer vol te leggen met zonnepanelen. Nadat een 
aantal daken afviel door zaken als ligging of de staat van het 
dak hebben we een prachtig dak gevonden.
Het dak is een nieuw dak op een stal in Assendelft.
Het gaat deze keer om 460 panelen, waarvan de geschatte 
opbrengst 109.000 kilowattuur wordt. 
Ook nu is het voor leden weer mogelijk te investeren in dit 
dak. Om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te geven is 
de maximale inleg gesteld op € 5.000,-. Voor het dak is 
SDE+-subsidie aangevraagd. Hoewel er vele miljarden euro’s 
beschikbaar zijn weet je nooit zeker of je voor subsidie in 
aanmerking komt. Dit moet rond 1 juni bekend zijn.
Uiteraard willen wij weer een aantrekkelijke rente bieden, 
wij hopen weer 3% te kunnen aanbieden. Dit is nog even 
afhankelijk van de rekening van Liander voor de aansluiting 
op het net. Zoals Zonneveldt ons geleerd heeft kan dat nogal 
tegenvallen.
Wilt u een investering doen dan kan dat vanaf 6 maanden na 
het moment dat een eerste inleg van € 50,- is ontvangen.
De oplevering van het dak is gepland in september 2017. 
Wilt u mee investeren dan is het nu zaak deze € 50,- te storten, 
want er zijn nog 6 maanden te gaan.
Uiteraard kunnen leden die de € 50,- al hebben gestort en 
leden die al in Zonneveldt hebben geïnvesteerd ook aan dit dak 
deelnemen.
Dit project kan geen doorgang vinden als de offerte van Liander 
voor de aansluiting op het net erg tegenvalt of als de SDE+-
subsidie niet wordt toegekend.
(Zie ook de achterpagina van deze krant)

nieUW ZonnedaK ZeK ZoeKt FinanCiering

Bestuur
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In schril contrast met onze eigen Lagerwey van 80 kilowatt.
Mochten we maar opschalen ...
Eemshaven krijgt de grootste windturbines van Nederland. 
Lagerwey, fabrikant van windturbines in Barneveld, gaat twee 
turbines van het nieuwe type L136 bouwen. Dat doet Lagerwey in 
opdracht van Growkind, een dochteronderneming van Growind uit 
Biddinghuizen.
De nieuwste Lagerwey turbine heeft een ashoogte van 136 meter, 
waardoor de tiphoogte de 200 meter aantikt, zegt sales director 
Ronald Boerkamp van Lagerwey. Deze turbine heeft een vermogen 
van 4,5 megawatt en kan een gemiddelde windsnelheid van 
8.5 meter per seconde aan, terwijl andere turbines geschikt zijn 
voor een gemiddelde windsnelheid van 7.5 meter per seconde. 
,,Hierdoor gaan de kosten per opgewekte kilowattuur naar 

beneden’’, aldus Boerkamp.
De L136 is ontworpen voor locaties met hoge turbulentie en grote 
verschillen in de verticale windlagen. Zoals de Eemshaven. Een 
windturbine van deze omvang kan ruim 5000 huishoudens van 
energie voorzien.
Boerkamp: ,,Het is bijzonder dat het ons als Nederlands bedrijf 
gelukt is om deze opdracht uit te voeren. Windturbines van deze 
klasse worden door een aantal grote, internationaal opererende 
bedrijven gemaakt. Lagerwey heeft de mensen, middelen 
en techniek, toch is het heel erg moeilijk om daar tussen te 
komen. Met deze nieuwe windturbine spelen we ineens een 
vooraanstaande rol in de windindustrie.’’

eemshaven krijgt grootste windturbines van het land

Lagerwey
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niet-giftige accu ontwikkeld.
University van Calgary heeft een nieuw materiaal gebaseerd op 
een organische fosfor-verbinding ontwikkeld dat de weg heeft 
geopend naar accu’s zonder instabiele en potentieel giftige 
materialen zoals lithium, kwik, kobalt en cadmium. 
Dit innovatieve product is niet alleen goedkoper om te 
fabriceren, maar ook niet giftig, licht van gewicht en aanzienlijk 
stabieler. Bij het met een speciale machine herhaald laden en 
ontladen van de accu’s werden meer dan 200 cycli gehaald.

nieuw record perovskiet-zonnecel.
Aan de University of New South Wales zijn onderzoekers erin 
geslaagd het rendement van porovskietcellen op te krikken tot 
18%. Toen deze in 2009 voor het eerst verschenen hadden 
ze een rendement van 3,8%. Het doel is om binnen afzienbare 
tijd een rendement van 26% te behalen.  Zonnecellen van 
perovskiet zijn goedkoop te produceren, gemakkelijk om te 
maken en flexibel. allemaal uitmuntende eigenschappen.

 
Test met opslaan windenergie in een enorme redox-flow-accu
Het Frauenhofer Instituut werkt aan een grote redox-flow-accu 
in het zogenaamde RedoxWind-project. Het is de bedoeling 
om windenergie op te slaan in deze accu. De accu heeft een 
vermogen van 2 MW en een capaciteit van 20 MWh en is 
dus krachtig genoeg om een dorp tien uur lang van stroom 
te voorzien. In een fabriekshal op het testterrein in Pfinztal 
in Baden-Württemberg staan tanks van 45.000 liter voor het 
opslaan van elektrische energie in vloeibare elektrolyten.

Zonnebrandstoffen (water wordt brandstof)
Zonnebrandstoffen zijn onze hoop voor de toekomst. Deze 
brandstoffen worden rechtstreeks gemaakt uit zonlicht, 
water en eventueel kooldioxide, dus zonder tussenkomst van 
electrische energie. Onderzoekers van het Lawrence Berkeley 
National Laboratory en het California Institute of Technology 
zijn erin geslaagd om in slechts twee jaar het aantal materialen 
te verdubbelen waarvan bekend is dat ze als katalysator in 
zonnebrandstoffen gebruikt kunnen worden. 
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15 maart ging Nederland naar de stembus. De opkomst was 
onverwacht hoog en de uitslag was verrassend. De PVV werd 
tegen de verwachtingen van alle peilingen in niet de grootste en 
de gezamenlijke linkse partijen boekten aardig winst. En dat is 
gunstig voor het realiseren van de klimaatdoelen. 
Groen Links, Partij voor de Dieren en D66 hebben de doelen 
van Parijs hoog in het vaandel. Ook de christelijke partijen 
ChristenUnie en SGP hebben vanuit hun geloof van oudsher hart 
voor het behoud van de aarde en dus het klimaat.
Hoopvol dus voor een versnelling van de transitie van fossiele 
naar duurzame energie. Meer kans voor het recht doen aan 

de rechtelijke uitspraak in het 
Klimaatproces dat Urgenda in 
de zomer van 2016 van de 
Nederlandse Staat won.
Premier Rutte heeft in de vorige 
regeerperiode het woord klimaat 
nauwelijks in de mond genomen. 
Na de verkiezingsuitslag sprak 
hij voor het eerst uit dat we de 
klimaatdoelen moeten halen. 
Waarschijnlijk omdat hij zich 
genoodzaakt ziet in de komende 
regeerperiode samen te gaan 
werken met de linkse partijen die 
grote verkiezingswinst behaalden.
Betere vooruitzochten dus ook 
voor energiecoöperaties zoals de 
ZEK om hun doelen te realiseren. 

We zien dan ook met vertrouwen tegemoet dat we de komende 
jaren duurzame energieprojecten kunnen realiseren en meer 
lokale groene stroom kunnen gaan leveren in de Zaanstreek. 
Kortom…..een smily voor het klimaat !

verKieZingen gUnstig voor Het KLiMaat?!

erna van gils
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oproep van de nationale energiecommissie 
Wij ondersteunen het initiatief van De Nationale Energiecommissie om samen  

versneld over te schakelen op 100% schone energie uit Nederland. Zo kunnen 
we allemaal meedoen. Allereerst de oproep aan het nieuwe kabinet onderteke-
nen via www.energiecommissie.nl deze verspreiden via social media. Wij heb-
ben al ondertekend.

snel naar 100% schone energie uit nederland
De Nationale Energiecommissie zoekt verbinding in het hele land om de energie-

transitie te versnellen. Het netwerk van netwerken. Samen druk uitoefenen op 
Den Haag om nu echt werk te maken van een samenhangend klimaatbeleid en 
de noodzakelijke versnelling van de energietransitie. Er liggen grote kansen, 
niet alleen voor het bedrijfsleven en niet alleen voor ons milieu. Nederland kan 
koploper worden op het gebied van duurzame energie. Dat vereist een actieve 
rol van de overheid: we willen visie en een langetermijnbeleid. 

We streven naar 500.000 ondertekenaars, nog vóór de kabinetsformatie. 
www.energiecommissie.nl #daartekenenwijvoor Dank je wel!

voor u gelezen

13 Naast de grootste turbine in Nederland heeft Lagerwey ook een 
turbine zoals het type van het Windpaard. Dit type turbine staat 
al in Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Canada, Indonesië,  
Carïbisch gebied, Frankrijk, Marokko en St. Helena. En wellicht 
in de loop van dit jaar ook in Nederland.
Ontwikkelaar, producent en exploitant van middelgrote 
windturbines WES heeft samen met Greenchoice de 
WINDcoöperatie Andijk opgericht. Deze coöperatie gaat de 
bestaande Lagerwey turbine De Adelaar (ruim 28 jaar oud) 
in Andijk vervangen door een nieuwe. Zij gaan dit project 
uitvoeren met gebruikmaking van de Regeling Verlaagd Tarief 
Energiebelasting (postcoderoosregeling). Leden kunnen daar 
windkavels kopen vanaf 200 kWh (€ 250,-) tot 10.000 kWh (€ 
12.500). Zij nemen dan stroom af ter grootte van hun windkavel 
en krijgen dan jaarlijks een korting van € 0,122 voor iedere 
ingelegde kWh op de reguliere energiebelasting en dus op de 
energierekening. Na 15 jaar is via het voordeel op de energienota 
de inleg terug met een rendement van ca. 5%!  
Dat laatste hangt natuurlijk sterk af van de ontwikkeling van de 
elektriciteitsprijs.
Uw bestuur van ZEK volgt deze ontwikkeling op de voet om te 
bezien of dit ook een mogelijkheid kan zijn voor vervanging van 
het Windpaard.

KLeine WindtUrBine van Wes (LagerWeY) in andiJK




