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De Zaanse Energiekrant 
wordt uitgegeven door de 

coöperatieve vereni-
ging Zaanse Energie 

Koöperatie u.a.
Deze vereniging heeft tot 
doel het bevorderen van 

het gebruik van 
wind energie en andere
 vormen van duur zame 

energie en het op 
milieu vriendelijke wijze 

produceren van energie.
De Koöperatie heeft 

diverse projecten zoals 
het beheer van een wind-
turbine en twee zonneda-

ken, waardoor de leden 
bijdragen aan de produc-
tie van schone duurzame 
stroom door gebruik van 
wind- en zonne-energie.

Bestuursleden Z.e.K.:
Thecla Graas  -  voorzitter
Oversluispad 9,1521 EE Wormerveer
tel. 075-6214649 
e-mail: thecla.graas@zaanse-energie-kooperatie.nl

Erna van Gils  -  secretaris
Groene Jagerstraat 19, 1551 ES Westzaan
tel. 06-24398993
e-mail: secretaris@zaanse-energie-kooperatie.nl

Kees Bank  -  webbeheer
Krommeniedijk 80, 1562 GM Krommenie
tel. 075-6211619
email: kees.bank@zaanse-energie-kooperatie.nl

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen van 
Gerard Platjouw, Kees Bank, Thecla Graas, Erna van 
Gils en Daniëlle Schouten

Foto op de voorpagina: Tom Kisjes

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 contributie 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

Klimaat akkoord?

Het klimaatakkoord is een internationaal verdrag om de 
opwarming van de aarde te beteugelen. In Nederland werd vorig 
jaar 163 miljard kilo gram CO2 uitgestoten, vrijwel hetzelfde als 
in 1990 (Urgenda).
Energiebedrijven brachten 22 procent meer CO2 in de lucht, 
maar daarbij moet worden bedacht dat hun totale productie  
54 procent hoger lag. De uitstoot stijgt dus minder hard dan de 
productie (nu.nl).
Ja het weer deze zomer was lekker warm. We hoefden niet het 
vliegtuig te nemen om de warmte te vinden. Maar het gaf mij 
ook een signaal ! Een signaal dat we door moeten gaan met 
de Zaanse Energie Koöperatie om te zorgen dat de Zaanstreek 
leefbaar blijft.

Doorgaan met nieuwe 
opwekfaciliteiten 
realiseren en actief zijn 
met warmtescans !
Gelukkig hebben we en 
krijgen we versterking 
in ons bestuur. Daniëlle 
Schouten wil ons 
graag helpen met de 
verdere uitbouw van de 
marketingcommunicatie.  
De Zaanstreek gaat van 
ons horen…Naast Daniëlle 
zijn we ook erg blij met 

Gerard Platjouw als coördinator voor het vervolgproject van de 
warmtescans. 
Vanaf deze winter gaan we deze actie weer verder oppakken. 
Er hebben zich al een aantal nieuwe scanvrijwilligers aangemeld, 
maar indien je ook wilt meehelpen horen we het graag.  
Voor dit project hebben we ook financiële ondersteuning en 
support gevraagd en gekregen van gemeente Zaanstad.
Dat is mooi want dan kunnen Zaanse inwoners zelf ook meer 
gericht acties ondernemen om hun koude- of warmtelekken 
op te lossen en zodoende energie te besparen en dus de totale 
benodigde energieproductie te verlagen.  
Dus ook wij kunnen zorgen voor een verminderde CO2 uitstoot.
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De excursie naar windpark Krammer hebben we moeten 
verplaatsen naar 3 oktober. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wordt op 
en om het sluizencomplex Krammer het Windpark Krammer 
aangelegd door de energiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind, 
die gezamenlijk ruim 4.000 leden tellen. Daarmee is dit het 
grootste burgerinitiatief op het gebied van duurzaamheid in 
Nederland.
De projectleider van dit project heeft de Zaanse Energie 
Koöperatie uitgenodigd het indrukwekkende project te komen 

bekijken. Met deze 
excursie kunnen 
maximaal 35 
personen mee. Het 
is in eerste instantie 
bedoeld voor leden/
donateurs van de 
ZEK. Mocht het 
maximum aantal niet 
worden bereikt met 
inschrijvingen van 
leden/donateurs, dan 

kunnen ook andere inwoners van de Zaanstreek mee.
Hieronder volgt informatie over de excursie.

Datum: woensdag 3 oktober 2018.
Vertrek: circa 10.30 uur verzamelen voor vertrek per bus bij de 
Vermaning Zaanweg 57 in Wormerveer.
Aankomst: circa 13.00 uur bij het bezoekerscentrum in Oude 
Tonge.
Rondleiding: van 13.00-16.00 uur informatie door de 
projectleider en rondrit met de bus over het werkterrein.
Vertrek: circa 16.00 uur per bus naar Wormerveer, aankomst 
rond 18.00 uur.

De kosten voor deelname zijn € 10,00 per persoon. Er moet 
voor een eigen lunchpakketje worden gezorgd. Opgeven kan 
door het overmaken van het bedrag van € 10,00 per persoon op 
bankrekeningnummer: NL 61 TRIO 0254 706584 
t.n.v. Zaanse Energie Koöperatie onder vermelding van 
“Excursie Krammer Windpark”. Inschrijving kan tot uiterlijk 1 
oktober 2018.
Het bestuur rekent op een leuke en informatieve dag.
Nieuwsgierig naar dit project?  
Kijk alvast op https://www.windparkkrammer.nl

eXCUrsie naar WindparK KraMMer
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Tijdens de Duurzame Huizen Route op zaterdag 3 en 10 
november 2018 krijg je de mogelijkheid om huiseigenaren 
persoonlijk te ontmoeten. In heel Nederland stelt een groot 
aantal huiseigenaren hun duurzame huis open. In een 
ongedwongen sfeer heb je alle tijd om vragen te stellen.

LET OP: Niet alle huizen gaan open. Vanaf oktober 2018 
worden de openingstijden weergegeven op de website  
www.duurzamehuizenroute.nl

ervaringen uit de eerste hand
Wil je meer weten over het verduurzamen van je huis en 
comfortabeler wonen? Of staat er een verbouwing op de 
planning en kijk je naar energiebesparende mogelijkheden?  
Stel je vraag aan een huiseigenaar met een duurzame woning  
en hoor ervaringen uit de eerste hand.  
De deelnemende huizen zijn stuk voor stuk inspirerende 
voorbeelden om zelf aan de slag te gaan.

nationale duurzame Huizen verkiezing
Trotse huiseigenaren van een duurzame woning kunnen zich 
tot en met 30 september 2018 aanmelden bij de Nationale 
Duurzame Huizen Route via: www.duurzamehuizenroute.nl/
verkiezing.
Een deskundige jury beoordeelt de woningen op onder 
meer energiezuinigheid, duurzaam materiaalgebruik en 
klimaatbestendigheid. Huiseigenaren kunnen hun woning 
aanmelden op www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing. Op 
vrijdag 23 november is de bekendmaking en prijsuitreiking 
van de landelijke publieks- en juryprijzen voor de verkiezing 
‘Duurzaamste huis van Nederland’.

dUUrZaMe HUiZen roUte 2018 
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Het zonnedak van de White ranch maakt deze zomer een 
flitsende start.

Van februari tot september hebben we al meer dan onze 
verwachte 100 000 kWh per jaar opgewekt. Super ! Helaas 
kost het zichtbaar maken van de cumulatieve opbrengst op ons 
digibord, veel meer moeite dan we hadden verwacht.  
Thijs Kaper en Nico Heijnen zijn aan het kijken of de 
opgebrachte kWh toch op het (gekregen) display kunnen 
worden weergegeven. We hopen natuurlijk van wel.  
Tot die tijd zult u het moeten doen met de statistieken op onze 
website. 

WHite ranCH
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Sinds vorige winter help ik, Gerard Platjouw, als vrijwilliger 
aan de actie warmtescans van de ZEK en heb in het voorjaar 
aangeboden de warmtescans te willen coördineren. Dit bleek 
niet tegen dovemansoren gezegd te zijn, want ik was al 
aangenomen voor ik het wist. Gelukkig heb ik tijd en houd van 
projecten, dus een mooie nieuwe hobby.

Daarvoor was ik bezig met het energieneutraal 
maken, ook een hobby op zich, van ons huis 
in Wormerveer, zie het stukje in de Zaanse 
Nieuwskrant nummer 61 en het delen van 
ervaringen hieromtrent.

We waren er vroeg bij en zien nu dat er een 
nieuwe generatie warmtepompen op de markt 
komt die minder lawaai maken. Dit komt omdat 
er in plaats van koelvloeistof nu CO2 in het 
systeem wordt gebruikt. Ook energiezuiniger 
dus efficiënter. Maar plaatsing qua ruimte blijkt 
vaak een probleem. Dit zou in de nieuwbouw 
opgelost moeten worden door de grotere 
technische ruimte inpandig te maken, net zoals 
in veel landen om ons heen.

Naast die hobby’s ben ik al heel lang gelukkig getrouwd met 
Carla Brusche en zijn we ouders van 2 mooie ambitieuze 
dochters en 4 lieve kleindochters en passen wekelijks op de 
twee jongsten, heerlijk gewoon.

Met deze actie van ZEK hoop ik dat we de Zaankanters 
overtuigen wat aan hun huis te gaan doen, b.v. isoleren, het 
geeft het snelste resultaat. Energieneutraal is helemaal top 
maar alle beetjes helpen, echt! Een omslag moet er komen, 
gas en elektra worden steeds duurder. Het wordt dus steeds 
interessanter om bewuster met je energiegebruik om te gaan, 
want het loont.

Ik hoop dat we veel mensen op het goede been zetten en 
zodoende het energiegebruik omlaag brengen. Het is goed voor 
de wereld en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Ik zie u graag bij een van de warmtescans of 
voorlichtingsavonden. 
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Alle Zaanse scholen hebben net het lesaanbod van het Zaans 
Natuur en Milieu Centrum ontvangen, daarin staat ook weer 
onze leskoffer vermeld. We zijn trots om te melden dat vorig 
schoolseizoen de kist het hele jaar geboekt was.

Ben je misschien geïnteresseerd en/of wil jij of via jou, dit ko-
mend schooljaar inzetten voor een groep 5,6,7 of 8 van een 
Zaanse school? Neem dan contact op met f.valk@zaansnatuur-
milieucentrum.nl

DE SPIEGELKOFFER

Een leskoffer over energie en energie besparen, gemaakt door 
de Zaanse Energie Koöperatie. Op speelse wijze wordt onder 
meer inzichtelijk gemaakt hoeveel (menselijke) energie het kost 
om ook maar één LED-lampje te laten branden. Een leskist vol 
techniek die gebruikt kan worden als los project of bij een  
themaperiode over energie of elektriciteit.
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garanties van oorsprong dUUrder

          
Groene stroom uit Nederland blijkt zeer gewild. Hierdoor is deze 
stroom de duurste van Europa.
Nederlandse gemeentes en bedrijven die hun stroomverbruik 
willen vergroenen zijn de komende jaren een stuk duurder uit. 
Dat komt doordat de prijs van de zogeheten garanties van 
oorsprong die ze daarvoor nodig hebben de afgelopen jaren 
sterk is gestegen. Vooral Nederlandse certificaten zijn gewild en 
behoren daardoor tot de duurste in Europa.

Een groot aantal gemeentes en bedrijven kondigde de afgelopen 
jaren groenestroomcontracten aan zoals Schiphol, de NS, Den 
Haag, Amsterdam en veel andere steden: allemaal lieten ze 
weten hun elektriciteitsverbruik helemaal duurzaam te willen 
maken. Dat moet vooral gebeuren door bestaande fossiele 
energiecontracten te vervangen door schone energiecontracten 
van eigen bodem.

Lange tijd kochten Nederlandse bedrijven en energieleveranciers 
groene certificaten van waterkrachtcentrales in Noorwegen of 
geothermiecentrales in IJsland. Dat werd door critici betiteld 
als sjoemelstroom, omdat die spotgoedkope ‘groene’ stroom 
niets bijdroeg aan de verduurzaming van de Nederlandse 
energieproductie.
(Bron: Financieel Dagblad)
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 leden/donateurs van de ZeKNIEUWE

Mark van Kollenburg uit Zaandam
Susan Pijl uit Koog aan de Zaan
Rutger Koekkoek uit Krommenie
Wim Wiltjer uit Zaandam



Er zijn plannen voor een nieuw zonnedak in de Zaanstreek met 
veel zonnepanelen. Wil je mee investeren? Zet dan alvast je do-
nateurschap om in een lidmaatschap zodat je mee kunt doen 
met onze volgende crowdfundingsactie voor nog meer opge-
wekte duurzame energie in en voor de Zaanstreek!

Als lid van de ZEK betaal je naast de jaarlijkse € 10,- contribu-
tie (net als de donateurs) en eenmalig € 50,- inschrijfgeld (die bij 
beëindiging van het lidmaatschap opvraagbaar is). Wanneer de 
inschrijving voor investeringen in nieuwe opwekinstallaties start, 
word je in staat gesteld je inleg te verhogen, waarover, door de 
algemene ledenvergadering te bepalen, jaarlijks rente wordt uit-
gekeerd. 

Wil je lid worden maak dan € 50,- over op het rekeningnummer 
van de Zaanse Energie Koöperatie, NL 61 TRIO 0254 706584 
vermeld hierbij: Lidmaatschap.   

  foto © Tom Kisjes
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Dit is een uniek project van Stichting De Noordzee en Natuur & 
Milieu voor het versterken van onderwaternatuur in windparken. 
Tijdens een pilot in windpark Luchterduinen onderzoeken we 
hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie 
elkaar kunnen verrijken. De pilot wordt uitgevoerd samen met 
Eneco en Van Oord.

aanhechtingsplek voor zeeleven

Anderhalve eeuw geleden waren er nog veel natuurlijke riffen in 
de Noordzee, waaronder grote oesterbanken. Door menselijk in-
grijpen en ziektes is de biodiversiteit in de Noordzee nog maar 
veertig procent van wat deze zou kunnen zijn. Natuurlijke riffen, 
vaak schelpdierbanken, zijn nagenoeg volledig uit de Noordzee 
verdwenen.

Binnen windparken mag niet met sleepnetten worden gevist en 
de palen van de windmolens bieden een aanhechtingsplek voor 
zeeleven. Daarmee zijn windparken de ideale locatie om actief 
de onderwaternatuur te versterken.

Innovatief

In het windpark worden verschillende soorten kunstriffen ge-
plaatst en oesters uitgezet. De oesters produceren larven die er 
aan bijdragen dat in het gebied een volwaardig rif ontstaat dat 
allerlei andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zee-
honden. De lessen die hieruit getrokken worden leveren een 
blauwdruk op voor natuurherstel onder water in alle windpar-
ken op zee. Het doel is dat dit straks de standaard kan worden 
bij de bouw van nieuwe parken. Dit najaar worden de rifstructu-
ren geplaatst. 
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De belangstelling afgelopen winter 
was groot, de ZEK heeft daarom 
besloten de komende winter weer 
aan de slag te gaan met warmte-
scans. Kosten  50,-. 
Heb je interesse of wil je 
alvast aanmelden? 

Mail naar: warmtescan@zaanse-energie-kooperatie.nl

KOMENDE WINTER 
EEN WARMTESCAN?

www.zaanse-energie-kooperatie.nl 

Warmtescan voor bewust energiegebruik 
Niet alleen duurzame opwekking is van groot belang, 
maar ook het terugdringen van het energiegebruik.
Bij warmtescans worden van de woning opnames gemaakt 
met een infraroodcamera. Hierop is te zien waar warmte van 
de woning van binnen naar buiten stroomt en waar kou de 
woning binnenkomt. Met dit 
inzicht zijn effectiever 
beslissingen te nemen over 
isolatiemaatregelen en 
tips voor bewust 
energiegebruik.


