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Colofon 

De Zaanse Energiekrant wordt uitgegeven 

door de coöperatieve vereniging Zaanse 

Energie Koöperatie u.a. 

 

Deze vereniging heeft tot doel het 

bevorderen van het gebruik van 

windenergie en andere vormen van 

duurzame energie en het op 

milieuvriendelijke wijze produceren van 

energie. 

 

De Koöperatie heeft als eerste projekt het 

beheren van een windturbine, waardoor 

de leden bijdragen aan de produktie van 

schone duurzame stroom door gebruik 

van windenergie. 

 

Bestuursleden Z.E.K.: 
• Thecla Graas, Oversluispad 9, 1521 EE 

Wormerveer, tel. 6214649, e-mail: 

benfieldth@kpnplanet.nl 

• Jaap Velserboer, Zeedijk 11,1566 NE 

Assendelft, tel. 075-6871274,  e-mail 

jaapvelserboer@hetnet.nl 

• Dick Beets, secretaris, Enge Wormer 

22, 1531 MV Wormer, tel. 06-33800429, 

e-mail: zek@planet.nl 

• John Hermans, Joke Smitsingel 10, 

1566 SL Assendelft, tel. 7713756,  

e-mail: j.hermans34@chello.nl 

• Gerrit Jan van der Schoor, 

administratie, Wibautstraat 133, 1505 

CD Zaandam, tel. 7718120, e-mail 

gjvdschoor@gmail.com 

 

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen 

van Dick Beets, Thecla Graas, John 

Hermans, Ton Smit, Elly Spillekom. 

Lay-out: Gerrit Jan van der Schoor. 

Overigens 

• Het kantoor van de Zaanse Energie 

Koöperatie is te bereiken onder 

� Stationstraat 38, 1506 DH  Zaandam 

� Tel. 06-33800429, fax (075) 6704636 

� e-mail zek@planet.nl 

• Onze website is 

www.zaansenergiecoop.com. 

• De kontributie bedraagt minimaal €5,-- 

per jaar. 

• Inleggelden aan de ZEK zijn €50,─. 

• Giften zijn ook welkom en zijn aftrek-

baar van de belasting. 

• Betalingen overmaken naar rekening-

nummer 3798331 van de Postbank 
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Van de voorzitster 
 

Als u de perikelen ten aanzien van de 

opschaalderij van ons Windpaard heeft 

gelezen, kunt u zich afvragen waar het 

allemaal toe gaat leiden. 

Ook leest u dat Zaanstad in 2020 

klimaatneutraal wil zijn en dat onze 

Milieufederatie Noord-Holland tegen die 

tijd 1250 megaWatt aan windmolens in 

Noordholland geplaatst  wil hebben (nu 

280 mW). Hoop doet leven en daarom 

gaan we door, voor onze droom, zoals 

Ton Smit zegt: het leven, de natuur is toch 

te mooi om het door onze handen “weg te 

laten glippen”?  Bij overheden en 

instanties begint het nu door te dringen 

dat het op korte termijn alleen met 

besparing en met name windenergie 

bereikt kan worden. En dat moet je niet 

aan ‘de markt’ overlaten, maar aan 

windkoöperaties, dat wisten wij al lang. De 

klimaatkaravaan in Haarlem bevestigde 

dat en gaf het minister Cramer mee naar 

Kopenhagen. 

Tot zover de instanties, maar ook de 

burger moet er in geloven. 

De ontwikkelingen, plannen volgen elkaar 

snel op en er wordt op dit moment binnen 

de gemeente gewerkt aan een routekaart. 

Er worden door allerlei organisaties 

wedstrijden, met eventuele prijzen 

uitgeschreven om mensen te prikkelen om 

creatief om te gaan met energiegebruik,  

opwekking en besparing. Het volk wordt 

gehersenspoeld door de media, dat 

windmolens alleen veel subsidie kosten, 

dat boeren er véél geld mee verdienen (hè 

Fam. vd Laan?) dat het 

vogelgehaktmolens zijn(hè, Ton?), méér 

herrie maken dan een Jumbo-jet. Daarom 

dit zelfleverings/participatie-krantje. Het 

moeten ‘ónze’ windmolens worden en laat 

ze hun kolen en atoomstroom maar 

houden. 

 Hoe lang hebben we nog de beschikking 

over fossiele brandstoffen? 

Transition town? De gemiddelde 

Nederlander denkt er misschien wel over 

na, maar zet deze gedachten moeilijk om 

in daden. De ZEK blijft de intentie houden 

om u tot daden te bewegen. Gemeente 

Zaanstad,  wilt u een klimaatneutraal 

2020? Laat dan ons Windveulen (zie afb. 

op pag. 15) daarvan het startpunt zijn. 

Behoudt onze totempaal in Assendelft! 

Geef het molentje van René Sman een 

plek! 

Een ding is ook duidelijk! Als bestuurslid 

moet je wel kunnen dromen, wil je de 

energie  kunnen blijven opbrengen voor 

promoten van duurzame energie en niet 

verstrikt raken in de mogelijke op hand 

zijnde nachtmerries. 

Maar met versterking van in ieder geval 

John Hermans als bestuurslid en mogelijk 

nieuwe gegadigden die zich tijdens de 

komende molenschouw van 8 november 

kunnen melden, gaat de ZEK er alles aan 

doen om aan vooral Saendelftse ZEK-

leden eigen duurzame energie te kunnen 

leveren. 

 

Thecla Graas  

 

Opschaalderij 

Begin 2006 gaf de enquete onder de ZEK-

leden duidelijk aan dat opschalen van het 

Windpaard de hoogste prioriteit had. 

Gelijktijdig had een plannenmaker een 

groot meer getekend op de plek van onze 

molen: ‘waterberging vanwege 

klimaatverandering’. Zaanstad stelde ons 

gerust: er zou alleen een nieuw 

recreatiegebied komen en een windmolen 

en recreatie/sport dat ging prima samen. 
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In de klankbordbespreking ‘Omzoom’ 

werd ook niet echt afwijzend gereageerd, 

toen we opperden ons Windpaard naar 

een 2 megaWatt molen op te schalen. 

Ook zou er nog een nieuw te bouwen wijk 

“Kreekrijk” bijkomen en toen het rapport 

‘naar een klimaatneutraal Kreekrijk’ werd 

gepresenteerd werden we enthousiast 

voor optie 1: een 2 megaWatt molen voor 

stroom èn verwarming van de wijk. Maar 

optie 3, windmolen alleen voor stroom 

leek ons gepaster en na groen licht van 

Zaanstad deden we de bouwaanvraag 

voor opschaling naar 800 kiloWatt op de 

bus. Tot onze teleurstelling werd de 

bouwvergunning geweigerd: in de 

Windnota van 1999 stond dat de beide 

Lagerwey’s in Assendelft mochten blijven 

staan, maar niet hoger mochten. Omdat 

die van Rosa Boersma aan de Zuiderweg 

wèl naar 850kW mocht beroepen we ons 

op rechtsgelijkheid. Het bestemmingsplan 

‘Kaaik’ zou geen ruimte bieden aan 

windmolens. Voor ons oude Windpaard 

had Zaanstad destijds een artikel 19 

procedure gevolgd, maar deze keer had 

men daar geen zin in. Vervolgens werd de 

definitie ‘openheid’ van het 

beeldkwaliteitsplan als argument 

aangevoerd. Volgens onze advocaat kan 

er niet geanticipeerd worden op mogelijke 

nieuwe plannen, die nog niet door de raad 

zijn vastgesteld. 

U begrijpt al dat we voor het bezwaar-

schrift een advocaat in de arm hebben 

genomen, na veel wikken en wegen in het 

bestuur uiteraard, want het gaat met 

duizenden euro’s gelijk. Ondanks de 

weigering kwam wel snel de aanslag voor 

leges: €17850 (!) We zijn inmiddels al op 

de hoorzitting verschenen en naar 

vermeld gaat Zaanstad een externe expert 

raadplegen. Over 3 jaar loopt ons 

Windpaard uit de MEP-regeling. Van de 4 

cent per kWh van Nuon is het onderhoud 

en verzekering niet meer op te brengen. 

Wordt onze TOTEM dan een monument of 

zou er toch……..? 
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Een Babel avond over energie  
 

De Babel Salon avond van 22 september 

2009 was gewijd aan het energie-

vraagstuk. Gast was ditmaal Prof. Lucas 

Reijnders, hoogleraar Milieukunde aan de 

Universiteit van Amsterdam en 

medewerker van de Stichting Natuur en 

Milieu. Lucas Reijnders is deels 

actievoerder, deels deskundige. De 

biochemicus en hoogleraar milieukunde 

heeft de studierichting milieukunde in 

Groningen opgericht. Hij werd gedeeld 

eerste in 2004 in de wedstrijd van 

Milieudefensie voor Grootste Groene 

Nederlander. Reijnders heeft veel boeken 

geschreven over het milieu en is voor de 

pers zeer toegankelijk. Piet Bakker, Lector 

Crossmedia aan de Hogeschool Utrecht 

en oud-journalist, heeft aan het 

energievraagstuk verwante vragen 

voorgelegd aan Lucas.  

De laatste maanden besteden de 

nieuwsmedia veel aandacht aan de 

verschillende aspecten van de 

energievoorziening.  

Doen de lokale overheden er verstandig 

aan de zeggenschap over de 

energieproductie uit handen te geven? Het 

antwoord was duidelijk nee. 

Ondernemingen die geprivatiseerd zijn 

denken gewoon in winst en zullen niet 

denken hoe kunnen we burgers nu de 

beste energie geven voor de laagste prijs 

en die het minst vervuilend is. Dan is het 

idee, om van de gelden van de NUON een 

eigen windmolenpark op te zetten en dat 

in eigen beheer te houden dus een hele 

goed oplossing.  

Is de geplande reductie van CO2 uit 

fossiele brandstoffen haalbaar? Nee was 

weer het antwoord, we moeten de 

geplande reductie toch echt uit andere 

energie bronnen halen en daar staken 

wind- en zonne-energie wel met kop en 

schouders boven uit. Alle vormen 

passeerden de revue zoals 

getijdenstroom, warmte/koude pompen 

maar nergens haal je zoveel rendement 

uit als wind energie.  

Vormen biobrandstoffen een duurzaam 

alternatief voor fossiele brandstoffen? 

Lucas Reijnders onderzocht de invloed 

van de productie van biobrandstoffen in 

Zuid-Oost Azië op de lokale biodiversiteit 

en het terugdringen van de CO2-uitstoot. 

Hij concludeerde in een recent 

gepubliceerde studie dat wanneer 

rekening wordt gehouden met het verlies 

in biodiversiteit en het vrijkomen van CO2 

ten gevolge van de aanleg van de 

benodigde biobrandstofplantages, 

biobrandstoffen meestal niet duurzaam 

zijn.  

Wie spoort de consument aan zijn 

energieconsumptie te matigen? Dat gaf 

nog een hele discussie want is de 

overheid nu de aangewezene om met 

allerlei betutteling (zoals geen gloei-

lampjes meer kopen) degene die er voor 

zorgt dat de burger minder energie gaat 

gebruiken? Het moet meer van 

woningbouwverenigingen, ontwikkelaars 

en fabrikanten komen. Als je huizen en 

apparaten al zo maakt dat ze energie-

zuinig zijn door allerlei slimme, goede 

technieken dan heb je al heel veel winst.  

Kortom het was weer een leuke en 

leerzame avond met Lucas.   

 

 

Elly Spillekom
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De Zelfvoorzienende streek: Transition town 

Kun je een leven voorstellen zonder olie? 

Het zal wel moeten als we zo doorgaan 

met het snel opmaken van de aardolie. 

Wat heeft onze samenleving te maken 

met olie! Alles. 

Er is niet alleen een geldcrisis, er is ook 

een klimaat-energie-voedsel-

individualiseringscrisis. Wat zou de 

oplossing kunnen zijn? 

Regionalisering ofwel lokale gemeen-

schappen stimuleren (steden, dorpen, 

wijken, buurten) om zelf aan de slag te 

gaan met ons wonen, werken, energie, 

voedsel en ons leven minder olie 

afhankelijk te maken. 

 

Hoe zou dit aangepakt kunnen worden? 

• Met het hoofd: door na te gaan hoe de 

aarde er voor staat en dat je dan tot het 

inzicht komt dat het anders moet. 

• Met het hart: de grootste kracht van het 

hart is het ontwikkelen van het 

vertrouwen dat dingen zullen gaan 

lukken. Ook fantasie en lef om deze 

idealen te koesteren zijn stimulerende 

krachten. 

• Met de handen: ga aan de slag 

Zet het initiatief tastbaar neer. 

 

Hoe zou dit kunnen gaan werken? 

• We richten een iniatiatiefgroep op. Kom 

tot een bewustwordingsbijeenkomst met 

o.a. het tonen van de film Cuba Survived  

Peak Oil. 

• Inventariseer wat er al is aan werk-

groepen en netwerken. Organiseer een 

grote lancering. 

• Vorm werkgroepen voor energie (ZEK), 

voedselvoorziening, bouwen en wonen, 

transport, economie (LETS), regionaal 

geld, onderwijs, gezondheidszorg,afval 

en dergelijke. 

 

Ouderen spelen hierbij een belangrijke rol, 

omdat zij nog weten hoe een samenleving 

werkt waar minder energie beschikbaar 

was. Ook  hebben zij nog praktische vaar-

digheden om zelf voedsel te verbouwen, 

of dingen met de hand te maken, te 

repareren en zelf te (ver)bouwen. 

 

Dit soort initiatieven zijn al gestart in de  

o.a. Amsterdam, Den Haag, Deventer, en 

Groningen. Deze werken allen met het  

Transition Town (TT) initiatief (kijk op 

www.transitiontowns.nl ). 

Het is in 2006 gestart in Engeland, maar is 

inmiddels wereldwijd bekend. Het lijkt mij 

een goed plan om ook in de Zaanstreek 

zo’n initiatiefgroep te starten. 

Wat mij persoonlijk aanspreekt is, dat het 

initiatief vanuit de burgers zelf komt, zodat 

je er zelf handen en voeten aan kunt 

geven. 

 

 

Zal dit nu gaan leiden tot de Grote 

verandering van Onderop? 

Ik hoop het. Want het toch te mooi (het 

leven, de natuur) om het door onze 

handen “weg te laten glippen”! 

 

 

 Ton Smit   

Zelflevering (2) 
 

Minstens 500 Saendelftse huishoudens 

gaan stroom krijgen van eigen molen  ‘het  

Windpaard’. En als die huishoudens door 

Led –lampen en bewuste omgang met 

energie hun jaarlijks stroomverbruik 

verminderen naar 1500 kWh, worden het 

er zomaar 1000 huishoudens.  
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Hiervoor gaat de Zaanse Energie 

Koöperatie het zelfleveringsmodel 

toepassen op haar gemoderniseerde 

windmolen ‘het Windpaard’. De huidige 80 

kW molen levert al 15 jaar haar groene 

stroom aan Nuon (eerst PEN en ENW), 

die dit weer doorverkocht aan groene 

stroom-liefhebbers. Als Zaanstad wil 

meewerken wordt over enige tijd een 

nieuw Windpaard geplaatst. Dit wordt een 

molen, die het 10-voudige aan stroom 

levert, een E48, die een ashoogte heeft 

van 52 meter in plaats van de huidige 30 

meter, vergelijkbaar met die aan de 

Zuiderweg. De geluidsproductie zal een 

stuk minder zijn en door de 3 wieken in 

plaats van 2 en door het lagere toerental, 

dit geeft een veel rustiger beeld in de 

omgeving. 

 

Het zelflever-principe  
Op woensdag 1 oktober 2008 hebben 

energiebedrijf Eneco en windmolen-

coöperatie De Windvogel een overeen-

komst getekend voor de start voor een 

pilot voor zelflevering. 

Vervolgens was het woord aan de 

voorzitter van De Windvogel, Dick van Elk: 

“Vandaag is een belangrijke dag, vandaag 

gaan burgers en bedrijfsleven samen. Ik 

zou de burgers van Nederland dan ook 

willen oproepen: doe mee! Gebruik 

molenstroom van uw eigen windmolen. 

Gebruiken? Niet kopen? Nee, gebruiken. 

Net zoals een kropje sla uit uw 

volkstuintje. U maakt een bedje. U plant 

een zaadje. U schoffelt zo nu en dan wat. 

En u oogst uw eigen kropje sla, of 

boontjes, of aardbeien. Milieuvriendelijk, 

ecologisch verantwoord, goedkoop! Zo 

kan dat ook met windenergie.” 

Net als de Windvogel wil de Zaanse 

Energie Koöperatie stroom van het 

Windpaard aan eigen leden gaan leveren. 

Als lid bent u dan mede-eigenaar va de 

molen en hoeft er geen energiebelasting 

of BTW over de stroomrekening te worden 

betaald, dat betaalt u immers ook niet over 

uw kropje sla uit eigen tuin. 

Eneco kan de administratie verzorgen. En 

op de ledenvergadering kan onder andere 

de kostprijs van de stroom tegenover het 

resultaat voor de Koöperatie vastgesteld 

worden.  

Kortom, een energieke uitdaging om in 

Saendelft-west betaalbaar de klimaatcrisis 

te lijf te gaan, want door zo uw eigen 

stroomfabriek te zien draaien geven de 

najaarsdepressies u toch een beter 

gevoel.

 

 

Opbrengsten Windpaard 
 

De opbrengst van ons windpaard dit jaar is nu: 

januari 11 940 kWh 

februari 8 280 kWh 

maart 13 740 kWh 

april 5 400 kWh 

mei 12 660 kWh 

juni 5 040 kWh 

juli 11 580 kWh 

augustus 7 080 kWh 

september 9 300 kWh 

totaal 85 020 kWh 

Dit valt best tegen. 
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De ZEK timmert aan de weg… 
 

• De ZEK was bij de aktie Zonnig 

Zaanstad op 6 juni in het Saenredam 

College. Zaanse burgers, die kwamen 

voor een subsidieaanvraag voor 

duurzame energie, hebben wij kunnen 

vertellen waar de ZEK mee bezig is. Het 

was opvallend dat er een aantal 

geïnteresseerden speciaal voor 

informatie over kleine UWT’s (urban 

wind turbine’s) kwamen. Daarnaast 

vroegen we de bezoekers mee te 

denken waar zij eventueel locaties 

zagen voor zonnepanelen en UWT’s of 

grotere windturbines en deze vast te 

leggen op een plattegrond van 

Zaanstad. 

• Aangezien ons Windpaard binnen 

gebied Omzoom valt, heeft de ZEK op 

29 juli een zienswijze op ingediend op 

de milieu effect rapportage omdat onze 

molen totaal niet werd benoemd. 

• De ZEK heeft met twee inzendingen 

meegedaan voor de Landelijke 

Duurzame Dinsdag op 1 september 

2009, de dag dat de samenleving met 

antwoorden  komt: 

1. Gone with the wind  

(Deze inzending hebben we samen 

met de stichting NME ingediend) 

Het is de bedoeling dat op het terrein 

van kinderboerderij Darwinpark, waar 

jaarlijks tussen de 80.000 en 100.000 

bezoekers komen, een kleine 

windturbine komt. Op de educatieve 

ruimte van de boerderij zijn ook al 

zonnepanelen geplaatst. Beide 

voorzieningen worden onder de 

aandacht gebracht van het publiek. 

Het idee is om een elektrische 

bestelauto aan te schaffen, die (zo 

zichtbaar mogelijk) kan worden 

opgeladen met de duurzaam 

geproduceerde stroom van molen en 

zonnepanelen. Met de auto rijdt de 

stichting Natuur en Milieu Educatie 

Zaanstreek (beheerder van 

kinderboerderij Darwinpark) door de 

hele Zaanstreek om leskisten naar 

scholen te brengen (en ze weer op te 

halen). natuur- en milieu-educatie 

wordt deze service extra 

gestimuleerd. En het heen en weer 

rijden door vertegenwoordigers van 

scholen kan worden vermeden. Op 

de buitenzijde van de auto dient 

duidelijk te worden aangegeven, wat 

voor auto het is en waarvoor (door 

wie) hij wordt gebruikt. De auto zal 

worden bestuurd door een 

medewerker met een handicap, die 

onlangs is aangenomen in het kader 

van Begeleid Werken. 

2. De duurzamekunstkoffer  

Een bijzondere leskoffer voor het 

basisonderwijs  

Op initiatief van de Zaanse Energie 

Koöperatie krijgt een beeldend 

kunstenaar opdracht een leskoffer te 

ontwikkelen die op aanschouwelijke 

wijze inzicht geeft in duurzame 

energie besparing en ontwikkelingen 

als cradle-to-cradle. Een leskoffer die 

niet zeurt, maar leuk is en uitdagend. 

• De ZEK was samen met andere 

milieuorganisaties aanwezig bij de start 

van de week van de vooruitgang op 12 

september op de markt in het 

Koogerpark . 

• De ZEK heeft op de milieuvrijwilligers-

markt in Zaandam op 26 september 

gestaan. Vele nieuwe gezichten hebben 

we kunnen vertellen waar de ZEK mee 

bezig is. 

• De ZEK was op 15 oktober bij de start 

van de klimaatkaravaan van de N. + Z. 

Hollandse milieufederaties in Haarlem. 

Tijdens het debat ”De energiecoöperatie 

brengt regie over eigen energie” werden 
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klimaatwensen verzameld. Deze worden 

meegegeven aan minister Cramer van 

Milieu, die namens Nederland de 

klimaattop Kopenhagen zal bijwonen.  

• De ZEK staat ook op 30 oktober op het 

Congres: Duurzaam aan de Zaan.  

• De ZEK heeft T-shirts “Laat kernenergie 

en kolen maar gaan, er horen molens 

aan de Zaan” laten maken om te dragen 

tijdens deze evenementen. 

• De ZEK is door ODE aangewezen voor 

steun vanuit de Subsidieregeling 

Maatschappelijke Organisaties en Milieu 

(SMOM-regeling). Maatschappelijke 

organisaties kunnen subsidie krijgen 

voor projecten op het gebied van milieu 

en/of duurzame ontwikkeling in nationale 

en internationale context. Alleen 

maatschappelijke organisaties zonder 

winstoogmerk komen in aanmerking 

voor de subsidie. 

De financiële steun uit de subsidie-

regeling stelt de organisaties in staat 

vernieuwende, maatschappelijke en 

oplossingsgerichte initiatieven te 

ontplooien op het terrein van milieu en 

duurzame ontwikkeling, op een 

zodanige wijze dat burgers zich daarbij 

betrokken voelen. 

De regeling draagt ook bij aan het 

vergroten van het luisterend vermogen 

van de overheid, doordat de overheid 

via de regeling zicht krijgt op 

ontwikkelingen en initiatieven in de 

samenleving. 

 

Z-E-Kampioenen 
 

De ZEK heeft al twee Twee Zaanse 

Energiekampioenen onder de leden. 

 

De eerste Zaanse Energiebesparings-

kampioen: René Sman.   

Een duurzame prijs winnen als Zaans 

Energiebesparingskampioen en na een 

jaar nog steeds geen voortgang zien in de 

plaatsing van het windmolentje. 

Dat is natuurlijk heel zuur.  

De prijs was dat de ZEK voor twee derde 

in de kosten bijdroeg aan de aanschaf en 

het installeren van een windmolen tot 

1500 Watt, waarbij de opbrengsten voor 

de kampioen zijn. 

 

René heeft aangegeven dat hij het niet 

zag zitten om een windmolentje op zijn 

huis te zetten. Het ZEK bestuur ging 

ermee akkoord, dat de windmolen bij ‘het 

clubhuis’ van de stichting Kalverpolder 

geplaatst kon worden. Een vergunning 

moest er nog wel aangevraagd worden. 

Omdat het er sterk op leek, dat de molen 

zonder problemen geplaatst kon worden, 

had het bestuur besloten al een 

windmolen aan te schaffen.  

Ondanks de kakelverse nota 'urban 

turbines in Zaanstad' bedacht de 

gemeente Zaanstad dat er veel vogels 

door de wiekjes zouden sneuvelen. Neen, 

tegen wieken van oudzaanse molen 'De 

Os' op 100 m. afstand zouden de vogels 

NOOIT opvliegen! Dus kon plaatsing van 

het molentje niet doorgaan. 

Helaas ligt de molen nu nog steeds 

opbrengstloos opgeslagen. Wel zijn we 

met het NME in gesprek (zie duurzame 

dinsdag). 

Het ZEK-bestuur roept leden op te zoeken 

naar mogelijke andere locaties in de 

Zaanstreek om de UWT te kunnen 

plekken. We vinden het belangrijk dat het 

windmolentje binnen de Zaanstreek 

geplaatst gaat worden. 

We hebben dit kampioenschap ook 

gezien als een pilot om kleine 

windturbines te plaatsen, want de nota 

van Zaanstad betreffende kleine 

windturbines was toen in de maak! 
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De tweede winnaar van het Zaans 

Energiek Kampioenschap: Cees Pauw 

Bij het tweede kampioenschap gaf de 

ZEK 67% korting op een zonneboiler.  

Deze zonneboiler is uiteindelijk bij de 

dochter van Cees Pauw geplaatst in 

Krommenie en is de eerste en enige 

zonneboiler in “Plan Willis” . Wethouder 

Robert Linnekamp zal hem in november 

officieel in gebruik stellen.

 

Zuinige en fraaie straatverlichting Genieweg 
 

Deze zomer is de Genieweg in Assendelft 

danig onderhanden genomen. Vanaf het 

dorp tot aan de Zeedijk is er een 

vrijliggend fietspad gekomen, en de weg 

zelf is van een nieuwe asfaltlaag voorzien. 

Vooral voor fietsers was dat al een grote 

verbetering, maar eind september is de 

Genieweg ook nog eens verfraaid en 

verlicht met een vijftal bijzondere 

lantaarnpalen. Ze hebben elk twee kleine 

zonnepanelen (130 Wp per mast) en een 

windmolentje (600 W, bij 10 m/s). Hierdoor 

kunnen ze helemaal in hun eigen 

energiebehoefte voorzien; ze zijn dus ook 

niet aan het net gekoppeld. Volgens 

opgave van de leverancier kan de 

lantaarnpaal met een volledig opgeladen 

accu enkele dagen windstilte en donker 

weer overbruggen. Vanzelfsprekend zijn 

ze voorzien van zuinige LED lampen, 

deze geven een groenig licht. Door de 

manier waarop de lampen in het armatuur 

zijn gemonteerd is er bijzonder weinig 

zijwaartse uitstraling. De lampen geven 

voldoende licht in een straal van ca. 10 

meter, maar van veraf zijn ze bijna niet te 
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zien. Ze leveren daardoor een heel kleine 

bijdrage aan ongewilde verlichting van de 

polder. Naast al deze technische snufjes 

zijn het erg mooie dingen, die 

doelmatigheid, schoonheid en zuinigheid 

in zich verenigen. De opbrengst van deze 

kleine duurzame energie-opwekkers valt 

in het niet vergeleken bij de megawatters 

die elders in de gemeente staan, maar 

toch: de openbare verlichting in Nederland 

verbruikt jaarlijks naar schatting 600 GWh 

aan elektriciteit, evenveel als rond de 200-

duizend huishoudens. Daar is nog heel 

wat te winnen, o.a. door gebruik van dit 

soort lantaarnpalen. 

De gemeente kon nog niet vertellen of er 

nog meer van dergelijke lantaarnpalen 

zullen komen in Zaanstad. 

Meer informatie kunt u vinden op deze 

sites:  

• www.innolumis.nl 

• www.dbl-verlichting.nl 

• www.liandyn.nl 

• www.senternovem.nl

 

Klimaatneutraal Zaanstad 
 

De gemeenteraad van Zaanstad heeft zich 

uitgesproken om in 2020 een CO2-

neutrale gemeente te willen zijn. Dit is een 

ambitieuze uitspraak gezien de nationale 

doelstellingen die uitgaan van 30% CO2 

reductie en 20% duurzame energie-

productie in 2020. Het bereiken van deze 

CO2-neutraliteit in deze korte tijdspanne is 

een pittige opdracht. 

Het CQteam – de adviestak van HVC voor 

aandeelhoudende gemeenten – heeft in 

samenwerking met de gemeente 

Zaanstad een quickscan duurzame 

energie uitgevoerd 

Binnen de gemeente Zaanstad zijn 2 

gebruikerscategoriën verantwoordelijk 

voor 73% van het energiegebruik nl. de 

huishoudens en de industrie. Om 

energiebesparing binnen de gemeente te 

realiseren zal de focus voornamelijk op 

deze 2 gebruikerscategoriën moeten 

liggen. 

 

 Maatregelen Energie-

besparing of 

opwekking 

DE in PJ 

Vermeden 

CO2-

emissie in 

Kton 

1 Verscherpen EPC doelstellingen 0.7 38 

2 Verscherpen energie-efficiency programma in 

samenwerking met industrie 

0.4 21 

3 Realiseren bio-energiecentrale voor hout 0.8 50 

4 Energie uit reststromen VGI-sector 2.2 137 

5 Maximaal inzetten op wind 1.4 215 

6 Realiseren warmtenet 1.8 74 

7 Overig (waaronder zon-PV) 0.9 60 

 Totaal 8.2 595 

 

NB. 1 PJ (petajoule) = 1000 TJ (tera) = 1.000.000 GJ (giga) = 1.000.000.000 MJ (mega) = 

1.000.000.000.000 kJ (kilo) = 1.000.000.000.000.000 joule, en 1 kWh = 3,6 MJ
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Wind 

Naar verwachting is er in Zaanstad ten 

minste ruimte voor 69 windturbines gelet 

op daarvoor geschikte windlocaties die 

voldoen aan de richtlijnen van de 

windkansenkaart Noord-Holland. De 

mogelijkheden concentreren zich vooral 

op locaties langs het Noordzeekanaal , op 

industrieterreinen van Zaanstad nabij het 

Noordzeekanaal (W7) en bedrijfsterreinen 

van Krommenie. Langs het Noordzee 

kanaal zouden 31 windlocaties ontwikkeld 

kunnen worden met een totaal opgesteld 

vermogen van 112 MWe op langere 

termijn. Voor de industrieterreinen gaat 

het om nog eens 19 locaties met een 

vermogensontwikkeling tot 68 MWe. De 

15 geschikte windlocaties op 

bedrijfsterreinen zijn goed voor 23 MWe 

op langere termijn. De bestaande 6 

windturbines zouden zo spoedig mogelijk 

moeten worden opgeschaald. 

 

“Spiets” aan het gemeentebestuur van Zaanstad  

Over de verkoop van Nuon 

Vanaf de Middeleeuwen werd Holland 6 

meter lager; als je het door turf gestookte 

bier niet kon betalen kon je de cholera 

krijgen. Windmolens moesten ons in 

Beemster en Wormer weer droge voeten 

geven. Begin 20ste eeuw zaten we elkaar 

aan te kijken, wie er in de vrieskou een 

kitje kolen uit het hok ging halen. Als je de 

kolenboer niet kon betalen ging je vroeg 

onder de wol. Door stadsgas kon je iedere 

dag douchen, maar als de gasmuntjes op 

waren kon het volgende week ook wel. Nu 

zit je in de kou of laat je PC het afweten 

als de internetbetaling of je banksaldo het 

laten afweten.(lees in de Z-E-krant het 

relaas van bijstandsmoeder Irene van 

Bussel) Onder druk van de politiek deed 

Nuon afsluitingen teniet. Of een 

Multinationaal Energiebedrijf hiertoe te 

bewegen is laat zich raden en of we droge 

voeten houden of nog meer kernafval 

opstapelen zal de nieuwe aandeelhouder 

een zorg zijn. De koersen moeten omhoog 

en het bestuur van Zaanstad ziet 

miljoenen voor de Nuon aandelen 

tegemoet.  

Geef de mensen weer invloed op het 

energiebedrijf. De Zaanse Energie 

Koöperatie wil Zaanstad terzijde staan met 

het tot stand brengen van een Zaans 

windenergiebedrijf. Al eerder heeft de ZEK 

samen met een zustercoöperatie een plan 

ontwikkeld voor een park van 3 à 4 maal 3 

Megawatt aan windmolens. Het 

windregiem werd onderzocht en van 

daaruit de meest geschikte molens. We 

kregen een gunstige offerte om de 

bekabeling op de meest efficiënte manier 

aan te leggen zodat bedrijven in de 

nabijheid kunnen profiteren van directe 

stroomlevering. Het wegvallen van wind is 

geen enkel probleem (zie de Z-E krant 

over het proefschrift van dr. Ummels) We 

weten een goed stroomlevercontract en 

subsidiemogelijk-heden binnen te halen 

(ook de EIA) en zijn thuis in berekeningen 

van het resultaat. Met het vaststellen van 

de gewenste rente kan Zaanstad de 

stroomprijs bepalen. Maar verlies de 

grondeigenaar niet uit het oog; de pacht 

voor de benodigde locaties kan de 

stroomprijs flink opdrijven (of de rente 

verminderen).  

Laat de krisis er niet voor niets zijn, 

Zaanstad kan het begin zijn van een 

nieuwe economie op weg naar een 

klimaatneutraal jaar 2020.  

De ZEK staat voor U klaar!
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Windenergie op land in Noord-Holland 
 

De Milieufederatie Noord-Holland heeft 

een nota “Windenergie op land in Noord-

Holland” gepubliceerd, geschreven door 

Juriaan Jansen. Hieronder is een 

samenvatting ervan. 

 

De Provincie Noord-Holland heeft de 

verplichting haar steentje aan duurzame 

energieopwekking bij te dragen. Wind 

biedt op dit moment de beste 

mogelijkheden om Noord-Holland 

duurzaam te maken. De milieufederatie 

Noord Holland juicht toe dat het 

provinciebestuur wil dat in het jaar 2012 

het vermogen van windmolens van 280 

naar 430mW is verhoogd. Om de 

provincie te helpen de juiste beslissingen 

te nemen en zo maximaal rekening te 

houden met natuur en landschap, heeft de 

Milieufederatie NH een ontwerp gemaakt 

voor plaatsing van 1250 mW aan 

windmolens op korte en middellange 

termijn. Er wordt uitgegaan van alleen 5 

mW molens, met een tiphoogte van 180 

meter,. De molens worden 

geconcentreerd waar het landschap al 

“gemaakt” en modern is.Waar menselijke 

activiteit duidelijk de boventoon voert. 

Plaatsing rond industrie en in 

grootschalige agrarische gebieden. Zo zijn 

er 8 gebieden weergegeven, de 

Wieringermeer met 560 mW de grootste 

en Purmerbos, Alkmaar Boekelermeer, 

Amsterdam-Arena met 40 mW de 

kleineren. Windmolenopstellingen worden 

vanuit landschappelijk perspectief 

ontworpen.  

Maar ook worden er grote gebieden 

gevrijwaard van windmolens.Omdat er 

grote molens worden bijgebouwd kunnen 

de oude molens weg, die buiten de zones 

van het plan liggen. Zo ontstaan er weer 

open landschappen. Het opschalen is 

daarom geen optie.  

Dit idee van de rijksoverheid om alle 

kleine bestaande molens te vervangen 

door nieuwe grote molens negeert de 

schaal van het omringende landschap en 

valt daarom af.  

De schaalvergroting brengt veel hogere 

investeringen met zich mee, die in de 

regel niet meer door één agrarische 

ondernemer zijn op te brengen. Er is meer 

samenwerking nodig. Individuele 

eigenaars van windmolens worden –

samen met anderen- deelnemers van 

bijvoorbeeld een windmolencoöperatie. 

Alleen een samenwerkingsverband kan 

eensgezind komen tot de beoogde 

regionale landschapsarchitectuur.

 

Participatie in wind op zee 
 

Het beleggingsfonds ‘MEEWIND’ en de 

coöperatie ‘ZEEKRACHT’ willen brede 

financiële participatie in windmolens op 

zee.  

De regering wil dat er 6000 megaWatt aan 

windenergie op zee staat in 2020. Nu zijn 

er nog slechts de windparken bij Egmond 

en bij IJmuiden, met een gezamenlijk 

vermogen van 228 megaWatt. Er hadden 

zich 10 bedrijven aangemeld met in totaal 

77 windparken op zee.  

Hiervan zijn destijds 17 projecten 

gehonoreerd door Economische Zaken, 

waarvan slechts 2 een bouwvergunning 

kregen. Voor de overige zette EZ een 

tender uit; welke projecten vroegen de 

laagste subsidie per kWh. Overigens drukt 

de SDE-subsidie niet meer op de 
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rijksbegroting; zij wordt betaald uit 

energieheffingen. 

MEEWIND is een beleggingsfonds voor 

gemene rekening; de participanten zijn 

belastingplichtig. Doel is ‘stimuleren van 

de productie van duurzame energie om 

burgers, bedrijven en gemeenten mee te 

laten profiteren van de verwachte hoge 

rendementen bij de opwekking van 

offshore windstroom’.   

De deelnemers hebben beperkte invloed 

in de participantenvergadering: 1 stem per 

€1000. De beheerder bepaalt de 

voorzitter, de agenda en de tijdstippen van 

de vergadering. Eigenlijk is de participant 

bij MEEWIND alleen geldgever. 

ZEEKRACHT is opgericht door de 

Stichting Natuur en Milieu in de vorm van 

een coöperatie u.a., bij de ZEK leden 

welbekend. SNM wil dat in 2020 alle 7 

miljoen Nederlandse huishoudens hun 

stroom volledig van wind op zee 

betrekken. Hiervoor moet er dan 8000 

megaWatt aan windvermogen 

gerealiseerd zijn. Zij merkten dat eerdere 

acties ondernomen naar de regering om 

meer middelen hiervoor beschikbaar te 

stellen onvoldoende resultaat hadden. Om 

meer lobbykracht te krijgen willen ze van 

10.000 naar 100.000 leden werven voor 

ZEEKRACHT. Om het laagdrempelig te 

houden ben je voor €10 al lid en €6 

daarvan geldt als investering. Vanaf 2010 

kan er voor grotere bedragen 

geïnvesteerd worden. Via de algemene 

ledenvergadering is zeggenschap 

gewaarborgd. Met een ZEEKRACHT-

participatie verwerf je een aandeel in een 

windmolen op zee en krijg je de daaraan 

gerelateerde hoeveelheid windstroom 

geleverd. Duidelijk moge zijn dat SNM niet 

erg van wind op land is gecharmeerd. 

 

 

Naar een artikel van Lothar Ilzhöfer uit 

‘Windnieuws’ van ODE

 

Voorstel tot contributieverhoging 
 

Graag zou de ZEK uw mening willen 

horen over een eventueel voor te stellen 

contributieverhoging van 5 naar 10 euro 

per jaar. De ZEK verstuurt gemiddeld 2 à 

3 zaanse energie krantjes per jaar. De 

druk- en portokosten zijn al rond de 5 

euro. 

Aangezien we het laatste jaar toch wel wat 

extra kosten moeten maken, zou ik graag 

willen voorstellen bij de volgende 

algemene ledenvergadering de contributie 

te verhogen. 

Verder zou ik willen vragen of een ieder 

zijn of haar e-mailadres zou willen 

doorgeven,  zodat we u, indien relevant 

en/of urgent, digitaal op de hoogte kunnen 

stellen.

    

 

Wist U dat/ Voor U gelezen : 

 

• Windpark Burgervlotbrug is 

gerealiseerd door een 

samenwerkingsverband van 

Coöperatieve Windenergie vereniging 

Kennemerwind .u .a en Evelop 

Investments bv.m  De obligaties 

worden uitgegeven door 

Burgervlotbrugbeheer BV. Triodos 

Bank nv  verzorgt de administratie en 

het beheer van de obligatielening  

• De ZEK wordt niet als  Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI) 
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aangemerkt. 

De belastingdienst is van mening dat 

de ZEK niet voldoet  aan een of meer 

voorwaarden: Belangenbehartiging van 

de leden is geen activiteit in het 

algemeen nut maar dient de particuliere 

belangen van deze leden. Verder gaat 

bij vereffening het eventuele batige 

liquidatiesaldo naar de leden. 

• Sinds april levert Greenchoice samen 

met Thermo Bello een nieuw produkt: 

duurzame warmte. Thermo Bello is een 

groep van 180 bewoners die 

gezamenlijk eigenaar is geworden van 

een warmtenetwerk in  Culemborg. 

Door dit duurzame warmtenetwerk 

hebben de bewoners geen gasverbruik 

meer. 

• Dat iNSnet samen met ODE, 

Organisatie voor Duurzame Energie, de 

coöperatie de Zonvogel heeft opgericht.  

Daarin kunnen mensen en bedrijven 

samen werken aan zonne-energie, ook 

wanneer zij niet zelf over mogelijk-

heden voor het plaatsen van systemen 

beschikken.  Zodat iedereen 

rechtstreeks, effectief en zonder 

drempels de energie kan produceren 

die we nodig hebben voor een 

comfortabele en klimaatveilige 
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eer informatie: www.zonvogel.nl  

• Daktop windturbine wint Green 

Challenge Een vrijwel onzichtbare 

windturbine voor op het dak heeft de 

Postcode Loterij Green Challenge 2009 

gewonnen. Aan de Challenge is een 

prijs van € 500.000,- verbonden. 

'Dit betekent dat we ons kunnen 

concentreren op het naar de markt 

brengen van ons product.' Gregory had 

zich namens het Engelse bedrijf The 

Power Company ingeschreven. 

• De top 5 van sites duurzame energie is: 

1. OLiNo.org;   info,discussie,Olino = 

Olie Nee 

2. EnergiePortal.nl;  nieuws, revieuws, 

discussie, vacatures 

3. Energiesoorten.be; Belgische infosite 

4. Miracle-Moon.be; Nieuwe en 

tweedehands zonnepanelen 

5. DuurzameEnergieThuis.nl; nieuws, 

vacatures  

• Het Nationaal Klimaat Evenement is op 

12/12/2009  

zie:www.beattheheatnow.nl   

• Dat er een Energyball (een uwt) staat 

op het eiland Hemmes in Zaandam 

Het windpaard loengta uit Tibet brengt de 

wensen nog sneller dan de wind, naar hun plek, 

het juweel op zijn rug vervult al je wensen 
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Uitnodiging voor de molenschouw van de  
Zaanse Energie Koöperatie op zondag 8 november 

We nodigen u uit voor zondag 8 november in de schapenschuur 
van fam. Van der Laan, Noorderweg 1 in Assendelft. 

Van 15.00 tot 17.00 uur kan iedereen langs komen om de 
windmolen van dichtbij te bekijken. 

 Er is nadere uitleg over zelflevering aan de wijk 
Saendelft-west  

Mogelijk opgeluisterd door muziek van de “Scric der Zee” 
en genieten van biologische molenspeculaas en molenbitter! 

Tot ziens op 8 november a.s. vanaf 15.00 uur  
bij “Het Windpaard “ in Assendelft
 


