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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
diverse projecten zoals
het beheer van een windturbine en een zonnedak,
waardoor de leden bijdragen aan de productie van
schone duurzame stroom
door gebruik van winden zonne-energie.

COLOFON
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: erna.van.gils@zaanse-energie-kooperatie.nl
Kees Bank
Krommeniedijk 80, 1562 GM Krommenie
tel. 075-6211619
email: kees.bank@zaanse-energie-kooperatie.nl
Artikelen voor deze Energiekrant kwamen van
Kees Bank, Thecla Graas, Erna van Gils.
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

De Zaanse energiekrant
per mail scheelt kosten,
moeite en PAPIER.
Wilt u, wanneer u de
krant nog in papieren
versie krijgt, uw mailadres sturen aan:
info@zaanse-energiekooperatie.nl?
Hartelijk dank alvast
weer voor uw
medewerking.
Het Bestuur

Onze websites zijn:
www.zaanse-energie-kooperatie.nl en
www.zaanse-energie.nl
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.
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Thecla Graas

Voor u ligt de nieuwste ZEK-krant in een nieuwe eigentijdse en
frisse layout. Een nieuwe uitstraling van de ZEK waarvoor we
als bestuur José Graas hartelijk willen danken.
Veel mensen zijn weer terug van hun vakantie en de scholen
zijn weer begonnen. De bestuursleden hebben de vakantie
gebruikt voor allerlei voorbereidende activiteiten. Ook heeft
de ZEK zich de afgelopen periode regelmatig laten zien op
allerlei markten en braderieën. We zijn gestart op 29 mei
in Krommenie, met “de Boulevaart” en zullen ons tot begin
oktober regelmatig presenteren.
We hopen dat hierdoor steeds meer Zaankanters weten wat de
ZEK doet, waar wij voor staan en... niet onbelangrijk, hun weg
weten te vinden als afnemer van groene stroom van de ZEK.
Daarnaast hebben we een flyer laten maken om aan te geven
dat we op zoek zijn naar nieuwe leden en investeerders voor
met name toekomstige projecten. Er is ook nog wat ruimte voor
enkele investeerders in Zonneveldt. Ga voor meer info naar:
http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl/zonneveldt.php.
Op de laatste ALV hebben we afgesproken dat we voor het
eerst rond het eind van het jaar 2016, de jaarlijkse rente gaan
uitkeren (3%).
Heeft u interesse? Neem dan even contact met ons op.
Komend najaar start ook de landelijke promotiecampagne van
Greenchoice voor coöperaties (zie blz. 5). Veel activiteiten dus.
We zijn dan ook blij dat we inmiddels een nieuwe secretaris
hebben (zie blz. 2), zij heet Erna van Gils. Welkom! Het bestuur
van de ZEK is nu in ieder geval weer op minimale verplichte
“bestuurs-” sterkte. Ik ben daar heel erg blij mee. Fantastisch!
Daarnaast organiseren we op 19 september een speciale avond
over LED-verlichting bij de Stichting Vermaning in Wormerveer.
We hebben de organisatie OliNo uitgenodigd om ons meer
inzicht te laten krijgen in LED. Graag opgeven als u komt zodat
wij weten op hoeveel personen wij moeten rekenen voor de
catering.
Veel leesplezier met onze krant in een nieuw jasje.
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Nieuwe secretaris Erna

Mijn naam is Erna van Gils. Bij de Algemene Leden Vergadering
eind vorig jaar heb ik het stokje van Dick Beets overgenomen als
secretaris van de ZEK. Ik ben 62 jaar, heb twee jongens van 32
en 34 jaar en woon in het mooie lintdorp Westzaan. Sinds 1 juni
geniet ik van vervroegd pensioen en heb ik dus tijd om actief te
zijn als vrijwilliger.
De wereld van duurzame energie is mij niet vreemd, want
sinds 2004 was ik werkzaam bij de gemeente Zaanstad. De
afgelopen 4 jaar heb ik mij daar ingespannen om met een aantal
enthousiaste initiatiefnemers in Zaanstad en Amsterdam een
windpark langs de oever van het Noordzeekanaal te realiseren.
Door het beleid van de provincie Noord-Holland is dat een uiterst
moeizaam proces. Tot nu toe zijn er kleine stapjes gezet, maar
de aanleg van een windpark lijkt voorlopig nog niet in zicht.
In deze tijd heb ik kennis gemaakt met Thecla en Kees,
bestuurders van de ZEK. Ik was getroffen door hun
gedrevenheid en de energie die zij steken in het opwekken van
groene stroom en het stimuleren van het gebruik daarvan.
Vier jaar geleden was hun droom een grote windmolen in
Zaanstad te bouwen op de plek van het Windpaard. Maar
helaas, door het beleid van de provincie spatte die droom uiteen.
Inmiddels hebben zij, of eigenlijk moet ik nu zeggen wij, de
focus verlegd naar zonne-energie. Vol trots heeft de ZEK vorig
jaar Zonneveldt in gebruik genomen. En ze houden ogen en oren
open om naar mogelijkheden te zoeken om meer te investeren
in het opwekken van lokale schone stroom. Ik vind het leuk hen
daarbij te versterken en hoop dat ik een waardig opvolger van
de secretaris zal zijn.
Op energiegebied zijn de veranderingen in Nederland groot.
Het aardgas raakt op en het invoeren van gas maakt ons
afhankelijk van politiek instabiele landen. We moeten
daarom op termijn volledig omschakelen naar elektriciteit,
en dan natuurlijk duurzaam opgewekt. Dat maakt het voor
vele partijen noodzakelijk keuzes te maken. Wat gaat het
worden? Kleinschalig lokaal, of grootschalig nationaal of zelfs
internationaal? Blijft het wisselspanning of schakelen we over
op een gelijkspanningsnet. Blijft het hoge spanning of wordt
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het laagspanning, of een combinatie van beide? Allemaal
vragen met grote consequenties die de komende decennia
zullen worden beantwoord en waar veel partijen, ook de lokale
energiebedrijven zoals de ZEK, mee te maken krijgen. Een
uitdaging waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.

ENERGIE-AVOND OVER LEDVERLICHTING
In de Vermaning Zaanweg 57 in Wormerveer 19 september
Na de succesvolle avonden “Verwarm je huis uit de
sloot” (2013) en de “Kantelavond” (2015) organiseert de
Zaanse Energie Koöperatie opnieuw een energieke avond.
Deze avond is op 19 september en staat in het teken van
de energiezuinige LED-verlichting.
Altijd al de ins en outs willen weten van een dergelijke
verlichting ? De ZEK heeft de eigenaren van de website
OliNo.nl gestrikt. Jeroen van Agt en Marcel van der Steen
runnen een meetbedrijf voor alles wat met LED te maken
heeft. Zij lichten nieuwe producten door op allerlei aspecten en maken rapportages voor fabrikanten. Dit zijn de
Experts ! Vanuit hun ervaring kunnen zij zeer bruikbare informatie geven voor consumenten.
Wordt dit een avond vol met technisch jargon ? Nee zeker niet,
zij geven vaker presentaties voor energiecoöperaties. Kom vooral met vragen ! En domme vragen bestaan niet.
We starten om 20:00 uur precies (de heren komen uit Eindhoven en moeten nog terug) in ons
nieuwe vestigingsadres De Vermaning, Zaanweg
57 in Wormerveer. De avond is gratis toegankelijk voor iedereen, lid of niet. De ZEK kan met de
opbrengst van ons product Zaanse Energie (van
onze windmolen in Assendelft en het zonnedak
in Wormer) dit soort avonden organiseren.
We zouden i.v.m. de catering graag willen weten of u komt. Laat dit weten door
uiterlijk 17 september een mail te sturen
naar info@zaanse-energie-kooperatie.nl of
bel met 06-33800429.

NIEUWE ELEKTROMOTOR VAN SIEMENS
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Doorbraak voor de luchtvaart

Eén van de grote problemen wanneer de fossiele brandstof
opraakt wordt de luchtvaart. Hoe moet in vredesnaam een
vliegtuig als de Airbus 380 het luchtruim kiezen ? Natuurlijk is
er nog wel even tijd om een alternatieve aandrijving te vinden.
Toch moeten er regelmatig doorbraken zijn wil het een kans
van slagen hebben. Er is nu zo’n doorbraak. Siemens heeft een
nieuwe elektromotor ontwikkeld voor een éénmotorig vliegtuig.
De nieuwe motor weeg ongeveer 50 kilo en is ingebouwd
in een Extra 330 LE stuntvliegtuig (plm 1000 kg zwaar). De
eerste vlucht voor publiek is in Schwarze Heide nabij Dinslaken
in Duitsland uitgevoerd. Deze ontwikkeling maakt hybrideelektrisch aangedreven vliegtuigen met vier of meer zitplaatsen
mogelijk.
Deze elektrische aandrijvingen zijn schaalbaar en Siemens
en Airbus zijn van plan de motor als basis gebruiken voor de
ontwikkeling van regionale lijntoestellen met hybride-elektrische
aandrijving. Zoals het er nu uitziet zullen we in 2030 de eerste
vliegtuigen met een capaciteit tot 100 passagiers en een bereik
van 1000 km zien.

E
NIEUW

leden/donateurs van de ZEK

Dhr. C. P. Tempelaar Koog a/d Zaan
Dhr. S. Boersma Eenrum
Mw. J.C.J. Kramer Krommenie
Peter Duin Wormerveer

CAMPAGNE ZEK I.S.M. MET GREENCHOICE
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Je bent
lekker
zelfvoorzienend
bezig

Veel energiepotentieel in Nederland onbenut

De ZEK gaat samen met onze partner Greenchoice een
puliciteitscampagne opzetten. Omdat de campagne landelijk
wordt uitgerold en er verscheidene coöperaties deelnemen zijn
de reclame-uitingen in heel Nederland hetzelfde.
Greenchoice heeft onlangs onderstaande persbericht
uitgegeven. De ZEK maakt graag van het aanbod gebruik.
Energiecoöperaties willen groei versnellen.
Als de opwek van zonnestroom blijft groeien in het huidige hoge
tempo is in 2032 alle energie in de wereld groen*. Voorwaarde
hiervoor is wel dat steeds meer mensen zelf of samen stroom
opwekken. Dat gaat het snelst als mensen zich aansluiten bij
energiecoöperaties of zogeheten postcoderoosprojecten. Een
grote groep onafhankelijke energiecollectieven start daarom
binnenkort een campagne. Die moet meer mensen bewust en
enthousiast maken om samen energie op te wekken en het
energiepotentieel in hun buurt te benutten. Doel is dat meer
mensen zich aansluiten bij een bestaande energiecoöperatie of
er zelf een starten. Greenchoice faciliteert de campagne.
Nog veel energiepotentieel onbenut
De productie van zonnestroom groeit op dit moment wereldwijd
met minstens 30% per jaar*. Bij Greenchoice was de groei
tussen 2015 en 2016 zelfs 36%, met het grootste aantal
klanten in Nederland dat zelf zonnestroom opwekt: 41.000.
In Nederland wordt echter relatief nog maar weinig stroom
zelf opgewekt. Veel energiepotentieel ligt nog onbenut op
daken en terreinen. Op dit moment wordt in Nederland zo’n
90 MW (verbruik van 50.000 huishoudens), overwegend uit
zon, opgewekt door ruim 200 collectieven** met circa 40.000
leden.
Steeds meer initiatieven
Volgens Greenchoice zit de grootste groeipotentie voor
duurzame energie in het samen met anderen lokaal stroom
opwekken via een coöperatie. Want niet iedereen heeft een
geschikt dak of de behoefte om zelf panelen aan te
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schaffen. Dankzij de postcoderoosregeling, waarmee het nu
ook belastingtechnisch interessant is om zelf energie op te
wekken, zien we het aantal initiatieven sneller groeien. Denk
aan Zonneweide in Bergen, of Zon op Museon in Den Haag. Dat
soort projecten stimuleren wij: door de initiatiefnemers te helpen
met het werven van leden en het vinden van geschikte daken
en terreinen voor zonnevelden.
Groei van coöperaties stimuleren
Veel coöperaties draaien op vrijwilligers en onderling wordt
intensief kennis uitgewisseld (bijvoorbeeld via HIER opgewekt).
Tegelijkertijd geven de energiecollectieven aan dat ze hulp
kunnen gebruiken om sneller te groeien. Greenchoice investeert
al tien jaar in de ontwikkeling van lokale initiatieven en werkt
nauw samen met 45 energiecoöperaties door het hele land.
De campagne met de coöperaties is een nieuwe stap in de
samenwerking.
Onafhankelijke coöperaties, samen campagne
Er doen zeker 25 coöperaties mee met de gezamenlijke
campagne, waaronder deA uit Apeldoorn. Michael Boddeke,
directeur van deA: ‘Voorop staat dat wij als coöperatie
onafhankelijk willen blijven. De kracht van samen zelf energie
opwekken ligt immers in onze autonomie; energie in eigen
hand. Een grote uitdaging voor bijna alle coöperaties is groei.
Daar gaan we vanaf deze zomer samen mee aan de slag. Elke
coöperatie op zijn eigen manier, met eigen mensen in de eigen
regio.”
*Renewables Global Status Report 2016
**Bron: Lokale Energiemonitor HIER opgewekt 2015
mogelijkheden.

ZEKKERS GEVEN DE TOON AAN !
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Familie Platjouw is energieneutraal
Urgenda, de organisatie die de transitie naar een duurzame
samenleving wil versnellen heeft een nieuwe brochure
uitgegeven. Hierin worden 5 huizen beschreven die met hulp
van Urgenda zijn omgetoverd tot energieneutrale woningen. Het
mooie is dat van de 5 beschreven families er 3 lid zijn van de
ZEK.

Op 25 maart vond onder grote belangstelling de officiële
opening plaats van de woning van Carla en Gerard Platjouw in
Wormerveer. De aanwezigen konden, nadat de nodige speeches
waren beëindigd, een rondleiding door de woning krijgen. De
huiseigenaren beschreven alle stappen die genomen waren. Wat
opviel was dat ze al jaren bezig waren om het energieverbruik
te verminderen. Door de Urgenda-avond in De Lorzie (toen de
stroom uitviel in Zaanstreek-Noord) besloten ze het werk af te
maken en met behulp van de adviezen van Urgenda het gas uit
de woning te bannen.

FAM. PLATJOUW
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Daarvoor moesten zonnepanelen worden bijgeplaatst (die zowel
stroom leveren als warmte) en moest bijvoorbeeld op elektrisch
koken worden overgeschakeld. De warmtepomp voor het
verwarmen van de woning werd buitenshuis geplaatst. Hoewel
de investeringen behoorlijk zijn kan door het afsluiten van het
gas het vermeden bedrag weer als aflossing voor de investering
dienen.

Trots Liet Gerard zijn zelf bijgehouden grafiek van het
gasverbruik zien, met als nulpunt vandaag. Het gas kan worden
afgesloten.

GIGÉO-PROJECT IN BURE (Frankrijk)
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Kees Bank

Waarom pik je uit al die folders in het hotel juist die ene ? Gratis
toegang en ook nog een gratis rondleiding. Het was maar drie
kwartier rijden (helaas niet elektrisch, maar dat maakt in Frankrijk
toch niks uit) en daar stonden we voor een zeer massief hek.
Onmiddellijk kwamen er twee bewakers naar buiten met de vraag
wat we kwamen doen. Ik toverde de folder tevoorschijn waarna
ik door het hek mocht. Ik kreeg 2 badges maar moest wel onze
paspoorten achterlaten. Nieuwsgierigheid kent een prijs.

Frankrijk heeft 58 kerncentrales. Sinds de start van de eerste is
er al 1,5 miljoen kubieke meter radioactief afval geproduceerd.
Afval dat middel- of hoogradioactief is. En ergens moet worden
gelaten. Een gigantisch probleem dat zelden aan het publiek wordt
gepresenteerd. Kernenergie is toch schoon en CO2-vrij ?
De site die we gingen bezoeken is nog een laboratorium. Hier
wordt gekeken en vooral gemeten of de vaten met afval hier onder
de grond kunnen worden gestopt en dat dan voor eeuwen. Dat
stelt nog niet veel voor want voordat voor bijvoorbeeld plutonium239 is de halfwaardetijd 24.200 jaar.
Hoewel de site zwaar beveiligd is, is de overheid zeer open over de
plannen op die plek. Dat de ecologisten het daar niet mee eens zijn
was wel duidelijk aan het bekladde bordje.

GIGÉO-PROJECT IN BURE (Frankrijk)
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Het afval wordt gemixt met zand of glas afhankelijk van de
stralingssterkte en hitte in ijzeren of stalen containers gegoten
om daarna in een blok beton te worden gezet.

Vervolgens schuiven robotlijnen de handel in eerder gegraven
tunnels in de krijtlagen op 500 meter diepte. Zeker 1000 jaar
kunnen ze daar blijven verzekerde de man die de rondleiding
verzorgde. De grond is vrij van aardbevingen. Het eerste afval
wordt in 2017 aangeleverd na een “go” van de Franse politiek.

Een demonstratiegang

Een inschuifrobotlijn

GIGÉO-PROJECT IN BURE (Frankrijk)
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Die tunnels hebben de neiging wat in te zakken onder de druk
van de aarde erboven. Daarom is daar wat op bedacht dat hier
in de praktijk moet worden getest. Een mantel van buisjes om
de buis die de druk kunnen opvangen.

De politiek heeft, toch door druk van buitenaf, in 2016 een
wet aangenomen die stelt dat er dusdanig moet worden
opgeborgen dat alles weer terug te draaien is. Stel je dat eens
voor, duizenden containers weer uit de gangen halen en ja, wat
doen we dan met dat spul ? De planning van het project loopt
tot 2150, dus de Fransen zijn voorlopig nog niet aan duurzame
energie toe.
Bij het inleveren van de badges keek ik naar het zware hek.
“Zeker tegen de écoloos” zei ik in mijn beste Frans. Ja, zei een
bewaker, we verwachten ze dit weekend.
Naschrift. Op de site van het laboratorium:
Le weekend du 13 au 15 août, environ 400 personnes ont
manifesté leur opposition au projet Cigéo par différentes actions
malveillantes, dont certaines ont conduit à la destruction de
90% du mur de protection que l’Andra était en train d’installer
dans le Bois Lejuc, de 50% des éléments en stock et à
l’incendie d’un bungalow de chantier.
Zinloze vernielingen dus. Wat is het alternatief, dat afval is er
nou eenmaal, het groeit en je moet er wat mee.

ONTWIKKELINGEN IN ZONNEPANELEN
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Rendement, hagelstenen en drijvend zonneveld
Rendement van 22,5% behaald.
Met een nieuw productieproces hebben onderzoekscentrum
Imec in Leuven met Crystal Solar de kosten voor het
vervaardigen van zonnecellen aanmerkelijk verlaagd. Bovendien
is een rendement behaald van 22,5%. Verschillende stappen in
het productieproces kunnen worden overgeslagen. De nieuwe
productiemethode kan een besparing van 50 tot 70% betekenen
bij het opzetten van een nieuwe productiefaciliteit.
‘Alle door grote hagelstenen getroffen zonnepanelen kapot’.
Zware hagelbuien trokken op 23 juni over Noord-Limburg en
Oost-Brabant. De,hagel van het formaat tennisbal hebben veel
schade aan zonnepanelen in het gebied veroorzaakt.
Het bedrijf Solar Tester heeft met haar mobiele testlab
zonnepanelen uit het getroffen gebied onderzocht. Uit dit
onderzoek blijkt dat ook in panelen zonder zichtbare schade er
zonnecellen kapot zijn.
Volgens Elbert-Jan Achterberg, oprichter van Solar Tester, zijn
alle zonnepanelen die door grote hagelstenen zijn getroffen
waarschijnlijk kapot ook als er niets aan te zien is. Achterberg:
‘Zonnepanelen zijn niet ontworpen om dergelijke hagelbuien te
doorstaan. Bij de typecertificering van zonnepanelen wordt wel
een hageltest gedaan maar bij deze test worden ijsballetjes van
25 millimeter doorsnede gebruikt. De hagelstenen van 23 juni
vielen waren meer dan twee keer zo groot. De inslag van een
steen van 50 millimeter heeft 20 tot 30 keer meer energie dan
in de hageltest. Wanneer een dergelijke steen een zonnepaneel
raakt wordt de klap door het glas aan de cellen doorgegeven en
zullen de cellen versplinteren.
Laten we hopen dat wij er hier in de Zaanstreek niet mee te
maken krijgen !
Grootste drijvende zonneveld.
Op het Queen Elizabeth II stuwmeer, ongeveer 32 kilometer
van Londen is het grootste drijvende zonneveld aangelegd. De
installatie heeft een piekvermogen van 6,3 megawatt en zal per
jaar ongeveer 5,8 miljoen kilowattuur aan stroom produceren.

ONTWIKKELINGEN IN ZONNEPANELEN
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Het veld bestaat uit 23.000 zonnepanelen gemonteerd op
61.000 drijvende platformen die met 177 ankers op hun plaats
worden gefixeerd. Het veld heeft hiermee een oppervlakte van
ongeveer 128,3 hectare.
Het grote voordeel is dat de drijvende panelen voortdurend
worden gekoeld door het water eronder. Ook kunnen drijvende
zonnevelden eenvoudiger en dus goedkoper worden gebouwd.
Een paneel wordt op z’n platform geplaatst en naar z’n plek in
het veld gevaren. Daar wordt hij aangekoppeld en verankerd.

Voor u gelezen
• De site www.windstats.nl heeft een mooie kaart met de recente opbrengsten
van alle windturbines in Nederland.
• En nog een mooie site om eens te bezoeken: www.zonatlas.nl. Op deze site
van de provincie Noord-Holland is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op daken.
• In Nature van 9 juni jl wordt aangekondigd dat de Duitse regering heeft besloten de transitie naar volledige duurzame opwek te vertragen. Afgelopen jaar
is de aanwas van groene energie-opwek met 19% gestegen. Als voornaamste
reden wordt opgegeven dat de overslag van de kosten op de gebruiker hoog
zijn. (Komen er soms verkiezingen aan ?)
• Minister Kamp heeft 1 miljard Euro subsidie naar voren gehaald uit de pot
voor volgend jaar. Er zijn veel aanvragen ingediend die door een gebrek aan
pecunia geen doorgang zouden kunnen vinden. Wat een haast heeft hij opeens...

U kunt nog investeren in ons
zonnedak Zonneveldt in de
Engewormer.
31 leden gingen u voor.
Zie voor de voorwaarden
onze site: www.zaanseenergie-kooperatie.nl

