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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
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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
Facebook:
https://www.facebook.com/ZEK232156320282518/
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.
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Thecla Graas

Heuglijk nieuws! De vlag kan uit!
De 10-jarige Urgenda heeft de klimaatzaak gewonnen (=
dat de rechter heeft bepaald dat de Nederlandse overheid
meer actie moet ondernemen tegen klimaatverandering
en de CO2-uitstoot voor 2020 met een kwart moet
verminderen). We dienen er dan niet alleen over te praten
maar we moeten ook wat doen !
De ZEK gaat het weer doen.
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft
ons bericht dat we kunnen rekenen op de SDE+ subsidie
voor ons nieuwste zonneproject ”White Ranch”.
Nu zijn we in gesprek met netbeheerder Liander om een
aansluiting voor teruglevering op het net te verkrijgen.
Inmiddels hebben we begrepen dat dit nog wel even kan
gaan duren. Wel wordt er al na de bouwvakvakantie gestart
met de (ver)bouw van de stal van White Ranch. Nadat
we meer duidelijkheid hebben van Liander gaan we ook kijken
wanneer de zonnepanelen gelegd gaan worden. We houden je
verder op de hoogte.
Wil je investeren in dit nieuwe dak. Dat kan ! Je dient je als lid
aan te melden en eenmalig € 50 op onze rekening te storten.
Zo gaan we samen met behulp van jullie, de leden van de ZEK,
onze Zaanstreek weer een stukje duurzamer maken.
Op het erf van de familie Van der Laan is het een stuk rustiger
geworden. Jan is gestopt met de rundveehouderij en draagt zo
zijn steentje bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
Na rijp beraad heeft het bestuur samen met een aantal
uitgenodigde deskundigen van de ZEK zelf besloten het
Windpaard voorlopig niet te vervangen door een WES molen
(met gebruikmaking van de postcoderoosregeling).
De oprukkende woonwijk, de energieopbrengst met de huidige
wind, en een aantal andere onzekere factoren zorgen ervoor dat
we hier vooralsnog niet verder mee gaan. Het Windpaard blijft
voorlopig gewoon draaien, we wachten op nieuwe kansen of
misschien wel nieuwe verkiezingen (provinciaal).
Kortom het bestuur is best druk! Mocht
je ons willen versterken dan zien we je
mailtje graag tegemoet.

Like ons op Facebook

ENERGIEMARKT WORMERLAND
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Marjan Minnesma (Urgenda) inspireert op drukbezochte
Energiemarkt Wormerland
Op zaterdag 1 juli verzamelden inwoners van gemeente
Wormerland zich in dienstencentrum ‘De Omslag’ in Wormer
voor de Energiemarkt. Diverse organisaties presenteerden
zichzelf en hun producten of diensten in de kraampjes.
De middag werd geopend door wethouder Jeroen Schalkwijk,
waarna diverse presentaties volgden van Duurzaam Bouwloket
en Marjan Minnesma van Stichting Urgenda.
‘Klimaatneutraal 2030 is haalbaar’
‘We zijn druk bezig met verduurzamen: we geven les op school,
onze sportclubs verduurzamen. Ik was een van de eersten die
via inwonersinitiatief Wormerland Duurzaam zonnepanelen
heeft gekocht. Samen zetten we ons in voor de doelstellingen:
minder energieverbruik en uiteindelijk klimaatneutraal’, opende
wethouder Jeroen Schalkwijk de Energiemarkt Wormerland.
‘Als duurzaamheid een ieder dierbaar is, dan is de eerste stap
gezet.’
De volle zaal kreeg
daarna van Marjan
Minnesma van Stichting
Urgenda te horen
dat we echt aan de
slag moeten. ‘We
denken dat we alle
tijd van de wereld
hebben nu we pas in
2050 klimaatneutraal
moeten, maar dat is
niet zo! We kunnen dit in 2030 al halen en dat zouden we ook
moeten doen. We zijn nu het allerslechtste jongetje van Europa.
Het is niet simpel maar we zijn het verplicht.’ De presentatie
vervolgde ze met concrete voorbeelden. Veel industrie heeft
bijvoorbeeld al plannen liggen om energieneutraal te produceren.
Ook noemde Minnesma maatregelen die inwoners zelf kunnen
nemen: waarom bijvoorbeeld nog met de auto als je binnen 15
kilometer van je werk woont?

Energiemarkt Wormerland
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De middag werd afgesloten met twee presentaties van
Duurzaam Bouwloket over isolatiemaatregelen en lage
temperatuurverwarming, zonneboilers, warmtepompen,
zonnepanelen en subsidies.
Energiemarkt
Voor, tijdens en na de presentaties bleef de markt vol stromen
met geïnteresseerden. De lokale bedrijven vertegenwoordigden
diverse vlakken waar duurzaamheid aan de orde is: mobiliteit,
voeding, afval en energie.
Zo kon men bij Rijschool Autocomfort Wormer terecht voor
informatie over onder andere elektrisch rijden, kregen de
bezoekers een duurzaam hapje van cateringbedrijf Oh my
guts en kon men bij Zaanse Energie Koöperatie terecht voor
informatie over hun laatste initiatief: zonnepanelen op de schuur
van boerderij White Ranch. Wormerland Duurzaam was actief
vertegenwoordigd en beantwoordde een diversiteit aan vragen.
HVC vertelde over HVC Kringloopenergie en M&O Techniek
had het druk met bezoekers die vragen stelden over installaties.
Duurzaam Bouwloket was ook aanwezig met een kraam waar
men terecht kon voor onafhankelijk advies met betrekking tot
(ver)bouwen.
Omgevingsdienst IJmond en gemeente Wormerland waren
op de markt aanwezig met informatie en een enquête, om
zo input vanuit inwoners te genereren voor onder andere
de duurzaamheidsvisie van de gemeente. Ook konden
bezoekers zich inschrijven om kans te maken op een
infraroodscan, uitgevoerd door Duurzaam Bouwloket, of een
Energiebespaarbox. De winnaars krijgen binnenkort bericht.

OP BEZOEK BIJ WHITE RANCH
4

Thecla Graas

Deze keer ben ik op bezoek bij de Familie De Wit van White
Ranch. Zij zijn woonachtig op de Groenedijk 4 in Assendelft.
De familie bestaat uit Myrna (31), Jan (38), Thijs (10), Lisa
(7) en Nick (4). Zij houden hier o.a.
koeien, geiten, kippen en eenden.
Tevens zijn zij een zorgboerderij
(op dinsdag, donderdag en vrijdag),
waarbij de hulpboeren helpen bij alle
voorkomende werkzaamheden op de
boerderij. Samen met de hulpboeren
telen ze groenten voor de voedselbank.
De Zaanse Energie Koöperatie is met
hen in contact gekomen door één van
hun vaste klanten, Jaco Wilmer, die
hoorde dat White Ranch een nieuwe
stal zou gaan bouwen en het dak deels
(alleen voor eigen gebruik) vol zou leggen met zonnepanelen.
Wat is het startsein geweest van omslag naar biologische/
zorgboerderij en zonnepanelen op jullie nieuwe schuurdak te
gaan leggen?
De melkveeboerderij was van vader en moeder De Wit. In 2004
is gestart met zorgboerderij door moeder De Wit. Vader De Wit
had al een aantal (8) jaren geen kunstmest meer gebruikt.
In 2008 is Jan een maatschap (met zijn ouders) aangegaan en
direct op biologisch overgegaan. Omschakelen naar biologisch
was niet moeilijk. Kunstmest was al een tijd niet gebruikt, er
hoefde eigenlijk een paar dingen te worden veranderd, zoals
ander krachtvoer gebruiken, de handtekening verkrijgen van skal
(skal = biocontrole) en aanmelden bij Friesland Campina voor
de levering van biologische melk. In oktober 2010 is de eerste
tank biologische melk afgeleverd.
In 2012 is Myrna bij de zorgboerderij gekomen, in 2016 bij
de maatschap en hebben Jan en Myrna toen de boerderij
overgenomen. Zij krijgen uiteraard nog steeds hulp van hun
ouders/schoonouders.
Toen de stal gerenoveerd moest worden, vanwege asbest en
spanten die niet goed meer waren, gingen zij op zoek naar een
bouwer. Bij de gebroeders Poel verder op de dijk had de firma
Wijsman hetzelfde al gerealiseerd. Besloten werd met deze firma
in zee te gaan.

OP BEZOEK BIJ WHITE RANCH
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Echter de goedkeuring voor de aanvraag voor deze vernieuwing
van de stal duurde erg lang. Intussen vertelden Jan en Myrna
aan hun vaste klanten van hun plannen. Eentje daarvan was
Jacco Wilmer, ZEK lid. En deze heeft ons bij elkaar gebracht…
Jan kende ik al langer…
Toen Thijs 6 jaar werd kreeg hij een geit voor zijn verjaardag,
met twee lammeren. Dit was de introductie van de geit.
Echter deze geiten bevielen niet. Thijs is daarna overgestapt
naar het houden van eenden. Thijs is jeugdlid van kleindiervereniging “Ons Genoegen Zaanstreek e.o.” die eenden houdt
en enige jeugdfokker van deze vereniging van gedomesticeerde
eenden. Toen dochter Lisa 6 jaar was wilde ze ook eenden
gaan fokken, niet-gedomesticeerde eenden en ook zij is het
enige jeugdlid niet-gedomesticeerde eenden fokker en wint net
als haar broer prijzen op de shows zonder dat ze tegen elkaar
moeten strijden.
In april 2016 hebben Jan en Myrna de stap naar de melkgeiten
gemaakt. Ze waren op zoek naar nieuwe melkgeiten die ze zelf
leuk vinden met de intentie om van de melk kaas te kunnen
maken. Zij kwamen uit bij de Nubische geiten. Ze hebben
flaporen en een aaibaarheidsfactor en zijn geen springers en
bijters). Alle geitenmelk verwerken ze zelf. Op dit moment
hebben ze 32 melkgeiten en willen naar 80 melkgeiten. De
koeienmelk gaat naar Friesland Campina.
White Ranch was van oorsprong een rundveehouderij (36 tot
max. 61 koeien). Jan en Myrna waren op zoek naar dubbeldoel
koeien (voor melk en vlees) en dat is Fleckvieh geworden.
Inmiddels is 60% van hun vee Fleckvieh.

OP BEZOEK BIJ WHITE RANCH
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Producten van White Ranch
Het biologische vlees is op dit
moment al verkrijgbaar, evenals
biologische rauwe geiten- en
koeienmelk, geitenkaas (met of
zonder kruiden), kwark, zachte
kaas en salade kaas (een soort
feta alleen niet in Griekenland
gemaakt…), eieren (van biologisch
gehouden kippen) en biologisch
boerderijs. White Ranch heeft natuurlijk een website:
www.whiteranch.nl. Jan en Myrna werken veel met Facebook:
www.facebook.nl/whiteranch.nl
Toekomstplannen.
Als de vernieuwde stal dit najaar wordt gerealiseerd liggen daar
deels zonnepanelen voor eigen gebruik van Jan en Myrna op
en de rest van het dak mag de Zaanse Energie Koöperatie vol
leggen. Boven de stal komt een skybox zodat de bezoeker de
geiten en koeien van bovenaf kan zien. De geitenstal wordt
daarbij vergroot, zodat de geiten meer leefruimte krijgen en er
komt meer ruimte voor de koeien. Daarnaast kan er een grote
en betere kaasopslag bij de kaasmakerij worden gerealiseerd.
Ook komt er een zelfbedieningswinkel, door middel van
een boerderijautomaat en een dubbele melktap (geiten- en
koeienmelk).
Voor de dubbele melktap houden ze op dit moment nog een
donatie crowdfundingsactie! NL30 RABO 0328 5309 296
t.n.v. White Ranch (ze hebben deze rekening speciaal geopend
voor deze crowdfunding). Als ze de crowdfunding door een
extern bureau zouden laten verzorgen moesten ze daar ook
een percentage van het bedrag aan afdragen. En dat vonden ze
zonde.
Kortom een boerderij waar veel mensen samenkomen en waar
de ZEK hoopt zijn zonnepanelen te kunnen leggen. Op dit
moment hebben we al SDE+ subsidie binnen, de eerste versie
van de offerte van Liander die de aansluiting moet realiseren om
straks Zaanse Energie te kunnen leveren ziet er redelijk uit.
Ga eens langs, je bent van harte welkom !

ZEK-WETENSWAARDIGHEDEN
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White Ranch
De SDE-subsidie voor het nieuwe dak is toegekend.
Zonneveldt
De eerste rentebetaling is eind december 2016 uitgevoerd.
Contributie
Leden/donateurs die geen incassocontract hebben getekend
wordt vriendelijk verzocht € 10,- op rekeningnummer
NL61 TRIO 02547.06.584 van de Triodos-bank t.n.v. Zaanse
Energie Koöperatie te storten.
Kopij voor de krant (daar zijn wij altijd blij mee !) kun je sturen
naar onze postbus of mailen naar contact@zaanse-energiekooperatie.nl. De redactie behoudt het recht om plaatsing te
weigeren en stukken in te korten. Uiteraard dit in overleg.
De Windvlo mag weer overspringen naar de volgende
gegadigde.
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leden/donateurs van de ZEK

Dhr Kaper Zaandam
Mw Meijboom Assendelft
Mw. Flipse Wormerveer
Dhr. M. van der Zwaard Wormer
Mw. D. Zaal Wormer

Dhr. E. Hooijberg Volendam
Dhr.C. Leguijt Krommeniedijk
Mw. M. de Jong/ B. Neelen Assendelft
Dhr. P. Verbiest Zaandam
Mw. J. Verweij Zaandam
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Tesla levert zonne-dakpannen
(binnenkort)
Kees Bank
Als de baas Elon Musk van Tesla iets doet heeft dat altijd een
diepere laag. Behalve dat hij zich bezig houdt met een raket die
op z’n poten weer landen kan heeft hij een paar jaar geleden
zonnecelfabrikant SolarCity ingelijfd. Iedereen verklaarde hem
voor gek, want de Chinezen kunnen veel goedkoper produceren. Maar ook hier investeerde hij voor de lange termijn, want
nu brengt Tesla dakpannen uit met een zonnecel. En het aardige is dat je ze nu al kunt bestellen. Er zijn verschillende vormen
verkrijgbaar.
Het aan elkaar koppelen schijnt makkelijk te zijn. Geen grote
platen meer op je dak maar gewone pannen
of singles.
Zoals bekend levert Tesla ook de Powerwall,
een grote accu om bijvoorbeeld zelf opgewekte zonnestroom in op te bergen. Ook
hier ging de kost voor de baat uit, samen met de dakpannen kan
een systeem worden geleverd los van het elektriciteitsnet, zelfvoorzienend dus. Op deze manier zorgt Musk ook voor een betere bezetting van z’n accu-fabriek.
De wereld heeft dit soort visionairs nodig, de huidige politieke
situatie in Nederland is voor wat betreft de stimulering van dit
soort zaken om te huilen.
Door de looks van de nieuwe dakpannen wordt het zelfs mogelijk op monumenten zonnestroom te oogsten. De pannen zijn
nog niet goedkoop, je moet rekenen op ongeveer 400 Euro per
vierkante meter.
Meer informatie vind je op: https://www.tesla.com/nl_NL/solarroof

KUNSTMATIGE EILANDEN VOOR WINDENERGIE
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Denemarken, Duitsland en Nederland hebben een ambitieus plan
voor het bouwen van een grote windenergie-hub in de Noordzee
gelanceerd. De kern van het plan is het ontwikkelen van één of
meer kunstmatige eilanden, met onderlinge verbindingen naar
landen die grenzen aan de Noordzee.
Onlangs hebben drie transmission system operators ( TSO ’s)
TenneT B.V. (Nederland), Energinet.dk (Denemarken) en TenneT
GmbH (Duitsland) een overeenkomst getekend om samen te
werken aan de ontwikkeling van de Wind Power Hub. Andere
partijen, waaronder infrastructuurbedrijven en andere TSO ’s
willen zich aansluiten bij de initiatiefnemers.
De totale capaciteit wordt 100.000 MW.
Doel is natuurlijk de kosten te reduceren. De zogenaamde Power
Link Islands kunnen veel windmolenparken met het vasteland
verbinden.
Er zouden rechtstreekse verbindingen tussen de eilanden
en Nederland, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië,
Noorwegen en België moeten komen. De transportleidingen
zouden ook kunnen dienen als onderlinge verbindingen, voor het
vergemakkelijken van de handel in elektriciteit tussen de landen.

Foto: TenneT

NIeuwe ONTWIKKELINGEN
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Europa’s grootste batterij
Eneco en Mitsubishi Corporation starten in Duitsland binnenkort
met de bouw van Europa’s grootste batterij, onder de naam
EnspireME. Met de batterij kunnen zij straks reservecapaciteit
aan het Europese elektriciteitsnet leveren en overproductie van
lokale windstroom opslaan.
Duitsland loopt dankzij de Energiewende voorop in de
verduurzaming van haar energievoorziening. Een groeiend
aantal windmolens en zonnepanelen neemt daardoor de
stroomproductie van bestaande fossiele energiecentrales
over. Deze centrales hebben echter nog een rol: ze houden
het stroomnet in balans door reservecapaciteit aan te bieden.
De batterij kan deze rol als primaire reserve overnemen en is
daarmee een duurzaam alternatief voor de back-up van kolenen gascentrales.
Jardelund
Eneco en Mitsubishi Corporation beginnen in de zomer
met de bouw van het batterijsysteem van 48 MW en een
opslagcapaciteit van meer dan 50 MWh, vergelijkbaar
met het gemiddelde energieverbruik van meer dan 5.300
Duitse huishoudens voor 1 dag. De batterij komt naast een
transformatorstation in het Duitse Jardelund in de deelstaat
Sleeswijk-Holstein. Deze deelstaat grenst aan Denemarken en
levert een grote bijdrage aan de Duitse energietransitie. In dit
gebied komt de stroom van grote windparken op land en op het
Duitse deel van de Noordzee samen om verder getransporteerd
te worden naar andere delen van Duitsland. In eerste instantie
zal de batterij ingezet worden op de primaire reserve markt.
Op deze markt kopen netbeheerders reservecapaciteit in die ze
nodig hebben om de noodzakelijke 50 Hertz frequentie op het
elektriciteitsnet te garanderen.
Onderzoek opslag lokale windenergie
De beide bedrijven onderzoeken ook hoe lokale windparken
aangesloten kunnen worden op deze batterij. Als er sprake is
van overproductie door lokale windparken of een overbelasting
van het elektriciteitsnet, kan de windenergie in een deel van de
batterij worden opgeslagen. Het elektriciteitsnet wordt hierdoor
minder belast. Tevens betekent dat een financieel voordeel
voor de eigenaren van windparken, omdat de opgeslagen
windenergie op een gunstiger moment aangeboden kan worden
aan de markt.

KOKEN OP EEN KERAMISCHE OF INDUCTIEKOOKPLAAT ?

Erna van Gils
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Tot in de jaren tachtig was koken op gas gemeengoed
en iedere Nederlander is hier wel mee bekend. Voordelen
van koken op gas zijn dat de warmte goed regelbaar is, er
geen speciale pannen voor nodig zijn en je nog kunt koken
als de stroom uitvalt (tenzij er sprake is van een elektrisch
ontstekingsmechanisme). Nadelen zijn dat het schoonmaken
lastig en tijdrovend is, het eten kan inbranden op de
gaskookplaat en open vuur te allen tijde gevaarlijk blijft.
Sinds de tachtiger jaren zijn er diverse alternatieven bijgekomen,
die allemaal hun specifieke voor- en nadelen hebben. Er zijn in
principe vijf verschillende soorten kookplaten:
•
•
•
•
•

Gaskookplaat
Elektrische kookplaat
Halogeen kookplaat
Keramische kookplaat
Inductiekookplaat

De voorraden van fossiele brandstoffen raken uitgepunt,
daarom wordt al enkele jaren beleid gevoerd om het gebruik
van gas terug te dringen. Bij nieuwe wijken wordt geen gasnet
meer aangelegd en bij renovaties van wijken wordt meestal
overgegaan op alternatieven. Deze alternatieven zijn voor koken
elektrisch en er zijn er dus in principe vier.
1. Elektrische kookplaten
Elektrische kookplaten worden niet veel meer toegepast. Bij dit
type kookplaat wordt een spiraal of plaat verwarmd, waar de
pan op staat. Het opwarmen en afkoelen gaat relatief langzaam.
Bij overkoken moet de pan van de plaat worden gehaald. Een
elektrische kookplaat heeft een eigen 3-fasen groep nodig in de
meterkast.
2. Halogeen kookplaten
Voor halogeen- en keramische kookplaten gelden grotendeels
dezelfde voor- en nadelen. Het grote verschil tussen de twee is
dat het verwarmen met andersoortige verwarmingselementen
wordt gedaan. Beide types hebben een glasplaat als oppervlak
en dat wordt verwarmd, in tegenstelling tot inductie.
Halogeenkookplaten worden bijna niet meer toegepast.
Keramisch koken kom je nog wel regelmatig tegen.

KOKEN OP EEN KERAMISCHE OF INDUCTIEKOOKPLAAT ?
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Keramische en inductiekookplaten worden tegenwoordig dus het
meest toegepast. Belangrijk is te weten wat de voor- en nadelen
zijn. Daarop zal hier nader worden in gegaan.
3. Keramische kookplaten
Bij een keramische kookplaat worden een plaat verwarmd door
metalen spiralen die elektrisch worden verwarmd.
De voordelen van de keramische kookplaat zijn:
• Het is veiliger dan koken
op gas.
• De kookplaat is makkelijk
schoon te maken.
• Voedselresten branden
niet in op de kookplaat.
De nadelen van de keramische kookplaat zijn:
• Het koken op een keramische kookplaat vraagt extra kosten
omdat er aparte pannen aangeschaft moeten worden. Bij pannen
die eerder op gas zijn gebruikt verloopt op een keramische
kookplaat de warmteverdeling niet gelijkmatig. Pannen die
weinig op gas zijn gebruikt kunnen wel worden gebruikt op de
keramische kookplaat.
• De keramische kookplaat blijft lang warm. Dat is onveilig,
zeker met kinderen in huis.
• De plaat is minder geschikt voor wokken.
• Energieverlies. Op een keramische kookplaat wordt de hele
kookzone verwarmd waardoor meer energie verloren gaat dan
bij een inductiekookplaat.
• Er is een aparte 3-fasen groep nodig in de meterkast (hoge
kosten).
4. Inductie kookplaten
In een inductie kookplaat zitten magnetische spoelen. Als hier
materiaal op wordt gezet dat voor een deel uit ferromagnetisch
materiaal bestaat, reageren die magnetische spoelen hierop. Zo
wordt de kookplaat heet en kun je het eten bereiden.

KOKEN OP EEN KERAMISCHE OF INDUCTIEKOOKPLAAT ?
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De voordelen van de inductiekookplaat zijn:
• Het kookoppervlak wordt
niet warm, dus geen risico op
verbranden, Bij langer gebruik gaat
de pan de kookplaat verwarmen.
Dan wordt de plaat dus wel
warm, maar niet zo heet als bij de
keramische plaat.
• Etensresten kunnen niet inbranden op de kookplaat.
• Het verwarmingsproces stopt op het moment dat de pan
wordt weggehaald.
• Een inductieplaat kent weinig warmteverlies en is dus erg
energiezuinig.
• De snelheid van verwarmen is hoger dan van een keramische
kookplaat.
De nadelen van de inductiekookplaat zijn:
• Aanschaf van nieuwe pannen is absoluut noodzakelijk.
• De plaat is minder geschikt voor wokken.
• Er is een aparte 3-fasengroep nodig in de meterkast (hoge
kosten).
Vanuit energetisch oogpunt gezien heeft de inductiekookplaat
dus de voorkeur boven een keramische kookplaat.

Voor u gelezen
Aan het Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wordt in samenwerking met Europese partners in het kader van het door de EU gesubsidieerde PEGASUS-project onderzoek gedaan om duurzame energie beter
geschikt te maken voor de basis-energievoorziening. Zonnewarmte is
een schoolvoorbeeld van duurzame energie, maar ’s nachts schijnt de
zon niet. Er is een energiebuffer nodig die overdag gevuld wordt en ’s
nachts weer geleegd kan worden, voordat zonnewarmte een substantiële bijdrage aan de basis-energievoorziening kan leveren.
Een veelbelovende aanpak is toepassing van een gesloten kringloop op
basis van de verbranding van zwavel. Deze zwavel/zwavelzuur-kringloop is in staat om op grote schaal zonnewarmte chemisch op te slaan
die ’s nachts weer door verbranding vrijkomt. Dit systeem kan de basis vormen van een economisch verantwoorde, duurzame en vooral
stabiele energiebron.

