
Uitgave van de Zaanse energie Koöperatie   ZaanWeg 57, 1521 dM WorMerveer

van de voorzitter  ................................1

White ranch stand van zaken ................2

Warmtescans stand van zaken. ..............3

verdienmodel .......................................5

Hoe staat het met de energietransite ? ....7

Welkom nieuwe leden................... ........8

van het gas af... ..............................9
een nieuwe toekomst voor gas en Co2?. 10

december 2017 nr. 61

Inhoud



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 een zonnedak, 
waardoor de leden bijdra-
gen aan de productie 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
Krommeniedijk 80, 1562 GM Krommenie
tel. 075-6211619
email: kees.bank@zaanse-energie-kooperatie.nl

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen van 
Tjalling Beets, Gerard Platjouw, Dick Beets, 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

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

the sunny side up
Aan deze uitspraak over een “eitje”, moest ik denken. 
Een ei staat namelijk voor het begin van nieuw leven, nieuwe 
energie en ontwikkeling. Wij zijn trots dat we ‘ons nieuwste ei’, 
de nieuwe opweklocatie White Ranch, in gebruik kunnen stellen.                                                                  
441 zonnepanelen van 270 Wp die goed zijn voor ruim 100.000 
kWh per jaar. 

De uitspraak “waar een wil is is een weg”, geldt 
ook zeker voor dit project. Het bestuur is trots dat 
we samen met behulp van financiële participatie 
door onze leden een bijdrage kunnen leveren aan het 
duurzamer maken van de Zaanstreek.
Want klimaatverandering wacht niet.
De ZEK wacht niet af tot er nieuwe ontwikkelingen 
zijn die leiden tot een verbeterd rendement van 
zonnepanelen maar zet door en wel nu!

Ons project Warmtescans particuliere woningen 
ligt ook goed op schema.Afgelopen week is er een 

eerste bijeenkomst gestart om vrijwilligers te scholen in het 
maken van warmtescans bij mensen thuis. We kunnen en willen 
heel graag mensen ondersteunen in een gefundeerde keuze voor 
mogelijke besparing en/of isolatie. Immers verduurzaming van 
de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de 
warmtevraag. Heb je interesse? Lees dan verder op blz 3.
Afgelopen week werden er in VPRO Tegenlicht ook uitgewerkte 
ideeën voor het opwekken van groen gas getoond. (zeewier dat 
gekweekt wordt in zee tussen de ruimte van windturbines). Ook 
dat lijkt een ei in wording. Misschien wel het (zeewier-)ei van 
Columbus voor onze warmtevoorziening. Dit ei moet alleen nog 
verder uitgebroed worden.

Rest mij jullie een duurzaam, zonnig en energiek 2018 te 
wensen.
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stand van zaken

De zonnepanelen zijn geleverd, zij zullen echter niet meer dit jaar 
geplaatst worden. Dit gaat in januari plaatsvinden. Al met al is 
er toch enige vertraging opgetreden. Samen met de bouw van 
een hele nieuwe stal zijn er veel gebeurtenissen die met elkaar 
te maken hebben.
De ZEK heeft vanaf maart aan de weg getimmerd voor de 
realisering van dit project. Het streefbedrag is na de mogelijkheid 
voor inschrijving razendsnel volgestort. Helaas moeten we een 
aantal gezinnen teleurstellen, zij staan op de wachtlijst voor ons 
derde zonneproject.
Een impressie van de voortgang:

 

WHite ranCH stand van ZaKen

18 december 2017
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inschrijving vanaf nu mogelijk !!

Zoals bekend is de ZEK in samenwerking met gemeente Zaanstad 
een project Warmtescans gestart. 
In onze vorige energiekrant (nr. 60) is uitgelegd hoe de scans 
kunnen helpen met het identificeren van warmtelekken bij 
woningen. 
Innmiddels is de warmtebeeldcamera aangeschaft en heeft de 
eerste opleiding van vrijwilligers om de warmtebeelden te maken 
plaatsgevonden. Deze opleiding werd gegeven door Maurice 
Boomsma van het Duurzaam Bouwloket.  
Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal en fysiek loket waar 

inwoners en ondernemers terecht kunnen voor al hun vragen over 
duurzame maatregelen. De opleiding besteedde ook veel aandacht 
aan een scala van mogelijke maatregelen om warmtelekken tegen 
te gaan.

inschrijven is vanaf nu mogelijk. 
Het Duurzaam Bouwloket heeft een inschrijfformulier op de site 
gezet, zij verzamelen de aanmeldingen voor ons. De link is:
https://duurzaambouwloket.nl/warmtescanzaanstad
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Heb je geen internet of lukt het niet: bel naar de ZEK-mobiel:
06-33800429 om je op te geven.  
Uiteraard wordt in overleg de datum van de scan vastgesteld. 
De weersomstandigheden zijn belangrijk, zo heeft het geen zin 
een scan te doen als de zon op het huis staat te branden of dat 
door regen de gevels nat zijn. 
Het is dus zaak snel aan te melden, want vol=vol, de scanners 
zijn vrijwilligers.

De kosten voor de scan zijn € 50,-. Leden en donateurs van de 
ZEK krijgen €10,- korting. Er kunnen deze winter maximaal 100 
scans worden uitgevoerd. 
Maak het bedrag over op rekening nL61 trio 02547.06.584 
van de Zaanse energie Koöperatie. Aan de hand van de 
binnengekomen aanvragen en betalingen wordt de volgorde 
vastgesteld.

In maart zal de ZEK een avond organiseren waar het Duurzaam 
Bouwloket aan de hand van de foto’s zal uitleggen wat er te 
zien is geweest en wat de verschillende mogelijke maatregelen 
zijn.
Dat belooft een zeer interessante avond te worden. 

voorbeeld.
Zoals op de foto hiernaast duidelijk blijkt is 
er met deze muur nogal wat aan de hand. 
Hoe geler en witter hoe meer warmte 
er ontsnapt. Hier is duidelijk dat er geen 
spouwmuurvulling aanwezig is en dat de 
radiator boven via de vloer warmte naar 
buiten afgeeft. De vlekken op de muren 
geven ook aan dat er willekeurig warmte 
verdwijnt. 
De ramen boven zijn van oud dubbelglas, 
het raampje linksonder lekt warmte. Het 

raam beneden ziet er goed uit, maar dat mag ook wel: namelijk 
driedubbel glas.

WarMtesCans stand van ZaKen
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onze insecten leggen het loodje en een dikke beschuldigende 
vinger wijst naar de boeren want boeren houden hun koeien 
binnen, bestrijden de onkruiden en beschermen hun gewas. 
Hoe graag zij ook insectvriendelijk zouden willen boeren, zij 
worden genekt door het verdienmodel, hen opgelegd door de 
markteconomie, ons ook bekend van de gezondheidszorg.
Zo gaat na onze insecten ook ons klimaat naar de gallemiezen, 
zie hoe de Duitsers omwille van het verdienmodel hun 
bruinkolen opstoken. Met het goede voorbeeld van 
kernenergievrij Duitsland voor ogen lopen wij met Zaanse 
Energie te leuren langs de deuren.
  
De ZEK loopt als Jehova-getuigen de ware Zaans-groene stroom 
van Zonneveldt, WhiteRanch en Windpaard te verkopen. Maar 
de klimaatverknoeier slaapt niet, na 16 jaar bij Greenchoice 
(eerst Energieconcurrent) werd me korting door Nuon geboden 
om terug te stappen. Er zijn Zaanse Energie-gebruikers, die op 
zo’n bod ingaan: “je bent een dief van je eigen portemonnee” 
heet het verdienmodel dan. 

Zo had de ZEK een gesprek met Waterschap HHNK om de al 
jaren stilstaande Amerikaanse molen Herkules over te nemen en 
om te bouwen voor levering van elektrische stroom.
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Op deze manier zou Zaanse Energie direct het gemaal aandrijven 
en de rest het net ingaan. Het antwoord was: HHNK is met al 
zijn gemalen grootverbruiker en zo kost de elektra maar drie 
cent (€0,03) per kilowattuur. We hoefden niet verder te zoeken, 
het verdienmodel wees ons de uitgang van het duurzame 
bastion van HHNK in Heerhugowaard.

Gelukkig maalt sinds kort de Herkules weer vele kubieke meters 
water uit de Haaldersbroek of Kalverpolder doordat rechtgeaard 
HHNK-medewerker Theo Witteman zijn hart bij windmolens ligt.

verdienModeL
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Het klimaatakkoord
Op 12 december 2015 werd door 195 landen en de Europese 
Unie in Parijs een historisch klimaatakkoord gesloten. Voor het 
eerst in de geschiedenis werden tussen al deze landen bindende 
afspraken gemaakt over een gezamenlijk pakket aan maatrege-
len om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, 
terug te dringen.

Bevindingen van de nationale energiecommissie
Op 4 juli 2017 presenteerde de Nationale Energiecommissie de 
eerste bevindingen. En die zien er hoopgevend uit. Kijk maar:
•  Nederland is het best presterende land op het gebied van in-

novatie maar loopt achter met de implementatie 
•  Nederland heeft alle technieken voorhanden om in 2030 een 

schone energiehuishouding te hebben 
•  Nederland heeft het benodigde investeringskapitaal voor de 

energietransitie beschikbaar 
•  Nederland heeft actieve burgers die het al doen 
•  Nederland is creatief 
•  Nederland kan geld verdienen aan de energietransitie 
•  Nederland creëert werkgelegenheid met de klimaatambities 
•  Nederland wordt veiliger 
•  Nederland heeft de voorbeelden in het “echt” gedemon-

streerd 
•  Nederland kan Wereldkampioen Energietransitie worden! 

Maar klopt dit beeld wel?

Hoe doet nederland het echt?
Nederland scoort jaar in jaar uit slechter dan het Europese ge-
middelde. Sinds 2005 is de Europese uitstoot al gedaald met 25 
procent, de Nederlandse steeg juist met 2 procent, vooral dank-
zij het bouwen van een aantal grote kolencentrales.

In 2016 maakt Nederland zijn naam als de grootste 
vervuiler van Europa opnieuw waar. Afgelopen jaar 
bleef de uitstoot van het broeikasgas CO2 door de 
Nederlandse industrie nagenoeg onveranderd, op 94 
miljoen ton, het hoogste peil ooit gemeten. Daarmee 
doet Nederland het opnieuw veel slechter dan Europa. 
In de Europese industrie als geheel daalde de uitstoot 
vorig jaar met 3,4 procent tot 1.740 miljoen ton.
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Hoe staat Het Met de energietransitie ?

Wat moet er gebeuren?
Het rapport eindigt met de volgende aanbeveling: 
Niets staat ons in de weg om met onze energietransitie koplo-
per in de wereld te worden. Wij adviseren de nationale overheid 
daarom met een ambitieuze doelstelling alle spelers in dit veld 
zo snel mogelijk aan tafel te zetten voor het Nationale Plan Ener-
gietransitie. 
Aan sommige partijen ligt het niet. Er zijn in Nederland in kor-
te tijd veel energiecoöperaties bijgekomen, van 20 in 2007 
naar bijna 400 in 2017. Noord-Holland is daarbij koploper met 
58 coöperaties. Deze wekken lokale duurzame stroom op voor 
80.000 huishoudens. Ook de bewoners doen hun best.  
Het aantal zonnepanelen op daken is in een rap tempo gestegen 
de afgelopen jaren. Grote achterblijvers zijn de bedrijven.  
Het Rijk moet zorgen dat die tempo gaan maken. En dan die ko-
lencentrales! Die moeten zo snel mogelijk worden gesloten.

Als ZEK blijven we ook ons best doen. Met straks een prachtig 
nieuw zonnedak White Ranch met 441 zonnepanelen en wie 
weet wat nog meer in de toekomst…………….?
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ervaringen van Carla en gerard platjouw die besloten om hun huis 
klimaatneutraal te maken en geen gas meer te gebruiken.

Wij hebben in 1987 een prachtig vrijstaande woning (560 
m3) gekocht in de Amsterdamse- School stijl, maar met een 
inschatting van 6000 m3 gas per jaar. Dit hebben we in de loop 
der jaren door isolatie, HR ketel en HR++ glas teruggebracht naar 
2200m3. In 2015 bij een bijeenkomst van Marjan Minnesma van 
Urgenda besloten we om verdere stappen te nemen om ons huis 
“klimaatneutraal” te maken.  
Oftewel “0 op de meter”.
Maart 2016 was het zover; een lucht/water warmtepomp (WP) 
van 10 kW, 22 zonnepanelen, warmwaterbuffervat met na- 
verwarmer en een inductiekookplaat in de keuken. 
Gasverbruik 0,0. Een mooi resultaat en een feestelijke opening.
Om de gasrekening ook op 0 te krijgen, vanwege het vastrecht 
dat doorgaat, moesten we even € 600 aan Liander betalen voor 
het weghalen van de gasmeter. Ook kregen we klachten over 
het geluid van de WP, hetgeen we opgelost hebben d.m.v. een 
geluidscherm.
Na een jaar registratie van de kWh-meters  kwam het 
gecalculeerde en verwachte verbruik toch veel hoger uit dan de 
nul. Urgenda heeft toen de afgelopen zomer een aantal kosteloze 
aanpassingen gedaan en we zien nu een lager verbruik in deze 2e 
winter. We verwachten dat met de 14 extra zonnepanelen richting 
de nul kWh te kunnen komen. Volgend najaar hopen we daar een 
goed beeld van te hebben.
Een belangrijk gegeven is dat een WP optimaal functioneert met 
een warmteafgifte van 35-45°C. De woning was daarentegen 
nog met de traditionele convectieplaatradiatoren uitgerust, die 
pas tussen de 50-70°C hun volle capaciteit afgeven. Hierdoor 
verbruikte de WP veel meer energie. Dit is door Urgenda d.m.v. 
laagtemperatuurradiatoren met ingebouwde ventilatoren opgelost 
en functioneert de WP nu rustiger en veel efficiënter en is de 
kamer fijn warm. 
Wij zijn blij dat we de stap hebben genomen en hebben ondanks 
de kinderziektes, want we waren proefkonijnen, toch weer een 
fijne woning en gebruiken geen gas meer. 
Het huis heeft nu ook een zeer hoog EPC (Energieprestatie-
coëfficiënt) en is klaar voor de transitie en toekomst, de 
investering en subsidie waren de moeite waard. 
Dus wie is de volgende? 
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groen gas = wind- en/of zonne-energie + water = een alternatief voor 
Co2 opslag en daarmee is er toekomst voor onze Gas-infrastructuur.  
Het is misschien een beetje vreemd om het te hebben over ‘een toekomst 
voor Gas en CO2’, maar dat idee bij het grofvuil zetten kan altijd nog.
De inspiratie komt van mensen zoals bijv. Johan Cruyff “elk nadeel heb ze 
voordeel” en Jan Rotmans “Kanteling en Transitie - Samen op weg naar 
een innovatieve samenleving”.  
Daarnaast gaf het voorstel om ons CO2-probleem te gaan oplossen door 
het op te slaan, zeker ook veel inspiratie; CO2-opslag, het kan slimmer. Zie 
bijvoorbeeld:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/12/co2-opslag-het-kan-een-stuk-slim-
mer-13453608-a1576917 
De ervaring is dat het zelden lukt om een probleem op te lossen door het 
als een probleem te blijven zien. Pas als er een kans in het verschiet lijkt, 
komt er zicht op oplossingen. Dat zou ook in dit geval zo kunnen zijn. Maar 
eerst even een paar overwegingen:

•  Onze Gasdistributie- en leveringsinfrastructuur is de meest betrouwbare 
energie-infrastructuur die we hebben en bovendien levert die infrastruc-
tuur nauwelijks problemen op in de leef- & woonomgeving. Dat geldt zo-
wel voor de lokale als voor de nationale en internationale infrastructuur. 
De Gas-infrastructuur kent bovendien op alle onderdelen een grote elas-
ticiteit d.w.z. dat variaties in de afname soepel kunnen worden opge-
vangen. De kosten van Gas-energie opslag, transport en levering via die 
infrastructuur zijn t.o.v. bijv. elektriciteit relatief laag.

 
•  Bij het idee dat we in de toekomst maar één energie infrastructuur (elek-

triciteit) hebben, moeten we ook bedenken dat het onze kwetsbaarheid 
sterk verhoogt. ’Eén is geen’ is wellicht wat te gechargeerd maar zeker 
niet ontbloot van realiteitszin.

•  Het idee om naast de bestaande infrastructuren een compleet nieu-
we infrastructuur voor bijvoorbeeld H2 (waterstof) te gaan bouwen lijkt 
wellicht aantrekkelijk, maar is dat vooral voor onze leiding- en installa-
tie-aannemers. De bestaande gasinfrastructuur geleidelijk aan ombou-
wen naar waterstof is praktisch niet realistisch. Bij de H2-optie is het de 
vraag is of dat wel nodig is, zeker in het perspectief van de investerin-
gen die dat vraagt.

Redenen genoeg om naast de focus op opwekking en het afscheid nemen 
van fossiel, nog eens na te denken voor dat we ook afscheid nemen van 
onze Gas-infrastructuur.

10

een nieUWe toeKoMst voor gas en Co2 ?

tjalling Beets



Het enige, in ieder geval belangrijkste, probleem van CO2 is de impact die 
de toename heeft op het klimaat. Natuurlijk kun je het bij de bron afvan-
gen en opslaan, maar dat zijn wel heel veel bronnen en dat vraagt dan wel 
weer een extra CO2-infrastructuur om het bij elkaar en naar de lege gasvel-
den te brengen. Maar het grootste probleem is dat het eigenlijk alleen maar 
een tijdelijke oplossing is. Een soort ondergrondse CO2-vuilnisbelt.

Zolang we nog niet bedacht hebben waar je CO2 voor zou kunnen gebrui-
ken, gaan we dat probleem dan ook niet oplossen. Als je het ergens voor 
zou kunnen gebruiken wordt het een grondstof en krijgt het waarde. Als 
iets waarde krijgt wordt het interessant en gaan mensen nadenken hoe je 
er geld mee kunt verdienen.
CO2 krijgt waarde wanneer je het als grondstof voor energie of energiedra-
ger gaat gebruiken in plaats van het te zien als schadelijk afval.  
Dat lijkt wellicht een vreemde gedachte, maar die gedachte is zeker niet 
nieuw (Paul Sabatier – Franse Chemicus - in the 1910s ). 
Het maken van Groen Gas uit elektriciteit, CO2 en waterstof - H2 (na elek-
trolyse van water) wordt al praktisch uitgevoerd en is getest in zeker 5 
proefinstallaties van verschillende partijen, ook in Nederland.
Zie hiervoor: 
http://www.rijnmond.nl/nieuws/120775/Stedin-start-experiment-aardgas-
uit-zonne-energie 
https://www.groen7.nl/column-energiesector-kan-groeien-met-groen-gas-
en-power-to-gas 

een nieUWe toeKoMst voor gas en Co2 ?
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Natuurlijk, alles wat nog in de ontwikkel- en testfase is, is nu nog niet ge-
reed om in de praktijk op grote schaal te worden ingezet, maar dat geldt 
ook voor de opslag van CO2 onder de grond. Kiezen voor hergebruik van 
CO2 als grondstof voor Groen Gas en energiedrager, de vervanging van ons 
aardgas, heeft veel voordelen:

1. We kunnen zo geleidelijk aan overschakelen van fossiel aardGas naar 
Groen Gas.

2. We kunnen bij de grootste CO2-producenten beginnen -grote klappen 
eerst- bijvoorbeeld met proefinstallaties bij onze afvalcentrales. In feite 
gebruiken deze dan elektriciteit en CO2 om er nieuw Groen Gas van te 
maken dat kan worden bijgemengd bij ons aardgas. De afvalcentrales 
gaan dan Groen Gascentrales worden.

3. Het probleem van het (tijdelijke) elektriciteitsoverschot kan worden 
opgelost door dat overschot om te zetten naar Groen Gas en op te 
slaan. Op momenten dat we energie nodig hebben (‘s nachts en op 
donkere dagen), gebruiken we dat Groene Gas weer. De vrijkomende 
CO2 gebruiken we weer zodra er meer elektriciteit beschikbaar is dan we 
direct nodig hebben. 

4. Naarmate onze groene elektriciteitsproductie op stoom komt kunnen 
we het gebruik en de winning van aardgas en het gebruik van steenkool 
afbouwen en overschakelen op Groen Gas. Het grote voordeel daarvan 
is dat het in onze gasinfrastructuur niet zo’n groot probleem is om het 
Groene Gas dat we bijv. in de zomer teveel produceren, op te slaan voor 
de winter.

5. In de verre? toekomst zou het kunnen dat we allemaal thuis i.p.v. onze 
cv-ketel een apparaat krijgen dat in staat is om de elektra die we zelf 
over hebben om te zetten in Groen Gas dat we later weer te kunnen 
benutten als we tekort warmte of elektra hebben. Als we onze huizen 
beter gaan isoleren, en we zelf meer elektra en warmte winnen, hebben 
we minder warmte nodig en kunnen we volstaan met bijv. een nu al 
beschikbare Stirling ketel (produceert warmte en elektra). Als we de CO2 
en de elektriciteit die we over hebben zelf kunnen omzetten naar Groen 
Gas, hebben we een oplossing waarbij we:

een nieUWe toeKoMst voor gas en Co2 ?
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•  CO2 neutraal zijn – geen CO2-uitstoot omdat CO2 wordt hergebruikt.
•  Zoveel mogelijk energie-autonoom zijn met onze energie-aansluitingen 

als back-up.
•  Onze beide bestaande energie-infrastructuren benutten waar ze voor 

ontworpen zijn.

Is dit science fiction? Natuurlijk wel als je bijvoorbeeld kijkt naar de CO2-
paragraaf in de plannen van de nieuwe regering. Maar het feit dat er al 
enkele jaren verschillende proefinstallaties draaien maakt dat Groen Gas uit 
elektriciteit, CO2 en water nog wel science maar zeker geen fiction meer is. 
Het zou toch mooi zijn als we in plaats van CO2 opslaan in de lege 
gasvelden:

1. Groningen perspectief kunnen geven op minder gaswinning met Groen 
Gas als alternatief.

2. Onze groene wind- en zonne-energie optimaal kunnen benutten door 
de productie los te koppelen van de vraag. Als er teveel?? groene 
elektrische energie is, gebruiken we dat om Groen Gas te maken en dat 
op te slaan tot we het nodig hebben.

3. Onze bestaande Gas-infrastructuur wordt dan geleidelijk aan groener en 
we hoeven niet of veel minder te investeren in nieuwe infrastructuren.

4. De kanteling / transitie naar energie zonder CO2 kan dan gemaakt 
worden:

a. Niet geremd door discussie over grote desinvesteringen.
 

b. Net zo snel als dat praktisch mogelijk is. We kunnen we profiteren 
van alle energie-vernieuwingen die er op verschillende gebieden aan 
komen.

c. Omdat de ontwikkeling op deze manier eigenlijk een logisch vervolg 
‘evolutionair’ is, blijven de risico’s beperkt, ook als we te zijner tijd 
ontdekken dat we het op onderdelen net effe anders moeten doen 
dan we nu denken.

Zoals vaker wint niet de beste oplossing, maar de oplossing die het beste 
verkocht wordt. De organisaties die nu bezig zijn op CO2-opslag onder de 
grond aan de man te brengen hebben kennelijk de 1e slag gewonnen. 
Maar dat is nog geen reden om niet over andere opties na te denken.

een nieUWe toeKoMst voor gas en Co2 ?
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• White Ranch • 

zonne-installatie van 120 kWp

opbrengst 100.000 kWh/jr.

100% lokaal en duurzaam

www.zaanse-energie.nl

Ook u kunt deze energie afnemen, meld u aan bij Zaanse Energie
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