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De Zaanse Energiekrant 
wordt uitgegeven door de 

coöperatieve vereni-
ging Zaanse Energie 

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

het gebruik van 
wind energie en andere
 vormen van duur zame 

energie en het op 
milieu vriendelijke wijze 

produceren van energie.
De Koöperatie heeft 

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

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

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

Erna van Gils  -  secretaris
tel. 06-24398993
e-mail: secretaris@zaanse-energie-kooperatie.nl

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

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen van 
Thecla Graas, Kees Bank, en Daniëlle Schouten

Foto op de voorpagina: Tom Kisjes

overigens:
De Zaanse Energie Koöperatie is te bereiken op:
Zaanweg 57, 1521 DM Wormerveer
Postbus 114,1520 AC Wormerveer
tel. 06-33800429
e-mail: info@zaanse-energie-kooperatie.nl

onze websites zijn: 
www.zaanse-energie-kooperatie.nl en  
www.zaanse-energie.nl

Facebook:
https://www.facebook.com/ZEK-
232156320282518/

De contributie bedraagt minimaal € 10,- per jaar.
Voor leden is de weer opeisbare inleg aan 
de ZEK € 50,-.
Giften zijn ook welkom.
Betalingen overmaken naar ons rekeningnummer 
NL61 TRIO 02547.06.584 van de Triodos-bank.

COLOFON

De Zaanse energiekrant 
per mail scheelt kosten, 

moeite en PAPIER.
Wilt u, wanneer u de 
krant nog in papieren 
versie krijgt, uw mail-

adres sturen aan: 
info@zaanse-energie-

kooperatie.nl?
Hartelijk dank alvast 

weer voor uw 
medewerking.

Het Bestuur



van de voorZitter
thecla graas

Helpende handen

De Zaanse Energie Koöperatie kan bestaan door de inzet van 
haar vele vrijwilligers. Het bestuur van de ZEK heeft ook vele 
helpende handen die voor een of meer noodzakelijke “taken” 
zorg dragen. Fantastisch dat we met zovelen het voorbestaan 
kunnen garanderen.
Echter het bestuur zelf bestaat op dit moment uit twee leden, 
Kees Bank (m.n. websites, krant en ICT) en ondergetekende 
(overig). Half oktober heeft Erna van Gils aangegeven te 
willen stoppen met de secretaris-werkzaamheden voor de ZEK 
vanwege persoonlijke omstandigheden. We respecteren haar 
besluit en hebben haar inmiddels hartelijk bedankt met een bon 
voor haar ruimhartige inzet. 

Hoe gaan we als bestuur verder? 
Gelukkig hebben zich al in en na de zomer 
een aantal mogelijk nieuwe kandidaten 
aangemeld voor het bestuur: Daniëlle 
Schouten, Bas Jansen, Jos Berkhout en 
Antonet Warger. Gezamenlijk gaan we 
kijken wat zij kunnen/willen betekenen voor 
de Zaanse Energie Koöperatie en/of het 
bestuur. Deze mensen zullen zich  met de 
komende Algemene Ledenvergadering in 
april 2019 aan jullie voorstellen. 
Mochten er nog mensen zijn die ook 
interesse hebben in een bestuursfunctie en 
m.n. secretariswerkzaamheden dan horen 
wij het graag. Immers vele handen zouden 

het werk van de coöperatie lichter moeten maken.  
De provinciale verkiezingen komen er aan en wel op 20 maart 
2019. We hopen dat die gaat zorgen voor een omslag; o.a. in 
het provinciale windbeleid waardoor er wel nieuwe stappen 
kunnen worden gezet in de Zaanstreek t.b.v. wind op land.
   
Wat zijn we ontzettend blij dat we als ZEK van zoveel 
verschillende vrijwilligershanden gebruik kunnen maken. 
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Immers met ons nieuwste project (na pilot van afgelopen 
jaar, waarna we erachter kwamen dat we nog een aantal 
verbeteringen konden doorvoeren), wordt er heel veel tijd 
geïnvesteerd in het scannen van huizen en deze warmtescans 
vastleggen met foto’s in een rapport.  
Onze nieuwste groep vrijwilligers onder de bezielende leiding 
van Gerard Platjouw staan voor het maken van de warmtescans 
bij de particuliere huizen in de Zaanstreek. De mannen (helaas 
alleen mannen, waar blijven de vrouwen?) zijn gewapend met 
de infraroodcamera’s op pad gegaan vanaf half november. En 
komen zo onder andere de warmte/koude lekken op het spoor.  
Vaak is er sprake van verrassingen of onbekende situaties voor 
de bewoner. Deze uitgebreide groep vrijwilligers verzorgt dit jaar 
de huisbezoeken nadat de particulieren zich hebben opgegeven 
via onze site, een vragenlijst met bijzonderheden ten aanzien 
van hun behuizing hebben ingevuld en de vijftig euro hebben 
betaald.

Dit project warmtescans is mede mogelijk gemaakt door de 
financiële ondersteuning van gemeente Zaanstad en provincie 
Noord-Holland. Inmiddels zijn er ruim 40 huizen gescand en 
rapporten gemaakt en krijgen deze vrijwilligers vele enthousiaste 
reacties retour naar aanleiding van hun bezoek en de 
opgemaakte rapporten.
dank jullie wel vrijwilligers voor jullie inzet!

PS.
De duurzaamste energie is natuurlijk de energie die we niet 
verbruiken !
Wij wensen iedereen veel duurzame energie in 2019.

van de voorZitter
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exponentiële groei energieopwek door lokale energiecoöperaties

De door lokale energiecoöperaties opgewekte duurzame energie 
is in 2018 opnieuw sterk gegroeid. Er is nu 74,5 MWp aan 
collectief zonvermogen in productie en 159 MW aan collectieve 
wind, opgeteld genoeg stroom voor ruim 140.000 huishoudens. 
Op korte termijn staat er nog minstens een verdubbeling op 
de planning. Het aantal coöperaties is in 2018 toegenomen 
met 85 tot 484. Ook zijn de eerste warmtecoöperaties 
en biogasprojecten van start gegaan. Maar liefst 70.000 
Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie. Dat blijkt 
uit de Lokale Energie Monitor 2018, waaraan ook de ZEK heeft 
meegewerkt.
Het is allemaal toch duidelijk dat we wat moeten doen om de 
klimaatveranderingen een halt toe te brengen.
Ook jouw gedrag, keuze maakt uit !
Dus ben ik blij dat steeds meer mensen als individu zich 
aansluiten bij een lokale energie coöperatie.

Wij kunnen dus zorg dragen voor onze eigen 
leefomgeving!    
Als energiecoöperatie zorg je voor 
georganiseerd draagvlak !
Tijdens de Hier Opgewekt beurs werd 
duidelijk dat wij als energiecoöperaties 
samen met Milieufederatie gesprekspartner 
zijn aan de klimaattafel(s).
Het definitieve klimaatakkoord moet eind 
2018 klaar zijn.
Daarna moet er gestart worden met 
het ontwikkelen van Regionale Energie 
Strategieën (RES). Men moet als regio inzicht 
krijgen o.a. in de opwekmogelijkheden van 

energie en warmte en zo de potentie per regio inventariseren.
Verschillende organisaties kunnen input leveren aan deze RES:
- Woningcorporaties
- Maatschappelijke organisaties
- Rijksoverheid & koepels
- Gemeenten, waterschappen en provincies
- Netbeheerders en energieleveranciers.

Dit alles moet ervoor zorg dragen dat in 2030  de 49% CO2-
reductie is bereikt.

reCord aantaL Coöperaties opgeriCHt 
thecla graas
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Ook in Zaanstreek geven steeds meer scholen gehoor aan de 
oproep om op de Dag van de Duurzaamheid te laten zien hoe de 
wereld schoner, mooier en eerlijker kan. “Met de voorleesactie 
planten we een zaadje op het gebied van duurzaamheid” 
aldus Daniëlle Schouten. Vorig jaar las zij samen met Femke 
Nagel voor het eerst voor op De Rank in Westzaan. Met veel 
enthousiasme gingen de kinderen toen het gesprek aan over 
afval en voedselverspilling.

Met een oproep voor ‘voorlezers’ onder andere via de ZEK, 
lukte het Daniëlle en Femke (beiden lid van de ZEK) het aantal 
voorlezers uit te breiden. Dit jaar werdt er op 10 -10 op 8 
basisscholen in de Zaanstreek voorgelezen uit het nieuwe 
boek ‘De kracht van nieuwe energie’! De kinderen hadden heel 
veel ideeën voor het opwekken van nieuwe energie en hoe ze 
energie konden besparen; van zonnepanelen op het dak, een 
dikke trui aan doen, lichten uit (kan het automatisch?), digi-bord 
uit als we het niet gebruiken, verwarming lager, deuren sluiten, 
je bord leeg eten tot de koelkast niet open laten staan. 

Afgelopen jaar konden kinderen 
ook tekeningen indienen voor 
het nieuwe boek. Op De Rank in 
Westzaan gingen de leerlingen 
fanatiek aan de slag. De tekeningen 
van Mees, Daan, Xavie en Emma 
staan in de nieuwe editie. Het boek 
is digitaal te lezen via https://www.
dekrachtvannieuweenergie.nl  
Graag bedanken we alle voorlezers, 
maar specifiek via de ZEK, Hanneke 
van der Sluis, Thecla Graas, Jolien 
Kamphuis en Flip Hoedemaker. 

Volgend jaar hopen Daniëlle en 
Femke dat er op nog meer scholen in 

de Zaanstreek wordt voorgelezen op 10-10. Doe je mee? Stuur 
dan een mailtje naar schoutendanielle@hotmail.com

dag van de dUUrZaaMHeid
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Een door industriële onderzoekers ondersteund klasseproject 
aan het MIT (Massachusetts Institute of Technology) heeft 
geleid tot een innovatieve oplossing voor één van de grootste 
problemen voor de inzetbaarheid van kernfusiecentrales:  
Het gaat om het afvoeren van overtollige warmte, die 
structurele schade aan de installatie zou veroorzaken.

De nieuwe oplossing voor compacte fusiereactoren maakt 
gebruik van elektromagneten met supergeleiders die werken 
bij hoge temperaturen. Er is een apart bedrijf opgericht voor 
het verder ontwikkelen voor praktische toepassing en het 
beoordelen van de economische haalbaarheid. In tegenstelling 
tot gewone fusiereactoren is het bij deze oplossing mogelijk 
bij het inwendige van de reactor te komen om kritische 
componenten te vervangen, wat ook heel belangrijk is voor 
het economisch inzetten van het systeem. Het nieuwe principe 
wordt beschreven in een artikel in het tijdschrift Fusion 
Engineering and Design. In principe werkt de warmteafgifte uit 

een kernfusiereactor op dezelfde 
manier als het uitlaatsysteem van 
een auto. Maar de „uitlaat“ is veel 
langer en breder dan bij de huidige 
fusiesystemen, waardoor het de 
overtollige warmte veel effectiever 
afvoert.

Ziedend plasma
Met het nieuwe voorstel van 
MIT moet de mogelijkheid van 
praktische inzetbaarheid van fusie-
energie dichterbij komen. Maar nog 
niet alle vragen rond het afvoeren 

van de warmte van het superhete plasma zijn opgelost. Het 
grootste deel van de in een kernfusiereactor opgewekte energie 
wordt in de vorm van neutronen afgegeven aan de zogenaamde 
deken, een materiaal dat het plasma omgeeft. Deze warmte kan 
worden gebruikt voor het aandrijven van een turbine.  
Maar ongeveer 20 procent van de energie ontstaat in het 
plasma zelf. Als we willen verhinderen, dat de materialen waar 
de reactiekamer van is gemaakt smelten, moeten we die hitte 
afvoeren, want geen enkel materiaal kan tegen de hitte van 
miljoenen graden die anders ontstaat. 
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Sterke magneten moeten verhinderen dat het plasma ooit in 
direct contact komt met de binnenwanden van de fusiekamer. 
Bij normale fusiereactoren wordt met aparte magneten plasma 
naar een zijkamer geleid voor het afvoeren van overtollige 
warmte. Maar in compacte systemen is die oplossing niet te 
gebruiken.

Met het nieuwe principe zouden veel kleinere reactoren met 
een vergelijkbaar vermogen te realiseren zijn. Bij gewone 
fusiereactoren liggen de secundaire magneetspoelen buiten 
de primaire. Daarom moeten de secundaire spoelen groot en 
krachtig geconfigureerd zijn, om het magneetveld te laten 
doordringen tot de reactiekamer.
Helaas maakt dat het nauwkeurig besturen van de vorm 
van het plasma onmogelijk. De effectiviteit van het nieuwe 
ontwerp is met simulaties aangetoond.

Urgenda publiceert de derde editie van Ons Huis 
Energieneutraal, waarin praktijkvoorbeelden van bestaande 
woningen staan. Hoe mooi is het te melden dat er opnieuw 
ZEK-leden in staan, namelijk Ruud en Jarka.
https://www.thuisbaas.nl/app/uploads/2018/08/Urgenda-
energieneutrale-huizen-deel3.pdf

in memoriam Jaap Kellerman.
Overleden op 18 november 2018.
Jaap Kellerman was een van de pioniers 
die aan het begin stond van onze huidige 
coöperatie (ZEK).
Mooi dat er zulke eigenzinnige mensen zijn 
die hun ideeën gewoon uitvoeren/doen.
We zijn hem dankbaar.
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Mijn naam is Daniëlle Schouten, ik ben 42 jaar en sinds 12 jaar 
woonachtig in Westzaan. Afgelopen winter hebben wij ons 
aangemeld voor een warmtescan van onze woning en zo kwam 
ik weer in aanraking met de ZEK. 
Thecla leerde ik ruim 5  jaar geleden kennen via ruilkring 
LETS Zaanstreek en afgelopen voorjaar vroeg Thecla mij of ik 
vrijwilliger wilde worden van de ZEK. Graag zet ik mij dan ook 
in om de ZEK èn duurzame energie in de Zaanstreek, groter 

te maken door middel van mijn vakgebied 
marketingcommunicatie!

Een paar jaar geleden ben ik geïnterviewd door 
een Zaanse krant en toen werd mij gevraagd 
met wie ik een dagje zou willen ruilen, mijn 
antwoord was: Marjan Minnesma. Voor vele 
ZEK-leden een bekende en vandaar dat ik dit 
dan ook graag deel ;-) Marjan weet e.e.a. 
duidelijk en concreet te maken met heldere 
adviezen en tips, dit versterk ik graag. 

Het vak marketingcommunicatie leerde ik bij Heineken 
International, na ruim 4 jaar te hebben gewerkt op de 
global marketing afdelingen en een aantal mvo projecten 
(maatschappelijk verantwoord ondernemen), ben ik sinds 2006 
“interim manager in de marketingcommunicatie “.  
Vele opdrachten voor mooie, met name Nederlandse merken, 
heb ik met veel plezier en succesvol uitgevoerd. Sinds 2017 
focus ik mij op duurzaamheid en werk ik graag mee om de 
wereld een beetje beter te maken! Ik ben een spontaan, 
enthousiast, nieuwsgierig, creatief en ondernemend persoon. 
Mijn kernkwaliteit is het organiseren en managen van projecten. 
Ik ben een senior professional op het gebied van duurzaamheid 
en strategische marketingcommunicatie. Mijn passies zijn: 
duurzaamheid, innovaties en de veranderende economie (van 
een lineaire naar een circulaire economie).

In dat opzicht fascineert de textielindustrie mij, een van de 
meest vervuilende industrieën. Waarom kopen we steeds 
nieuwe spullen? Sinds een paar jaar ben ik fan van kledingruil-
avonden en heb ik ruim een jaar geen nieuwe kleding gekocht.
Best een uitdaging, maar het is me goed bevallen dankzij 
het respecteren van mijn kleding in mijn kledingkast, 
kledingruil-avonden, Marktplaats, de eerste klas tweedehands 
kledingwinkel HET op de Westzijde in Zaandam
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en de Share your clothes shop van Claudia Sträter op het 
station van Amsterdam (in de IJ-passage op CS). Doe je ook 
mee?  
Onze zoon Joppe is net 7 jaar oud en zegt tegen ons dat we 
de lichten uit moeten doen, niet te lang mogen douchen en 
dat ik geen boterhamzakje -want dat is afval- in zijn rugzakje 
naar school mag stoppen. Voor zijn generatie is een heleboel 
nieuws al ’normaal’.
Ik kan dan ook niet wachten dat zijn generatie het overneemt,  
alles deelt, want delen is vermenigvuldigen. 
Daarnaast raad ik een ieder van de ZEK aan om de boeken: 
De verborgen impact - Babette Porcelijn,  
Material matters - Thomas Rau en  
The donut economy - Kate Raworth te lezen
en de uitzendingen van Tegenlicht te bekijken.  
It’s time for a change ;-) 

P.s. mocht je zelf boeken over hebben, wil je deze dan 
plaatsen in de ruilboekenkast op station Zaandam? Ik ben de 
initiatiefnemer van deze boekenkast en uit deze boekenkast 
wordt goed geruild en gelezen!
Je kunt de boekenkast vinden bij de NS service balie.

100 Zaanse huishoudens voorzien van duurzame energie 
uit de Zaanstreek

In de Zaanstreek is dit jaar via de ZEK met twee zonnedaken 
en twee windturbines 300.000 kWh opgewekt. Gemiddeld is 
hiermee voor 100 Zaanse huishoudens duurzame energie uit 
de Zaanstreek opgewekt.
Landelijk wekken coöperaties voor 140.000 huishoudens 
duurzame energie op. Gemiddeld verbruikt een gezin 3.000 
kWh, we weten dat de meeste ZEK-leden minder energie 
verbruiken want daar begint duurzame energie mee!
Maar liefst 70.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energie- 
coöperatie. Meer weten? Lees de net uitgebrachte Lokale 
Energie Monitor. 
In de Zaanstreek zijn er ruim 250 ZEK-leden en meer leden zijn 
van harte welkom. 

Een ieder die zich heeft aangemeld voor een warmtescan is 
automatisch donateur geworden van de ZEK. 
Als donateur via de warmtescanactie betaal je in 2019 en 
2020 geen jaarlijkse bijdrage van € 10,-.
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excursie naar Krammer Windpark
Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wordt op 
en om het sluizencomplex Krammer het Windpark Krammer 
aangelegd (34 windturbines) door de energiecoöperaties 
Deltawind en Zeeuwind, die gezamenlijk ruim 4.000 leden 
tellen. Daarmee is dit het grootste burgerinitiatief op het gebied 
van duurzaamheid in Nederland.
De projectleider van dit project ,Thijmen Keesmaat, nodigde 
de Zaanse Energie Koöperatie uit het indrukwekkende project 
te komen bekijken.Een prachtige dag en zeer indrukwekkend 
wat daar gerealiseerd is. Indrukwekkend ook wat er allemaal bij 
kwam kijken. Een zeer leerzame dag, voor wanneer we eindelijk 
het Windpaard mogen opschalen.

Maandag 12 november jl. organiseerde de ZEK een Energiecafé 
over het terugdringen van je energiegebruik. We waren te gast 
in Café De Fabriek in Zaandam. Tijdens deze avond deelden 
Gerard Platjouw en Daniëlle Schouten (beide vrijwilliger van de 
ZEK) samen met de aanwezigen, tips en ervaringen. Het was 
een kleine energieke groep. Gerard heeft een makkelijk overzicht 
gemaakt met 14 punten, wat je kunt doen. 
Graag delen we dit ook met jou, zodat je nog energie zuiniger 
kunt worden! Of puur ter bevestiging dat je al goed bezig bent.
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eXCUrsie KraMMer

1. Stookgedrag
2. Tocht weren
3. Goede ventilatie
4. Radiatoren

5. Afzuiging
6. Discipline
7. Sluipverbruik
8. Verlichting LED
9. Energieleverancier

10.Zuinige apparaten
11.Zonnepanelen
12.Infraroodpanelen
13.Controle schil huis 
     (warmtescan)
14.Isolatie schil huis

energieCaFÉ



agenda aCtiviteiten van de ZeK

          

voorlichtingsavond warmtescans
Voorlichtingsavond in samenwerking met het Duurzaam 
Bouwloket op 17 januari 2019 in de Pelikaan in Krommenie.
We starten om 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur.
Aan de hand van de warmtescans worden de meest in het oog 
springende foto’s van de afgelopen scans besproken.
Het Duurzaam Bouwloket is een autoriteit op het gebied van 
verduurzamen van woningen en gebouwen.
Toegang is vrij, ook voor niet-leden of -donateurs.

Warmtepompen
Onze in 2017 georganiseerde avond over wamtepompen en 
infraroodpanelen krijgt een vervolg rond 10 februari 2019. 
Op deze avond worden warmtepompen besproken door Ruud 
Meijns van M&O Techniek.
Ook hier is de toegang vrij.

tweede voorlichtingsavond warmtescans
De tweede avond waarin warmtescans worden behandeld vindt 
plaats op donderdagavond 11 april 2019. Plaats van handeling 
is de Vermaning, Zaanweg 57 in Wormerveer. We starten 
om 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur. Zoals alle informatie-
avonden van de ZEK zal ook deze avond vrij toegankelijk zijn. 
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 leden/donateurs van de ZeK
NIEUWE

Dhr. K. Benjamens uit Wormer
Dhr. P. Goldstein uit Zaandam
Dhr R. Sweering en Mw. J. Plevier uit Zaandam
Mw. A. Warger uit Westzaan
en
60 nieuwe wamtescandonateurs !



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

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

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

  foto © Tom Kisjes
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Op 4 november hebben wij ons, op verzoek, als Zaanse Energie 
Koöperatie voorgesteld aan de protestantse gemeente in Zaan-
dam evenals de andere deelnemers van Groen doen met Poen :

    Natascha Hendriks is een kledingbedrijf (Jungl) begonnen 
waar kleding verkocht wordt van 100% gerecycled materiaal. 
Hoe je op jonge leeftijd al na kunt denken over de toekomst van 
de wereld.

    Clean2Antarctica is een nieuwe pionier en zoekt naar de mo-
gelijkheden om een wereld te creëren zonder afval. In december 
reizen zij met een expeditie waarvan de voertuigen  vrijwel vol-
ledig uit afval zijn samengesteld naar de Zuidpool.

    De Zaanse Energie Kooperatie zet zich al tientallen jaren in 
voor de opwekking van groene stroom in de Zaanstreek, maar 
geeft ook voorlichting over het nut en de praktische zaken om-
trent schone energie en is in dit opzicht een pionier in onze 
streek.

Na het voorstellen met een korte presentatie kon er per stem-
briefje 1500 euro worden verdeeld onder de drie deelnemers.

Uiteindelijk wonnen we 
als ZEK toch 325 euro, 
die we gaan inzetten 
voor het realiseren van 
een nieuwe leskist voor 
het Zaans Natuur- en 
Milieu Centrum.
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Een windmolen aan de Deense kust bij Thyborøn heeft een 
wereldprimeur: de conventionele generator, met permanente 
magneten, is daar vervangen door een exemplaar met 
supergeleiders. Die nieuwe turbine is half zo zwaar, veel 
compacter en toch in staat hetzelfde vermogen te leveren. 
Ook wordt er veel minder een beroep gedaan op zeldzame 
aardemetalen. Onderzoekers van de Universiteit Twente  
hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen 
en testen van de supergeleidende generator, in het Europese 
project EcoSwing.
De supergeleiders vervangen de grote en zware magneten in 

een conventionele windmolen. Net als 
in een klassieke fietsdynamo draaien 
de magneten daar rond binnen spoelen 
die de magnetische energie omzetten 
in elektrische. Krachtige magneten 
kun je ook maken met spoelen 
van supergeleidende kabel: ze zijn 
lichter, compacter en maken in veel 
mindere mate gebruik van ‘zeldzame 
aard’-metalen zoals neodymium. De 
lichtere turbine maakt dat ook de 
torenconstructie lichter kan worden 
uitgevoerd, terwijl de kleinere doorsnee 

het vervoer over de weg minder complex maakt.
Supergeleiders geleiden stroom zonder weerstand. Dat maak 
grote stromen mogelijk en sterke magneetvelden. Daarvoor 
moeten ze wel worden gekoeld. De magneten in de nieuwe 
rotor zijn opgebouwd uit supergeleidende tape: op een flexibele 
stalen drager is een dunne laag supergeleidend materiaal 
aangebracht die de stroom geleidt. Begonnen met kleine stukjes 
tape op laboratoriumschaal, is dit inmiddels per kilometer te 
produceren. Compacte cryocoolers, dubbel uitgevoerd, draaien 
mee met de rotor, en zorgen voor een temperatuur van min 240 
graden Celsius.  
“Wij waren in dit project betrokken bij ‘alles wat koud 
is’ ”, aldus dr. Marc Dhallé. “Het testen van de tapes en 
de magneetspoelen, het vinden van optimale koeling, de 
assemblage van de hele rotor.” Hij is onderzoeker van de UT-
onderzoeksgroep Energy, Materials and Systems.  
De groep heeft voor dit project ook samengewerkt met TNO, 
met machinefabriek Boessenkool in Almelo en met andere 
Nederlandse bedrijven. De Twentse bijdrage was goed voor 
twee miljoen euro binnen het Europese project EcoSwing.
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ZAANSE 
ENERGIE
KOÖPERATIE
ZOEKT LEDEN EN INVESTEERDERS

www.zaanse-energie-kooperatie.nl 

Het streven van de ZEK is 

om elk huis in de Zaanstreek 

te voorzien van 

lokaal opgewekte energie. 

Help jij mee om dit te bereiken?

VOOR GROENE PROJECTEN

voor grote en kleine investeerders
investeren in duurzaamheid 
aantrekkelijke rente


