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Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie ZAANWEG 57, 1521 DM Wormerveer

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 twee zonnedaken, waardoor de leden
bijdragen aan de productie van schone duurzame
stroom door gebruik van
wind- en 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
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
Jos Berkhout, Thecla Graas, Kees Bank, Antonet
Warger
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.

VAN DE VOORZITTER
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Thecla Graas
Toekomstplannen
Het afgelopen jaar heeft uw bestuur zich ernstig achter de oren
gekrabd.
Hoe gaan we verder met de Zaanse Energie Koöperatie ?
Er gebeurt zoveel binnen de energiewereld/-transitie. Waar
dienen we ons op te focussen?
We hadden hoop dat het negatieve windbeleid van Provincie
Noord-Holland omver werd gewaaid na de provinciale
verkiezingen. Dat het belang van nieuwe opweklocaties
voor windenergie grote voorrang zou verkrijgen en dat de
klimaatagenda van Urgenda een belangrijke rol zou gaan spelen.
Maar de uitslag van de verkiezing is u allen bekend en ook de
ZEK weet niet welke kant het beleid op gaat. Wel weten wij
inmiddels dat elke kleine of grote stap tot meer opwekking van
duurzame energie noodzakelijk blijft.
Gemeenten maar ook andere partijen steken veel tijd in in de
door de politiek opgelegde regionale energie strategieën.
Siward Zomer (voorzitter ODE decentraal) heeft zich een
jaar lang ingezet om het belang van de lokale coöperaties te
behartigen tijdens de klimaattafels (vooroverleg).
Wij willen nog steeds voor meer duurzame elektrische
energie opwekken gaan. Er zijn nog genoeg daken die
mogelijk volgelegd kunnen worden met zonnepanelen. Het
Noordzeekanaal gebied is ooit al aangewezen voor windmolens.
Maar hoe gaan we dat doen ?
We zijn ooit begonnen met windenergie, maar omdat het de
laatste jaren onmogelijk werd gemaakt dit te realiseren binnen
de Zaanstreek, hebben we de overstap naar zonnedaken
gemaakt.
De toekomst ten aanzien van opwek van windenergie in de
Zaanstreek blijft heel onzeker, zeker met de huidige uitslagen
van de provinciale verkiezingen in ons achterhoofd.
De vraag dient zich dan ook aan of we dan ook niet buiten
de Zaanstreek moeten gaan kijken voor het opwekken van
windenergie. Een vraag die we ook u als lid willen voorleggen.
Wat zijn de voor- en nadelen?
Waar dient het bestuur rekening mee te houden?
Naar nieuwe daken voor de opwek van zonne-energie zijn we
nog steeds op zoek.
Maar ook hier rijst de vraag of we de gemeentegrenzen van de
Zaanstreek blijven hanteren.

VAN DE VOORZITTER (vervolg)
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Wat doen we als een Zaanse bedrijf in een buurtgemeente ook
daken ter beschikking heeft?
Bovenstaande vragen hebben allemaal betrekking op onze
kernactiviteiten; namelijk duurzame energie opwekken voor
onze eigen leefomgeving. We willen hier heel graag de komende
tijd veel aandacht aan besteden. Wilt u ook helpen nieuwe
opweklocaties te genereren?
Daarnaast is het bestuur het afgelopen jaar samen met
vele vrijwilligers ook bezig geweest met het project
infraroodwarmtescans te ontplooien. Je kunt dit een soort
bewustwordingsproject noemen. Een prachtig project waarin we
vele Zaankanters ook kennis laten maken met onze Koöperatie.
Het bestuur wil graag onderzoeken
en indien mogelijk uitvoeren,
om deze twee activiteiten
te scheiden en wel door “de
bewustwordingsactiviteiten“;
zoals het project warmtescans,
het maken van een leskist, de
informatieavonden en mogelijk
nieuwe andere activiteiten
te scharen onder een (ANBI)
stichting. Deze stichting u.a. blijft
onder de coöperatie van de ZEK
vallen.
De vraag is dan ook of u hiermee
in kunt stemmen.
De vraag is of u mee wilt helpen
deze stichting gestalte te geven en
misschien wel toe te treden tot het
stichtingsbestuur. Of heeft u een
mooie naam voor deze stichting
Overleggen ....
die we straks willen oprichten.
Of wilt u het huidige bestuur versterken.
Kortom, hier willen we het de komende ALV over hebben en
daarom nodig ik u graag uit.
Tot ziens
PS. De incasso van de jaarlijkse contributie à € 10,-zal in mei worden uitgevoerd.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 22 MEI 2019
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Zoals elk jaar moet het bestuur rekenschap afleggen over het
gevoerde beleid.
Dit jaar willen we met u ook de plannen van het bestuur voor de
komende jaren doorspreken.
Hierbij dus de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
op 22 mei a.s. in de Vermaning in Wormerveer om 20:00 uur
De agenda is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkom
Opening en mededelingen
Verslag ALV 17 april 2018
Toekomstplannen en goedkeuring
Verslag van activiteiten van afgelopen jaar
Aftreden (officieel) van Erna van Gils en voorstellen van
nieuwe bestuurslid Jos Berkhout
7. Nieuwe aanmeldingen voor bestuur na oproep in deze krant
8. Goedkeuren door vergadering van de aanstelling van het
nieuw bestuurslid.
9. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
(vanaf 10 mei op te vragen door leden door een mail te
sturen naar contact@zaanse-energie-kooperatie.nl)
10. Bevindingen kascommissie (Hans de Witte en John
Hermans)
11. Decharge van boekhouder en bestuur over afgelopen jaar
12. Verkiezing nieuw kascommissielid
13. Zonneveldt productie/opbrengst en rente-uitkering White
Ranch productie/opbrengst en rente-uitkering vaststellen
over 2019 (uitkering vindt plaats eind van het jaar)
14. Rondvraag
15. Sluiting vergadering

Ook hier kunt u voor kiezen. Een lokaal eerlijk product !
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NEDERLAND WIL VAN HET GAS AF
(en dat is niet zo eenvoudig)
Antonet Warger
Nederland wil van het gas af en in 2030 moeten minstens
twee miljoen huizen gasloos zijn. Zo luidt de opdracht, die
Diederik Samson - als onderhandelaar voor het Nederlandse
klimaatakkoord - van het kabinet heeft meegekregen. Wie nu
van het gas af wil komt erachter dat het nog niet zo eenvoudig
is en dat het geld kost.
Iedereen die gas gebruikt heeft een contract afgesloten met
twee organisaties: de energieleverancier en de netbeheerder.
De energieleverancier kan je zelf kiezen en deze levert gas en
elektriciteit. Een netbeheerder kan je niet zelf kiezen. In onze
regio legt netbeheerder Liander kabels en leidingen aan en
beheert het energienetwerk. De jaarlijkse kosten verschillen per
netbeheerder en bestaan uit aansluitkosten, transportkosten,
de meterhuur en een capaciteitstarief. Deze kosten zijn in de
energienota, die iedere maand op de deurmat rolt, verwerkt.
Als je van het gas af wilt, moet je daarvoor betalen. Dat is ooit
afgesproken in een tijd dat vrijwel iedereen aan het gas zat.
We staan nu voor een energietransitie en steeds meer mensen
vragen zich af waarom je moet betalen voor iets dat je niet meer
wilt gebruiken en je ook nog eens op kosten jaagt.
Het gasloos maken van een laagbouwwoning kan globaal op
twee manieren.
1) Bij de eerste manier verwijder je de gasleiding vanaf gasmeter
tot aan de hoofdleiding in de straat (Liander: € 687,--).
2) Een alternatief is dat je deze gasleiding in zowel de woning
als bij de hoofdleiding afsluit. In beide gevallen ben je letterlijk
gasloos.
In een flat kan het verwijderen van de
gasleiding lang niet altijd en de enige optie
is het verzegelen van de meter. Dat is een
simpele handeling die duur is: de kraan
wordt dichtgedraaid en verzegeld (Liander:
€ 121,--). Maar het huis is niet gasloos
want er zit gewoon nog gas in de leiding
en hoogleraar Economie en Infrastructuren
Rolf Künneke, werkzaam op de TU in Delft
vraagt zich af wie er verantwoordelijk
is voor dit stukje gasleiding: ‘Stel dat er
brand ontstaat: er zou een onveilige situatie
kunnen ontstaan. En wie is dan verantwoordelijk voor de
schade?’ Daarom melden alle netbeheerders, dat verzegelen een
tijdelijke maatregel voor een jaar is.

NEDERLAND WIL VAN HET GAS AF (vervolg)
5

Maar na een jaar komen de problemen en stellen netbeheerders
je voor de keuze om de gasleiding opnieuw aan de sluiten, of te
laten verwijderen.
Heraansluiting wil men natuurlijk niet, maar verwijderen zoals bij
de laagbouw is een lastige optie omdat de leidingen niet tot aan
de hoofdleiding op straat verwijderd kunnen worden. Je deelt
immers de aanvoerleidingen vanaf de hoofdleiding met je buren
en voordat alle flatbewoners unaniem kiezen voor een gasloze
woning moet er heel wat gebeuren.
Diederik Samson adviseert om nog even te wachten met
de energietransitie in eigen woning tot eind 2019. Wat de
bewoner wel kan doen is het in gang zetten van warmteisolatie. Ondertussen werkt Samson aan het reguleren van
de kostenverschillen tussen netwerkbeheerders om gas af te
sluiten. Mocht je toch niet willen wachten met het gasloos
maken van jouw woning, dan heeft een van de voorlopers op
dit gebied Bram Bos, het volgende alternatief bedacht: ‘ je zegt
het leveringscontract voor gas op bij jouw energieleverancier
en wacht gewoon af. En je negeert al die dwingende brieven
die ze sturen waarin staat dat je opdracht moet geven aan
de netbeheerder voor het afsluiten van het gas. Uiteindelijk
gebeurt er niets’. Deze methode was tegen het zere been van
de netbeheerders, maar Bram Bos legde de zaak voor aan de
geschillencommissie en won. Met Bram Bos zijn inmiddels
tientallen mensen hiertoe overgegaan. En mocht je de weg
van Bram Bos kiezen, wie weet val je dan in een van de
‘aanmoedigingsprijzen’ van Diederik Samson.
Zie ook:
https://kassa.bnnvara.nl/gemist/nieuws/van-het-gas-af

GESLAAGDE AVOND OVER WARMTEPOMPEN
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Kees Bank
Op woensdagavond 13 februari gaven zeker 85 mensen acte de
presence op de 2e warmtepompavond van de ZEK.
Ruud Meijns van M&O Techniek (zie ook zijn column op de
Zaans-Groene-pagina in het Stadsblad) heeft ontzettend veel
kennis op dit gebied.
M&O Techniek is gespcialiseerd
in warmtepompen en
complete warmtesystemen
hieromheen. Na zijn uitleg over
hoe warmtepompen werken,
besteedde hij veel aandacht aan
de valkuilen bij het toepassen
van warmtepompen. Ook alle
vragen wist hij, met de nodige
humor, te beantwoorden.
De vragen hadden onder
meer betrekking op putten
slaan, het combineren van
warmtesystemen en het
geluidsniveau van de pompen.

De ZEK probeert met zijn informatieavonden verschillende
locaties binnen de Zaanstreek aan te doen en zo was Westzaan
nu aan de beurt.
Ruud heeft een beschrijving opgesteld met 7 belangrijke punten
waar je op moet letten als je een warmtepomp selecteert. Zie
hiervoor de volgende pagina’s.
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WARMTEPOMP SELECTEREN?
op deze 7 punten moet je letten
1. BEPAAL DE WARMTEBEHOEFTE
Voor een goed functionerende warmtepompinstallatie is de
warmtevraag van een woning een essentieel uitgangspunt.
Daarom start je ook altijd met het bepalen van de warmtebehoefte. Dit kan op verschillende manieren:
• Op basis van een warmteverliesberekening (dit kan lastig
zijn omdat bij een bestaande woning niet alle gegevens
bekend zijn);
• Op basis van kengetallen (Watts per m²);
• Op basis van het huidige gasverbruik (bij voorkeur gemiddelde
laatste 5 jaren).
Aandachtspunt:
Voor een warmtepompinstallatie is een goed geïsoleerde woning
noodzakelijk.
Door dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en/of (verbeterd)
dubbel glas, is het warmteverlies te beperken.
2. BEKIJK OF HET AFGIFTESYSTEEM (INCLUSIEF
HET LEIDINGSYSTEEM) GESCHIKT IS VOOR DE
WARMTEPOMP-INSTALLATIE
Je behaalt het hoogste rendement uit een
warmtepomp-installatie wanneer op lage
temperaturen verwarmd wordt.
Vloerverwarming is de meest ideale situatie. Bij
radiatoren moet bekeken worden of deze qua
capaciteit groot genoeg zijn.
Als er naast verwarmen ook gekoeld gaat worden
met de warmtepomp, let dan goed op of het
afgiftesysteem hiervoor geschikt is.
Doordat er met een kleiner temperatuurverschil
wordt gewerkt tussen aanvoer- en
retourtemperatuur, is een grotere volumestroom
nodig. Dit kan consequenties hebben voor het
leidingsysteem.
3. BEPAAL DE WARMWATERBEHOEFTE
Op basis van gezinssamenstelling, leefpatroon en
aanwezige sanitaire toestellen wordt bepaald hoe
groot de dagelijkse warmwaterbehoefte is.
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WARMTEPOMP SELECTEREN?
op deze 7 punten moet je letten
4. BEPAAL HET WARMTEPOMPSYSTEEM
Op basis van de warmtebehoefte, warmwaterbehoefte en
afgiftesyteem wordt een keuze gemaakt.
• Is de woning geschikt om te verwarmen met een
warmtepomp als enige warmtebron, of wordt er gekozen
voor een combinatie met een CV-ketel (hybride systeem)?
• Bij de warmtepomp kan gekozen worden tussen een
bodemgebonden systeem of een lucht-water systeem (met
vervolgens keuze tussen monoblock of splitunit).
• Wordt het warmwater bereid via een boiler (bepaal de inhoud
van de boiler), een tapspiraal of bij een hybride opstelling via
de CV-ketel?
5. BEPAAL OF DE ELEKTRAVOORZIENING GROOT GENOEG IS
VOOR HET WARMTEPOMPSYSTEEM
In verband met het elektraverbruik van een warmtepomp moet
bekeken worden of de huidige elektra-installatie voldoet (is de
meterkast geschikt voor de nieuwe situatie?).
6. PV-PANELEN
Door het toepassen van een warmtepomp stijgt het elektraverbruik.
Met eigen PV-panelen kan (een deel van) dit elektraverbruik
zelf worden opgewekt. Daarmee wordt ook CO2-uitstoot
gereduceerd.
7. OPSTELLING VAN DE WARMTEPOMP
Controleer of er voldoende ruimte is voor de binnen- en
buitenopstelling van de installatie.
Denk hierbij aan de mogelijke geluidsoverlast.
Aandachtspunt:
Check welke subsidiemogelijkheden er zijn.
Er kan subsidie worden aangevraagd binnen 6 maanden na
installatie van de warmtepomp.
Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/isde

KU LEUVEN START PROEF MET HUIS DAT ENERGIE
KRIJGT VIA ‘WATERSTOFPANELEN’
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Antonet Warger
De Universiteit van Leuven start binnenkort een proef met
zonnepanelen die groene waterstof produceren en die een
huis in het Belgische Oud-Heverlee mede van energie gaat
voorzien. ‘De panelen gebruiken zonlicht en water uit de lucht
om gemiddeld 250 liter waterstof te produceren per paneel per
dag’, meldt de Vlaamse Omroep (VRT).
Het waterstof wordt dus geproduceerd uit het vocht in
de lucht. Dr. Jan Rongé, werkzaam op de KU in Leuven:
‘De panelen scheiden het zuurstof en de waterstof met
een membraam-dat vergelijkbaar is met het vloeipapier uit
een schoenendoos-en een katalysator. Elektrodes op basis
van nikkel en ijzer splitsen het water weer in waterstofen zuurstofgas. Door een membraan blijven de gassen
gescheiden’. Over de exacte eigenschappen van het paneel
maken de onderzoekers helaas niet veel bekend.
Om het energietekort in de winter op te vangen gaat een gezin
uit het Vlaams-Brabantse Oud-Heverlee gebruikmaken van de
waterstofpanelen. Hun goed geïsoleerde gasloze woning draait
op dit moment op zelf opgewekte elektriciteit van onder meer
zonnepanelen. De in de zomer geproduceerde waterstof wordt
in een ondergrondse tank van vier kubieke meter onder hoge
druk opgeslagen onder hun huis.
Volgens de onderzoekers van de KU in Leuven hebben de
waterstofpanelen een rendement van 15 procent en dat is
een wereldrecord voor de combinatie van zonnepanelen en
waterstofproductie. Als het project goed loopt komen er op
een stuk grond in de straat, waar het ‘proefhuis ‘staat, meer
panelen bij. Hier zouden de 39 andere gezinnen in de straat
gebruik van kunnen maken.
Waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de aankomende
energietransitie. Op dit moment wordt het meeste
waterstofgas echter op een weinig duurzame manier gemaakt,
met uitstoot tot gevolg. Het waterstofpaneel van de KU in
Leuven stoot geen broeikassen uit en maakt zogenoemd
‘groen waterstof’.

ACTIVITEITEN VAN DE ZEK
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Warmtescandonateurs
De aanvragers van een warmtescan hebben € 50,-- betaald.
Behalve dat de organisatie van de actie hiervan gedeeltelijk
wordt gefinancierd, heeft de ZEK besloten u voor twee jaar
donateur te maken van onze coöperatie. Hiervoor zijn verder
geen kosten verschuldigd. Op deze manier kunt u kennis maken met de activiteiten die wij organiseren.
Donateurschap betekent ook dat u onze energiekrant ontvangt.
Wanneer u mee wilt investeren in onze opwekfaciliteiten,
zoals diverse zonnedaken en een windmolen kunt u dat alleen
doen door € 50,-- over te maken als initiële investering.
Hiermee wordt u lid en krijgt u zeggenschap in de coöperatie
door middel van de Algemene Ledenvergadering.
Volgens regels van de Nederlandsche Bank moet u vervolgens
6 maanden wachten alvorens een investering te kunnen doen.
De ZEK houdt in de gaten wanneer dat moment is aangebroken.
Wij zijn continu op zoek naar grote daken om zonnepanelen
op te leggen. Wij hebben op dit moment 2 grote daken en zijn
in onderhandeling met diverse partijen voor nieuwe projecten.
Heeft dit uw interesse gewekt, maak dan € 50,-- over op
rekeningnummer NL 61 TRIO 0254 706584 onder vermelding van uw naam, adres, mailadres of telefoonnummer en
“lidmaatschap”. (In verband met de privacy-wetgeving geeft
de bank deze gegevens niet meer door).
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leden/donateurs van de ZEK

Hans van Doesburg
Zaandam
Fam. Hendriks
Westzaan
En de vele warmtescandonateurs (zie boven)

Even kennis maken: JOs berkhout
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Mijn naam is Jos Berkhout, woon in Beverwijk, ik ben 55 jaar
en al enige jaren lid van de ZEK.
Zo’n twintig jaar geleden is mijn interesse voor windenergie ontstaan na het lezen van een zelfbouw windmolenboek. Ondanks
mijn achtergrond in de techniek is het van zelfbouw nooit gekomen, in plaats daarvan heb ik samen met mijn broer diverse pogingen ondernomen om een windturbine te plaatsen.
Omdat het plaatselijk-, regionaal- en landelijk beleid niet op elkaar aansluiten is dit tot op heden niet gelukt. De passie voor
windenergie is hier echter nooit minder op geworden.
Toen ik dan ook in onze Zaanse Energiekrant las dat er kandidaat bestuursleden werden gezocht hoefde ik niet lang na te
denken om hierop positief te reageren.
Om een juist beeld te krijgen van de verschillende taken en behoeften binnen het bestuur heb ik inmiddels verschillende bestuursvergaderingen bijgewoond.
Dit alles heeft op mij een zeer positieve indruk gemaakt en zou
dan ook graag binnen de ZEK mijn steentje op het windvlak bijdragen.
Op de aankomende algemene ledenvergadering zal ik mij dan
ook beschikbaar stellen voor een plaats binnen het bestuur.

LEUKE DINGEN VAN DE SOLARBEURS
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Elektrische vloerverwarming

Infraroodpanelen met allerlei prints

Warmwaterzak voor onder het huis

In MEMORIAM
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Een lid van het eerste uur van de ZEK is ons ontvallen:
Een bijzonder mens is heengegaan: iemand die heel
veel voor de Zaanse natuur en milieu heeft betekend.
Hij was o.a. initiatiefnemer en medeschrijver van het
boek “Kijken naar bomen in de Zaanstreek”

Loek Vlaanderen
Wij danken Loek voor zijn jarenlange inzet voor de
Zaanse natuur en milieu, in ‘t bijzonder voor het beschermen van de Zaanse bomen.
Loek verleende zijn onbaatzuchtige medewerking
aan onderstaande verenigingen en organisaties:
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek
Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland
Fietsersbond afdeling Zaanstreek
K.N.N.V. afdeling Zaanstreek
Zaanse Energie Koöperatie

Er is ons nog een donateur ontvallen:

Hans Mandjes
Hans Mandjes was idealist en een doener.
Hij had Marjan Minnesma (Urgenda) graag gezien als
minister van Duurzaamheid in het eerste kabinet Thieme. Hans Mandjes (70) is overleden.
Mandjes was een idealist en een doener. Dat viel onder meer op te maken uit de vele ingezonden brieven
en alle persberichten die hij schreef namens de
Milieufederatie en Milieudefensie om aandacht te vragen voor o. a Warme Truiendag en de Fairtrade-tellingen in Zaanse supermarkten. Hij was burgerraadslid
voor Groen Links in Wormerland.

