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coöperatieve vereni-
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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.
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van de voorZitter
thecla graas

toekomstplannen (2)
De afgelopen ledenvergadering is er besloten voorlopig de 
twee soorten activiteiten van de Zaanse Energie Koöperatie 
niet te scheiden. We gaan door met het zoeken van nieuwe 
opweklocaties voor duurzame opwekking van lokale duurzame 
elektriciteit, liefst binnen de Zaanse grenzen en we gaan door 
met de bewustwordingsprojecten zoals de warmtescans en 
informatieavonden.  
De afgelopen tijd heeft het bestuur overlegd met verschillende 
dakeigenaren om te kijken of we zonnepanelen kunnen plaatsen. 
Graag had ik u heuglijk nieuws willen vertellen dat we weer 
met een nieuw duurzaam opwekproject in de Zaanstreek 
kunnen starten. Echter helaas hebben we nog geen definitieve 
duidelijkheid, bij geen van de daken. Toestemming dienen we 
niet alleen van de dakeigenaar te verkrijgen, maar ook van 
Liander en Alliander van het netbeheer. Daarnaast moet ook 
het financiële plaatje kloppen. U hoort van ons als er meer 
duidelijkheid is.

Het bord “Hier te verkrijgen Zaans-groene energie” zouden we 
graag weer willen plaatsen op een nieuwe opweklocatie.
Verder zijn we ons weer aan het opmaken voor een nieuw 
seizoen infraroodwarmtescans. Binnenkort wordt de eerste 
bijeenkomst voor de vrijwillige scanners weer georganiseerd. 
Afhankelijk van de buitentemperatuur zal ook dit project starten 
in oktober of november dit jaar. Voor dit warmtescanproject 
hebben we ook dit jaar financiële ondersteuning van gemeente 
Zaanstad en Provincie Noord-Holland. Mocht u geïnteresseerd 
zijn om een warmtescan te laten maken, kunt u zich aanmelden 
via het formulier op onze website.
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Bifaciale zonnepanelen, multi wire en halve zonnecellen: wat zijn 
de opbrengsten van deze drie innovaties?

Bifaciale zonnepanelen
Laten we maar eens beginnen bij de bifaciale zonnepanelen.  
De zonnecellen in deze panelen hebben de eigenschappen dat ze 
aan beide zijden licht kunnen omzetten naar energie. Hierdoor is 
de opbrengst 40 % hoger. Tweezijdig werkende zonnepanelen 
hebben aan de achterkant geen witte of zwarte folie, maar 
een glasplaat of een transparante folie. De zonnecellen in de 
panelen zijn zo gemaakt dat ze bijna net zo efficiënt licht via 
de achterkant in elektriciteit kunnen omzetten als licht dat - 
zoals gebruikelijk - van de voorkant komt. Daardoor kunnen de 
panelen ook het licht benutten  - ook als de zon niet schijnt - 
dat door het wateroppervlak of de grond wordt gereflecteerd en 
normaliter verloren gaat. 

Door de transparante folie 
aan de achterzijde kan bij 
veel zonlicht 75 Wp worden 
toegevoegd. Hiermee zorgt 
één BiFacial zonnepaneel onder 
optimale omstandigheden met 
een oppervlakte van 1,65m² 
voor een totaal nominaal 
vermogen tot 375 Wp. Een 
bi-facial zonnepaneel is vaak 
duurder dan een standaard 

zonnepaneel, per stuk ongeveer €250,00 excl BTW. De 
afmeting van het meest gebruikte zonnepaneel is 1 meter bij 
1,65 meter. In de link:  
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energietransitie-
business/32289/bifaciale-zonnepanelen legt Energieonderzoek 
Centrum Nederland het principe van bifaciale zonnepanelen uit. 

In de Oekraine staat een zonnepark met bifaciale zonnepanelen. 
De zonnepanelen hebben een levensduur van minstens dertig 
jaar, waar conventionele grote projecten een standaard 
levensduur van tien jaar bieden op de panelen.
‘Het zonnepark is niet uniek in zijn grootte, maar wel in zijn 
technologische oplossingen’, zegt initiatiefnemer Janulevičius. 
‘Het is een simpele rekensom: een investering in een dergelijk 
project zorgt voor drie keer zoveel elektriciteits-inkomsten. Het 
rendement zal dus blijven stijgen’. 

de nieUWste snUFJes op Het geBied van 
ZonneCeLteCHnoLogie

antonet Warger
2



Het zonneproject in de Oekraïne moet dit jaar al de maximale 
energieopbrengst bereiken.

Zie Rotman, E. ( 2019). Energietransitie.  
https://www.beterduurzaam.nl/veelgestelde-vragen/wat-zijn-bi-
facial-zonnepanelen

Multi-wire en halve zonnecellen
Multi-wire en halve zonnecellen vragen ook om een toelichting. 
Multi-wire is een compleet nieuwe techniek vergeleken met 
traditionele busbars. Een busbar of spanningsrail is een dikke 
strip van koper of een ander materiaal dat elektriciteit geleidt 
in een schakelbord, in een verdeelinstallatie, of in andere 
elektrische installaties. De doorsnede van de busbar bepaalt de 
maximale hoeveelheid stroom die veilig geleid kan worden. 
De busbars zijn vervangen door de multi-wire technologie en 
bestaat uit dunne ronde geleiders, in plaats van platte busbars. 
Zo wordt minder zonlicht weerkaatst en de geleiders zijn ook 
qua uiterlijk minder aanwezig. Doordat er tijdens het solderen 
met lagere temperaturen wordt gewerkt en er minder druk 
op de zonnepanelen wordt uitgeoefend, is er minder risico op 
incorrecte verbindingen en microcracks. Naast het verkleinen 
van het risico op productiefouten, hebben eventuele defecten 
ook minder impact als ze zich toch voordoen. Met 9 geleiders 
in plaats van 5, zal een defect slechts 1/9 deel van een cel 
beïnvloeden van in plaats van 1/5e.
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En tenslotte de derde innovatie op het gebied van zonnecel-
technologie: de halve zonnecellen genaamd. Met de 
zogenaamde ‘halfcut’-technologie worden de zonnecellen 
die het zonlicht opvangen en omzetten in elektriciteit 
in tweeën gesplitst, waarmee er dus 120 cellen in een 
standaardzonnepaneel geplaatst worden. Omdat de afmetingen 
van de cellen kleiner zijn, is het amperage lager, met minder 
verliezen tot gevolg. 
De opbrengst van dit soort zonnepanelen komt terug in een zo 
laag mogelijke prijs per kilowattuur voor de gehele levensduur 
van het systeem. Zonnepanelen met multi-wire en halve 
zonnecellen zijn per direct verkrijgbaar in de variant met 120 
halve zonnecellen en een vermogen van 335 wattpiek en in de
toekomst 340 wattpiek. 

Stultiens, E. (2019). Autarco lanceert zonnepaneel van 340 
wattpiek met multi-wire en halve zonnecellen.  
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i19190/autarco-
lanceert-zonnepaneel-van-340-wattpiek-met-multi-wire-en-halve-
zonnecellen 

samen aan de wind
Ons land heeft al flink wat windmolenparken op zee. Daar komt 
in de nabije toekomst nog een aantal bij. En dat is hard nodig 
om de overgang naar duurzame energie te realiseren. Voor de 
bouw van deze projecten zijn enorme investeringen nodig. Die 
komen voornamelijk van grote multinationals en rijke (buiten)
landen die daar dan ook graag de financiële vruchten van 
plukken. Dat mag natuurlijk. Maar de wind is van iedereen.  
Dus ook van u. 

vereniging participatie 
Wind op zee.
Onze vereniging is 
opgericht om iedereen 
te betrekken bij de 
ontwikkeling van 
windparken op zee: 

burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. We willen mee 
kunnen praten en beslissen over wat er in onze achter- en 
voortuin gebeurt. Meeprofiteren van de opbrengsten en die 
deels weer herinvesteren in nieuwe duurzame ontwikkelingen. 
Hoe groter we zijn, des te meer gewicht we in de schaal kunnen 
leggen. Help ons groeien en word lid. Lees hier meer over de 
doelstellingen van onze vereniging op http://pwoz.nl 

de nieUWste snUFJes op Het geBied van 
ZonneCeLteCHnoLogie (vervolg)4



Gemeente Zaanstad heeft half augustus een nieuwe website 
gelanceerd:
https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl
(Uiteraard wordt de ZEK al als initiatief genoemd).

Eind september start Zaanstad met het organiseren van een 
aantal klimaattafels voor verschillende groepen, namelijk 
burgers, maatschappelijke initiatieven en bedrijven.
De doelstellingen zijn als volgt:
•We willen geen fossiele brandstoffen meer gebruiken 
(klimaatneutraal);
•We willen leven in een gezond milieu en voorbereid zijn op 
extremer weer (gezonde leefomgeving); 
•We willen een einde maken aan de enorme afvalberg die we 
dagelijks produceren (circulaire stad).
Deze opgaven kunnen we niet alleen oplossen, daarin zullen 
we met elkaar moeten zoeken naar nieuwe samenwerkingen en 
slimme oplossingen. 

De Gemeente Zaanstad ontwikkelt daarom met inwoners, 
bedrijven en organisaties een Zaans Klimaatakkoord. Daarvoor 
gaan ze in gesprek via verschillende klimaattafels.  
Dit is de kans voor iedereen om te laten zien welke stappen 
je al onderneemt; welke ambities je hebt; met wie je wilt 
samenwerken en wat je van je buren kan leren.   
Elk opgehaald of gestart initiatief komt met jouw goed-
keuring op de kaart. Zo werken we in 2019 naar het Zaans 
Klimaatakkoord 1.0 toe met een eerste overzicht van de 
verschillende acties, afspraken en initiatieven.
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Wat is energie samen? 
Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-
initiatieven van burgers.

ODE Decentraal, REScoopNL, Ecode, Hoom en PAWEX 
(Windunie), organisaties die allemaal ontstaan zijn vanuit lokale 
en coöperatieve duurzame energie-initiatieven, werken nu 
samen als brancheorganisatie onder de naam Energie Samen.  
Ook wij als de Zaanse Energie Kooperatie zijn hierbij 
aangesloten.
Samen met duurzame initiatieven uit steden, dorpen en wijken, 
van vrienden en van buren, steken wij de handen uit de 
mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en 
-besparingsprojecten! Want zeggenschap en eigenaarschap van 
de lokale omgeving, dat vinden wij belangrijk.
Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan een 
schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal.
Samen hebben we invloed.
Er zijn inmiddels zo’n 400 burgerinitiatieven voor duurzame 
energie in Nederland, waarvan een groot deel aangesloten 
is bij Energie Samen. Opgeteld zijn er al zo’n 160.000 leden 
aangesloten. Hun collectieve zon- en windprojecten leveren 
genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens.
Op zichzelf zijn onze projecten misschien niet altijd groot, maar 
onze invloed is dat wel. Wij zorgen er namelijk voor dat de 
noodzaak van de energietransitie, de noodzaak van een snelle 
overgang naar een schone energievoorziening tussen de oren 
komt van onze raadsleden, van onze buren, van de bakker en 
van de groenteboer.
Wij zorgen er samen voor dat iedereen eraan mee kan werken. 
We verspreiden niet alleen die boodschap op een toegankelijke 
manier, we zorgen er vooral voor de we allemaal iets kunnen 
doen.

Hoe doen we dat?
We richten ons op de volgende activiteiten om de energie-
transitie regionaal tot stand te brengen:
•  Belangenbehartiging
•  Project- en coöperatieontwikkeling: opwek, warmte, mobiliteit 
•  Besparing 
•  ICT-professionalisering 
•  Kennisdeling 
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Het duurt nog even maar voor we het weten zijn we weer in de 
ban van de man uit Spanje, tuigen we de kerstboom weer op en 
kopen we weer cadeautjes.
Graag delen we je een aantal tips voor duurzame cadeau’s;

1) Jouw cadeau
    Heb je zelf nog iets in de kast of op zolder staan wat je niet
    gebruikt? Maak het schoon en pak het in mooi in geef het
    door.

2) Radiatorfolie
    Wist je dat er zelf hechtende radiatorfolie is, welke zeer
    gemakkelijk te plaatsen is aan de achterzijde van de radiotor?
    Hiermee bespaar je zeker energie!

3) Waka Waka
    Geef voor € 69,95 een mini-zonnepaneel cadeau als telefoon
    en tablet oplader plus tevens is het ook een zeer goede
    zaklantaarn.

4) Warmtescan
    Geef iemand uit de Zaanstreek een warmtescan cadeau! 
    
5) Stekkerdoos
    Wist je dat een stekkerdoos met schakelaar energie bespaart
    als je de schakelaar uitzet? Dit voorkomt namelijk sluip-
    gebruik.
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Hoe leuk is het om met ideeënrijke kinderen van geachten te 
wisselen over een duurzame toekomst? Lees daarom ook voor 
op een Zaanse basisschool op de Dag van Duurzaamheid, 
donderdag 10 oktober.

In 2018 werd op 8 Zaanse scholen voorgelezen.

Deze editie doen onder meer ook medewerkers van de 
Rabobank Zaanstreek en ambtenaren van de gemeente Zaanstad 
mee. Dit jaar gaan de verhalen in het speciale voorleesboekje 
over de Kinderdoelen voor ontwikkeling. Deze Kinder Global 
Goals zijn een vertaling van de 17 mondiale ontwikkelingsdoelen 
die de Verenigde Naties hebben vastgesteld.
Schooldag van de duurzaamheid heeft met de 7 thema’s 
aansluiting gezocht bij de basisschoolleeftijd: Gezond en happy, 
Beter benutten, Schone energie, Schone natuur, Gezonde bron, 
Alles rond en Goed met geld. 

Vorig jaar hebben ook een aantal leden van de ZEK voorgelezen, 
doe jij dit jaar mee? Laat het even weten aan Daniëlle via 
schoutendanielle@hotmail.com
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aCtiviteiten van de ZeK

          

op zoek naar nieuwe daken
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 vermel-
ding van uw naam, adres, mailadres of telefoonnummer en 
“lidmaatschap”. (In verband met de privacy-wetgeving geeft 
de bank deze gegevens niet meer door).

autoriteit Financiële Markten (aFM)
Deze autoriteit heeft wat nieuws gevonden in de strijd tegen 
het witwassen van gelden. Het oog is gevallen op de energie-
coöperaties die grote projecten hebben lopen.
Alle energiecoöperaties zijn verplicht de deelnemers in projec-
ten op te geven als hun aandeel 2% of meer bedraagt.

grootste zonnepark van de Benelux geopend in Lommel
In Lommel in het noorden van Belgisch Limburg is het groot-
ste zonnepark van de Benelux geopend. Het Kristal Solar Park 
telt 303.000 fotovoltaïsche panelen en beslaat een opper-
vlakte van 200 voetbalvelden. Alles samen goed voor 100 
megawatt aan elektriciteit.
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 leden/donateurs van de ZeK
NIEUWE

Hannah van der Laan                Koog a/d Zaan

En alle andere mensen die zich naar aanleiding van de 
kaart “Warme groeten van De Zaanse Energie Koöpe-
ratie” hebben aangemeld.



Heeft u naar aanleiding van de gemaakte warmtescan meer 
energiebesparende plannen?
Wellicht kan onderstaande subsidie u een financieel steuntje in 
de rug geven.

Wilt u in uw eigen woning minimaal twee energiebesparende, 
isolerende maatregelen treffen?

Dan kunt u vanaf 2 september weer subsidie aanvragen.

De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) is be-
schikbaar voor eigenaar en bewoner.
In opdracht van de overheid stelt de Rijksdienst van Onderne-
mend Nederland (RVO) tot en met 2020 84 miljoen euro be-
schikbaar.

De subsidie kan aangevraagd worden wanneer er in de bestaan-
de koopwoning twee grote energiebesparende isolatiemaatrege-
len worden genomen. Ook dient u eigenaar en bewoner te zijn 
van de woning.

U kunt per woning maximaal 10.000 euro aanvragen.

Gaat u een grote duurzame verbouwing tegemoet?

Denk dan aan de subsidie voor een energiezuinig pakket.

De SEEH voor eigenaar en bewoner loopt vanaf 15 augustus 
2019 tot en met 31 december 2020.

Voor voorwaarden en meer informatie kunt u terecht op 
https://www.rvo.nl Ook is er een SEEH beschikbaar voor VvE’s.
De subsidie voor Verenigingen van Eigenaren loopt tot en met 
31 december 2022.

Algemene informatie over verduurzaming van woningen en fi-
nanciële regelingen is te vinden op: 
https://www.duurzaambouwloket.nl
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Er gebeurt meer tussen hemel en aarde op het gebied van 
duurzame activiteiten dan wij zouden kunnen vermoeden. 
In onderstaande tekst is de inzet van een groots samen-
werkingsverband tussen exploitanten beschreven, die zich allen 
inzetten om een doorbraak in waterstoftechnologie te forceren 
binnen duurzame mobiliteit.

Aan de Kleine Steng op het bedrijventerrein Hoogtij in Westzaan 
staat een futuristisch ogend NXT tankstation. NXT, hét 
tankconcept voor minder milieubelastende mobiliteit, is in het 
leven geroepen. Het is een all-in concept voor alternatieve 
brandstoffen en aandrijftechnologieën. NXT heeft zich ten doel 
gesteld om de verkrijgbaarheid van alternatieve brandstoffen 
te vergroten. Daarbij maakt het concept de transitie van 
traditioneel tankstation naar tankstation van de toekomst 
mogelijk, wat tot uiting komt in de aangeboden brandstoffen, de 
samensmelting van het tankstation met de directe omgeving en 
de zelfvoorzienende toepassing van zonnepanelen.

noodzakelijke samenwerking
Dit tankstation in Westzaan wordt vanaf 2020 uitgebreid met 
een waterstofinstallatie. De exploitanten werken in een samen-
werkingsverband en dit samenwerkingsverband maakt het mo-
gelijk, dat vrachtwagens in 2020 in Noord-Holland gaan rijden 
op duurzame waterstof die direct uit wind wordt geproduceerd, 
mede dankzij de DKTI subsidie. Doel van deze subsidie is het 
versnellen van goede en groene innovaties in de transportsector. 
Zo kan het project DUWAAL nu starten met haar eerste water-
stoftankstations in Alkmaar Westzaan en Dronten, na jaren van 
onderzoek met gerenommeerde partijen. DUWAAL richt zich op 
een integrale keten om een doorbraak in waterstoftechnologie te 
forceren binnen duurzame mobiliteit. 

WaterstoF op KoMst BiJ tanKstation 
nXt in WestZaan

antonet Warger
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Wat betreft de samensmelting met de omgeving heeft 
een architectenbureau zijn bijdrage geleverd. Het bureau 
onderscheidt zich door optimale inpassing in de situatie, 
het gebruik van natuurlijke materialen, ruimtelijkheid en 
duurzaamheid. De toepassing van zonnepanelen is goed te zien 
op onderstaande luifels.

de techniek
De elektrolyse gebeurt in de bij de pomp geplaatste windturbine, 
waardoor meteen waterstof wordt geproduceerd. Deze methode 
biedt nieuwe optimalisaties binnen de windturbine en voorkomt 
veel elektrische verliezen, waardoor een waterstofmolen meer 
en goedkoper energie kan produceren dan een traditionele wind-
molen. Vervolgens wordt de duurzaam geproduceerde waterstof 
ingezet als groene transportbrandstof, zodat niet alleen CO2, 
maar tevens veel luchtverontreiniging wordt vermeden. Uit on-
derzoek komt naar voren, dat rijden op waterstof uit windener-
gie binnen redelijke termijn goedkoper wordt dan rijden op fos-
siele brandstof.

Het product
Particulieren kunnen er terecht voor benzine, diesel en de duur-
zame brandstoffen E10 en GTL; transporteurs voor diesel, GTL 
(beiden High speed) en Adblue. In het ontwerp is rekening ge-
houden met een toekomstige uitbreiding met duurzame brand-
stoffen zoals (bio-)LNG, CNG en waterstof. 
‘Op het waterstof uit de molen kunnen minstens 100 vrachtwa-
gens gaan rijden’, vertelt Jan Willem Langeraar, een van de ex-
ploitanten. ‘We nodigen gemeentelijke diensten, transporteurs 
en particulieren uit om deel te nemen als gebruiker van het wa-
terstofstation.
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Geïnteresseerden in waterstoftoepassingen voor vrachtwagens 
kunnen contact opnemen met Jan Willem Gosseling van MOBI-
HY of bij Erik Metselaar van GP Groot. Particulieren kunnen zich 
wenden tot hun plaatselijke dealers. 
En als dit allemaal echt te duur voor jou is, wat we heel goed 
begrijpen, is het goed om te weten dat het aantal tweedehands 
elektrische auto’s op Marktplaats ook groeiende en redelijk be-
taalbaar is!

Bronnen: 
https://www.bzo-tankstations.nl/een-bijzonder-tankstation-op-
bedrijventerrein-hoogtij-zaandam/
https://www.gpgroot.nl/over-gp-groot/
https://hy-gro.net/nl/over-ons
https://hy-gro.net/nl/duwaal
https://www.nhzaken.nl/nieuws/algemeen/150634/wind-mee-
voor-vrachtverkeer-in-noord-holland
https://www.pompshop.com/gp-groot-start-op-vier-tankstations-
met-verkoop-van-hvo20-diesel/
https://zaanstad.nieuws.nl/bedrijvigheid/31910/waterstof-op-
komst-bij-tankstation-nxt-in-westzaan/
https://zaanstad.nieuws.nl/bedrijvigheid/12994/tweede-nxt-
tankstation-nederland-op-hoogtij-westzaan/

Fotografie: Antonet Warger.

groei aantal ZeK-leden
We zijn trots dat we afgelopen zomer ons 350ste lid hebben 
mogen verwelkomen bij de ZEK!
Wat ruim 30 jaar geleden begon met een groepje pioniers groeit 
nu uit naar een community. 

En het goede nieuws, hoe meer leden hoe meer duurzame 
energie we kunnen opwekken in de Zaanstreek. 
Wilt u ook meedoen? Word dan nu alvast lid van de ZEK zodat 
u straks kunt mee-investeren in een nieuw zonnedak in de 
Zaanstreek of wie weet een windmolen. 

U betaalt eenmalig € 50,- inschrijfgeld. Voor meer info kijk hier 
(https://www.zaanse-energie-kooperatie.nl/zek_lid_worden.php)
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De belangstelling afgelopen winter 
was groot, de ZEK heeft daarom 
besloten de komende winter weer 
aan de slag te gaan met warmte-
scans. Kosten  50,-. 
Heb je interesse of wil je 
alvast aanmelden? 

Mail naar: warmtescan@zaanse-energie-kooperatie.nl

KOMENDE WINTER 
EEN WARMTESCAN?

www.zaanse-energie-kooperatie.nl 

Warmtescan voor bewust energiegebruik 
Niet alleen duurzame opwekking is van groot belang, 
maar ook het terugdringen van het energiegebruik.
Bij warmtescans worden van de woning opnames gemaakt 
met een infraroodcamera. Hierop is te zien waar warmte van 
de woning van binnen naar buiten stroomt en waar kou de 
woning binnenkomt. Met dit 
inzicht zijn effectiever 
beslissingen te nemen over 
isolatiemaatregelen en 
tips voor bewust 
energiegebruik.


