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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

Jos Berkhout
e-mail: jos.berkhout@zaanse-energie-kooperatie.nl

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

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen van 
Thecla Graas, Kees Bank, Antonet Warger, George 
Poel, Koen Buning en Dick Beets. 

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

sabbatical

Na ruim 15 jaren achtereen voorzitter te zijn geweest van de 
Zaanse Energie Koöperatie heb ik het plan opgevat 
om een “sabbatical” te nemen.
Stoppen met mijn betaalde baan in Amsterdam 
UMC  en (tijdelijk) te stoppen met het 
voorzitterschap.
Benno en ik zijn van plan weer op reis te gaan, in 
het voorjaar, met de motor en aanhanger om weer 
een nieuw stukje wereld te verkennen.  
Het plan is geen plan en de “horizons zijn 
unlimited”.
Maar het huidige bestuur bestaat maar uit drie 
personen? Hoe kan je dat dan doen?
Gelukkig heb ik een drietal mensen bereid 

gevonden om taken over te nemen, zodat de ZEK gewoon door kan 
functioneren.
We hebben al extra vroeg in het jaar een Algemene Leden-
vergadering gepland, namelijk dinsdag 11 februari.2020. op 
Zaanweg 57 in Wormerveer (de Vermaning) zodat een deel van 
deze helpende handen Jos en Kees kan komen versterken: Antonet, 
George en Koen stellen zich verderop in dit blad aan u voor. De 
agenda en notulen voor de ALV worden u drie weken van tevoren 
gestuurd.
De afgelopen tijd is het bestuur onder andere druk bezig geweest 
met het inventariseren of er in de Zaanstreek niet meer daken 
vol gelegd kunnen worden met zonnepanelen,  zodat we nieuwe 
projecten kunnen opstarten. Helaas is het niet gelukt bij een 
middelbare school in Zaandijk, bij een van de boeren in Zaandam 
en een supermarkt in Westzaan. Echter deze supermarktketen gaat 
wel zelf aan de slag (mede dankzij ons) met zonnepanelen op hun 
bedrijfspanden te leggen.
En dat is natuurlijk ook mooi!
Gelukkig hebben we nog andere opties open staan. Aan de inzet 
ligt het zeker niet.

Ik wil jullie prettige feestdagen en een energiek en gezond 2020 
wensen !
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Mijn naam is Antonet Warger, woon in Westzaan en ben al 
ongeveer een jaar – snuffelend aan de activiteiten van de ZEK 
– heel positief over de bijdrage die de koöperatie levert aan het 
verduurzamen van de Zaanstreek. 
Naast het bezoeken van bestuursvergaderingen heb ik zelfs een 
paar activiteiten mogen uitvoeren. In oktober jl. gaf ik in het kader 
van de week van de duurzaamheid twee lessen in de klassen van 
mijn kleinkinderen aan de hand van het voorleesboek ‘De Kracht 
van nieuwe energie’. In kindertaal wisten de kinderen goed aan 
te geven wat duurzame energie is. Zij tekenden en schreven 
enthousiast in een ecologische voetafdruk over het beschermen 

van de dieren, het opruimen 
van plastic, het gebruiken van 
zonnepanelen en windmolens en 
het aanschaffen van elektrische 
auto’s. Unaniem waren zij van 
mening dat Sinterklaas – die 
zich voortbewoog op een paard 
– nog het meest duurzaam was 
van ons allemaal.

Mijn achtergrond? Ik heb Onderwijskunde aan de UvA gestudeerd 
en in het tweede deel van mijn werkzame leven ben ik docent-
onderzoeker geweest aan de Hogeschool van Amsterdam, 
opleiding Pedagogiek. In het eerste deel werkte ik in het club- en 
buurthuiswerk en organiseerde kinderactiviteiten. Later voerde ik 
als coördinator het programma Spel aan Huis uit, waarin ouders/
opvoeders werden begeleid bij de spelontwikkeling van hun 
kinderen, ter voorbereiding op het basisonderwijs. 

Schrijven en fotograferen geven mij veel voldoening en daarom 
wilde ik en mocht ik een bijdrage leveren aan de ZEK-krant over 

onder andere het tankstation NXT te Westzaan, dat 
binnenkort overgaat op waterstof.

Nu ik mijn werkzame leven heb afgesloten wil ik graag 
mijn tijd betekenisvol besteden, door mij als bestuurslid 
kandidaat te stellen op de aankomende ledenvergadering.

even KennisMaKen 
antonet Warger2



netbeheer
Het zit me niet lekker dat de beheerder van het elektriciteitsnet in 
zwaar weer zit. ’s Nachts lig ik te piekeren hoe de monopolistische 
netbeheerder van Vattenfall de eindjes (kabel) aan elkaar vast moet 
knopen. En zo reken ik uit: iedere aangeslotene betaalt: Vastrecht 
€50 per jaar, Netbeheer €0,56 per dag is €248 per jaar en de 
opslag duurzame energie €0,01 per kWh gaat blijkbaar ook al naar 
de netbeheerder. En volgens Noordhollands Dagblad komt daar 
in 2020 €60 bovenop door netverzwaring die nodig is voor al die 
zelfopwekkers met zonnepanelen.

Volstrekt logisch dat de netbeheerder nu exorbitante bedragen 
moet rekenen voor aansluiting van een decentrale zon of 
windstroomleverancier. En nu lig ik er wakker van hoe ik mijn 
zelf-opgewekte energie kan opslaan, zodat ik me van het net kan 
afsluiten: niet meer piekeren over sluwe meters, stopzetting van 
salderen en van die ingewikkelde, niet te volgen energie-nota’s, 
maar accumuleren, daar gaat het om.

Dick Beets

scripties en dergelijke
Regelmatig krijgt de ZEK verzoeken om bijdragen te leveren aan 
scripties en onderzoeken. Omdat we al zo lang bestaan mag je 
wel zeggen dat wij “alles” al hebben meegemaakt. Elke hoop, elke 
valkuil hebben we zien en voelen passeren....

Wat opvalt is dat vaak dezelfde vragen worden gesteld, zoals 
bijvoorbeeld: welke instanties maken het moeilijk uw projecten 
te realisren ? Ook is een vraag: het beleid is thans om geen 
agrarische grond vol te zetten met panelen, maar plaats panelen op 
gebouwen. Antwoord is dat van de 6 daken die we in 2019 op het 
oog hadden er niet één gerealiseerd kon worden. 
Ons verhaal over de gewenste opschaling van het Windpaard is ook 
een illustratie hiervan.
We blijven hopen op betere tijden... 

Kees Bank
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Lokale energiemonitor 2019: hoopvolle feiten en cijfers

In samenwerking met de Lokale Energie Monitor meet HIER 
opgewekt al vijf jaar lang de impact van lokale energiecoöperaties 
in Nederland, zo ook de impact van het afgelopen jaar. De Lokale 
Energie Monitor is een gezamenlijke uitgave van HIER opgewekt en 
RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). HIER opgewekt 
genereert kennis over de transitie naar duurzame energie in 
Nederland over onder andere de thema’s coöperatie-ontwikkeling, 
warmte-initiatieven en verrekening door energieleveranciers.
 
Nederlandse burgers hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. 
Zo zijn er 100 nieuwe coöperaties bijgekomen, waarvan het totaal 
aantal leden neerkomt op ongeveer 85.000. De opgewekte lokale 
energie komt op dit moment neer op bijna een kwart miljoen 
huishoudens. Gijs Termeer van Stichting HIER opgewekt is zeer 
tevreden over deze groei. Hij zegt: ‘Sinds 2009 groeit het aantal 
lokale energiecoöperaties flink. En met het Klimaatakkoord zijn 
ze belangrijker dan ooit. Met hun inzet van tijd en geld zorgen ze 
voor draagvlak, zeggenschap en betrokkenheid van burgers bij de 
lokale energievoorziening. En dat is hard nodig. De uitdaging van de 
komende jaren is de energie van deze burgerbeweging van onderop 
te koppelen aan de beleidsdoelen van het Klimaatakkoord. Daarin 
is namelijk afgesproken dat in 2030 50% van de productie op land 
in lokaal eigendom is en dat 20% van de wijken van het aardgas af 
is’. 

Ook de activiteiten binnen het toegenomen aantal coöperaties 
zijn natuurlijk toegenomen. Zo is het aantal warmteprojecten - 
waarvan bewoners initiatiefnemers zijn - vermeerderd van 17 
initiatieven in 2018 naar 37 in 2019. Er werd vooral gezocht 
naar mogelijke alternatieven voor aardgas in de wijk, vaak samen 
met de gemeente of het waterschap. Ook is in 2019 35 MW aan 
coöperatieve wind bijgeplaatst, een groei van 22% ten opzichte 
van 2018: genoeg stroom voor 200.000 huishoudens en zo’n 
6 % van het totale wind op land vermogen in Nederland. Tenslotte 
mag genoemd worden, dat 195 nieuwe coöperatieve zonprojecten 
van de grond zijn gekomen, wat het totaal aantal projecten brengt 
op 649, een toename van 60% (119 MWp). 35.000 huishoudens 
mogen genieten van deze groene stroom, dat zo’n 2% van het 
totale zonvermogen in Nederland uitmaakt.
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     LoKaLe energieMonitor 2019 (vervolg)

good practice
In mei 2019 is het grootste burgerwindpark van Nederland 
geopend:  windpark Krammer in Zeeland. Een gezamenlijk project 
van de Zeeuwse energiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind, waar 
vele jaren van voorbereiding aan vooraf zijn gegaan. Nooit eerder 
is zo’n groot burgerproject gerealiseerd. Wie geïnteresseerd is 
kan onderstaande link openen, inclusief podcast. Zeker de moeite 
waard!
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/windpark-krammer-
het-grootste-burgerinitiatief-van-nederland

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 onder-
handeling met diverse partijen voor nieuwe projecten.
Heeft dit uw interesse gewekt, maak dan € 50,-- over op reke-
ningnummer 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
NIEUWE

Mw. Watzeels in Zaandam

En alle andere mensen die zich naar aanleiding van de 
warmtescans een jaar donateurschap cadeau hebben 
gekregen.

Krammer in aanbouw



De ZEK organiseert voor de derde keer een informatieavond over 
warmtescans op 15 januari in Krommenie.

Iedereen is van harte welkom om alle informatie te 
horen over de uitgevoerde warmtescans, of je nu 
wel of (nog) geen warmtescan hebt gehad. Graag 
delen we tips om bewuster met ons energiegebruik 
om te gaan, dit is beter voor het klimaat en de 
portemonnee.  
Het Duurzaam Bouwloket deelt de meest 
aansprekende foto’s van de warmtescan-actie 
van de ZEK. Tevens geven zij voorlichting over 

de mogelijkheden om warmtelekken te dichten. Zij nemen ook 
materialen mee voor bijvoorbeeld isolatie van daken, muren of 
vloeren. Heb je specifieke vragen, kom ze dan vooral stellen.

De avond vindt plaats in Buurtcentrum De Pelikaan, 
Kervelstraat 185a in Krommenie. De zaal is open 
om half 8. Gezien de belangstelling bij onze vorige 
warmtescanavonden beginnen wij stipt om 8 uur. 
U kunt zich nog aanmelden voor de warmtescan-
actie van de ZEK. Voor € 50,- komen wij bij u langs 
om van uw woning opnames te maken met een 
infraroodcamera. Hierop is te zien waar warmte 
van uw woning van binnen naar buiten stroomt en 

waar kou de woning binnenkomt. Met dit inzicht zijn effectiever 
beslissingen te nemen over isolatiemaatregelen.  
Ga naar www.zaanse-energie-kooperatie.nl voor meer info en 
aanmelden.
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Deze buitenmuur ziet er prima uit

Een koudebrug

Een koudebrug



Mijn naam is George Poel en mijn wieg stond in 1960 aan 
de Zeedijk in Assendelft. In de polder aan de verbindingsweg 
tussen Beverwijk en Assendelft ben ik opgegroeid. Na die tijd is 
Heemskerk mijn woonplaats geworden. De afstudeerrichting van 
mijn opleiding was energietechniek; ik was al vroeg met energie in 
de weer. 
Feitelijk wat te ver voor de muziek uit als je bedenkt dat mijn 
afstudeeropdracht ging over een warmtepomp. De toepassing was 
toen al voor gebouwverwarming. Ik kan me nog herinneren dat 
het kantoorpersoneel klaagde over de (te lage) temperatuur. Het 
raakvlak techniek en persoonlijke beleving werd door mij nog bijna 
volledig van de technische kant benaderd.
Inmiddels, wat ouder geworden, zie ik dat het bij duurzame energie 
met name gaat om de beleving van de mensen. Wanneer iemand 
voor zichzelf de overtuiging heeft gekregen dat duurzame energie 
de toekomst is, dan komt de invulling met techniek uiteindelijk 
wel tot stand. Zo volwassen is alternatieve energie inmiddels 
geworden.

Zelf ben ik stap voor stap aan het omschakelen. Zonnepanelen en 
isolatie zijn inmiddels gerealiseerd, inclusief het elektrisch vervoer 
waarop ik dit jaar ben overgestapt. Verwarming is nog de uitdaging 
voor de komende jaren.
Op het moment dat Gerard vrijwilligers zocht voor de warmtescans, 
heb ik mij aangemeld als lid en als uitvoerder. Afgelopen maand 
heb ik ‘ja’ geantwoord op het verzoek om lid van het bestuur te 
worden. Ik draag graag mijn steentje bij aan het bevorderen van 
duurzame energie door de Zaanse Energie Koöperatie.  
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Zaans klimaat akkoord 1.0: lancering 11 december 2019

Op 11 december j.l. werd de aftrap gegeven van het  Zaans 
Klimaat akkoord 1.0. De hele zaal zat vol met belangstellenden en 
belanghebbenden, waaronder 40 creatieve in oplossingen denkende 
leerlingen van het Michael college. Het blijkt noodzakelijk om de 
jeugd een plek te geven als gesprekspartner, want 61% van de 
jongeren maakt zich zorgen om de klimaatveranderingen.

Werk aan de winkel, temeer omdat de woningen in de Zaanstreek 
gemiddeld vallen onder energieklasse D. De gespreksleider gaf 
het woord aan vertegenwoordigers van mooie initiatieven, die een 
bijdrage leveren aan het verduurzamen van de Zaanstreek, die 
in 2040 klimaat neutraal beoogt te zijn. Enkele initiatieven staan 
hieronder in het kort beschreven. 

Het is de bedoeling, dat in Assendelft sociale huurwoningen 
voorzien worden van warmtepompen en zonnepanelen. Kerstbomen 
met kluit krijgen een nieuw leven. Incontinentiemateriaal wordt 
gerecycled. Wel eens gehoord van zeewierdrinkbekers, die na 
gebruik weer opgaan in de natuur? En was het bekend dat het 
duurzame linoleum uit CO2-bindingen bestaat? Minder printen, trui 
aan, licht uit, nacht der nachten.

Het was een inspirerende bijeenkomst, waarin verduurzaming op 
veel terreinen gepresenteerd werd. Het geheim van de smit? Groot 
denken en klein beginnen. Value your life sustainable! Zeker de 
moeite waard om bovenstaande tekst in een notendop uitgebreider 
te bekijken in onderstaande link

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/system/attachments/
files/000/007/648/original/Lancering_Zaans_Klimaatakkoord_2019.
pdf
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Al een paar jaar langs de zijlijn de ZEK aan het helpen met 
financiële vragen en de jaarrekening.
Door het sabbatical van Thecla kreeg ik de vraag om voor die tijd 
penningmeester van de ZEK te worden. Leuk!   
Dus iets over mezelf…
Getrouwd met mijn jeugdliefde en drie geweldige zoons die een 
eigen gezin hebben. Geld verdiend door les te geven: natuurkunde, 
huishoudkunde, bedrijfseconomie en als vrachtwagenchauffeur. 
Inmiddels met pensioen voor het onderwijs wel nog een dag in de 
week op de vrachtwagen.
Natuurlijk wilt u ook graag weten wat mijn hobby’s zijn: Ik rij graag 
rond op mijn oude PUCH en in mijn tweetakt Barkas bus.
Met alternatieve energie ben ik al heel lang bezig (soms met 
wisselend succes).  

• Geïnspireerd door de TVIND scholen een Savonius molen
   gebouwd op mijn woonboot. Onvoldoende nagedacht over de
   overbrenging . De molen draaide dus goed maar leverde geen
   elektriciteit;
• Een zonnecollector gemaakt waarbij het warmwater 
   opgeslagen werd in een CV-boiler. Werkte goed maar
   onvoldoende vorstbescherming waardoor het stuk vroor;
• Een klep in de schoorsteen gemaakt en de rookgassen van
   de houtkachel door een (gas)boiler geleid. Ook deze werkte
   goed maar onvoldoende nagedacht hoe het systeem makkelijk
   geveegd kon worden.

Samengevat veel ideeën maar te beperkte technische vaardigheden 
om het goed te krijgen…. 
Voordat u zich afvraagt “is zo iemand  wel beschikt om voor de 
ZEK de financiën te beheren”, ook wat zaken met een positievere 
afloop:
• Al meer dan 30 jaar lid van de Coöperatie Windenergie
   Waterland;
• Studenten al meer dan 25 jaar geholpen met hun boekhouding 
   van hun eigen bedrijf en ZZPers geleerd om hun activiteiten
   in hun boekhouding te zetten en geleerd te werken met een
   computer-boekhoudpakket;
• Samen met mijn zoon een (gekochte) zonnecollector 
   geïnstalleerd op zijn huis in Wormer. Systeem werkt goed
   trouwens.
Samengevat, ik geef graag mijn bijdrage aan de ZEK en ik weet 
goed wat ik kan (en wat ik niet kan).
We spreken elkaar!  
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In het Groningse Hoogezand staat het bedrijf E.A.Z.- Wind. Vijf 
jaar geleden begonnen vier vrienden met het ontwikkelen van klei-
ne windmolens. En nu staat er een bedrijf dat elke twee weken vier 
windmolens installeert. Het gaat om kleine windmolens met een 
masthoogte van 15 meter en een tiphoogte van 21 meter. Het uit-
gangspunt van E.A.Z.  is ‘schaal bij schaal’ en ‘waar je gebruikt 
ook opwekken’. Hun uiteindelijke perspectief: wereldwijd het plat-
teland van zelfopgewekte duurzame energie te voorzien en zelf-
voorzienend te laten zijn. WindNieuws ging eropaf en sprak met 
medewerker Pieter Koehoorn van E.A.Z.-Wind.

E.A.Z. staat voor ‘Enschede Aan Zee’. De oorspronkelijke initiatief-
nemers komen van de Technische Universiteit Twente en de Saxion 
hogeschool in Enschede. Windmolens houden van wind, de wind is 
het stevigst aan de zee, bovendien vonden de initiatiefnemers el-
kaar in de watersport, en zo was de naam al snel geboren.
Toen de vader van een van de initiatiefnemers, zijn Groningse boer-
derij van stroom wilde voorzien met zonnepanelen, ontstond het 
idee van de kleine windmolen erbij. Voor een deel was dit idee ook 
geïnspireerd door de kleine molens bij boerderijen in Denemarken. 

Ze wilden zowel in de zomer als in de winter duurzame stroom kun-
nen opwekken en voor ze het wisten, stond hun eerste molen te 
draaien bij de boerderij in Overschild. Zowel de boeren in de buurt 
als de bewoners van het dorp reageerden enthousiast, en zo is het 
gaan rollen. 
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de molen
De EAZ-Twaalf molens worden in Hoogezand en in Rijswijk in eigen 
beheer geproduceerd. De wieken en staartvlak worden van hout ge-
maakt. Hout is een geschikt materiaal voor deze toepassingen bij 
kleine windmolens. Een waterdichte coating zorgt ervoor dat de 
wieken ook voor de lange termijn goed zijn beschermd. De windmo-
len gebruikt een permanente magneetgenerator die het bedrijf zelf 
heeft ontwikkeld, en produceert.  
De molens worden geplaatst op een fundering met prefab betonpla-
ten en staal, waardoor ze in een dag kunnen worden geïnstalleerd.

Pieter Koehoorn: “De  E.A.Z.-Twaalf wordt gebruiksklaar 
opgeleverd. Dat betekent dat we  de molen leveren, plus eventueel 
de zonnepanelen en wellicht in de toekomst de energieopslag. 
Maar we regelen ook de vergunning, eventuele subsidies en 
installatiewerk op de netaansluiting. De aanvrager wordt van A tot 
Z volledig ontzorgd. Ik zie zoveel win-win-situaties: voor de boer, 
voor de omgeving voor het net.  
Ik heb gewerkt in overheidsland waar draagvlak een steeds 
belangrijker en bepalender item is geworden bij de windenergie. 
Hier bij E.A.Z. wordt er alles aan gedaan om de molens zo te 
situeren dat van overlast vrijwel geen sprake kan zijn. We zoeken 
met alle betrokkenen naar de juiste locatie. Dat neemt niet weg dat 
sommige mensen onze molens niet zien zitten, dat is iets waar we 
zorgvuldig mee proberen om te gaan.”

energiecoöperaties 
Koehoorn: “We werken ook met energiecoöperaties samen.
Vanaf dit jaar doen we per jaar vier dorpsmolens voor coöperaties. 
Dat doen we omdat we vinden dat onze wind-molens niet 
alleen voor één producent moeten zijn, maar juist ook voor 
samenwerkenden en voor de omgeving. Zo kijken we nu in 
Winsum voor een coöperatie naar twee windmolens bij elkaar, 
gecombineerd met een zonnedak. Dat vult elkaar goed aan. 
Een molen levert zo’n 30.000 kWh per jaar, dat is goed voor een 
boer met huishouden en zo’n 80 koeien. Vaak met aanvulling met 
zonnepanelen voor de perioden met minder wind. Een bedrijf kan 
dan grotendeels zelfvoorzienend worden.” 

e.a.Z. - sCHaaL BiJ sCHaaL (vervolg)
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Het net
De windmolens blijken ook voor het net goed inpasbaar. Koehoorn: 
“De netbeheerders kunnen goed omgaan met de inpassing van onze 
molens omdat er geen verzwaring van het net voor nodig is.” 

De molens werken op een aansluiting vanaf 3x25A. Verzwaren 
van de aansluiting is daarom meestal niet aan de orde. Op de 
kleinverbruikersaansluiting, die vaak nog is te vinden bij agrarische 
boerderijen, mag tot 2023 de opgewekte stroom nog gesaldeerd 
worden. Door op te wekken op de plaats waar je gebruikt kun 
je kleinschalig blijven: ‘schaal bij schaal’ zonder last voor de 
omgeving. Dat kan dus goed op het platteland, voor grotere steden 
zijn er de grote windturbines.”

de locatie
Kleine windmolens hebben het imago van inefficiënt, ineffectief 
en duur. Dat lijkt niet te gelden voor de E.A.Z.-molens door 
het uitgangspunt van ‘schaal bij schaal’ en opwek bij gebruik. 
Koehoorn: “Je moet de locatie heel precies bepalen. Voor de 
opbrengst, maar ook voor het landschap. In Groningen werken we 
daarom samen met de welstandscommissie om de beste locatie op 
een erf bepalen.”

niet alleen in groningen
E.A.Z. heeft nu circa 280 molens geïnstalleerd. In Groningen staat 
nu zo’n 80 procent van de E.A.Z.-molens, maar er staan ook 
molens in Drenthe, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. In Friesland is 
sinds dit jaar een ander coalitie bij het provinciaal bestuur waardoor 
er weer ruimte is gekomen voor kleine windmolens.

Met Campina is dit jaar een samenwerking opgezet. Dat leidde 
in enkele maanden tijd tot meer dan 400 belangstellende 
melkveehouders. Ook in Duitsland en België staan enkele E.A.Z- 
molens. Op dit moment verkent E.A.Z. de markt en het beleid in 
Frankrijk. Verder is er vraag naar E.A.Z. molens in Canada, Ierland 
en zelfs Afrika.

de kosten
De prijs van de molen is op dit moment 52.000 euro voor 
een traject met een standaard omgevingsvergunning. De 
terugverdientijd is 6 – 10 jaar, afhankelijk van de locatie en het 
soort bedrijf. 
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opslag
E.A.Z. is bezig met de ontwikkeling van een opslagsysteem voor 
de windmolens. In welke vorm dit zal zijn is nog niet duidelijk. Dat 
opslag in de toekomst belangrijk gaat staat volgens het bedrijf vast.

Koehoorn: “We zitten nu in de fase van ‘wind en zon’ samen en 
van de gelijktijdigheid van productie en gebruik van energie. Een 
volgende fase is het realiseren van zelfvoorzienendheid. Daarin zal 
waarschijnlijk wel plaats zijn voor opslag. Bijvoorbeeld ook voor 
de verschillende energiefasen in een melkveebedrijf met pieken 
rond het melken in ochtend en middag. Dan zou je in de periode 
ertussen, waarin je minder verbruikt, de energie kunnen opslaan.”

perspectief
E.A.Z. Wind produceert zo’n 100 windmolens per jaar. 
Door de toenemende vraag zijn er concrete plannen om de 
productiecapaciteit te verdubbelen. Hiervoor is E.A.Z. een 
samenwerking aangegaan met een collectief van enthousiaste en 
ondernemende investeerders, verenigd onder de naam ‘No Such 
Ventures’.

technische gegevens  e.a.Z.-tWaaLF molen
Model  EAZ-TWAALF
Rotordiameter 12 m
Masthoogte 15 m
Vermogen 15 kW
Gemiddelde opbrengst bij 5 m/s 33.000 kWh/jaar
Levensduur >20 jaar
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E.A.Z. Wind in combinatie met zon

Wanneer een combinatie met zonnepanelen 
aan de orde is werkt E.A.Z. samen met 
een onderdeel van Koninklijke Oosterhof 
Holman, dat zich richt op de agrarische, 
zakelijke en particuliere markt voor de 
installatie van zonnepanelen en warmte-
pompen. De twee energiebronnen worden 
op een gezamenlijke  aansluiting ‘achter de 
meter’ gekoppeld.

Artikel met toestemming overgenomen uit WindNieuws




