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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.
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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
george poel

Het jaar 2020 was van te voren al een jaar met meer gewicht. 
Vanuit de vorige eeuw kregen we mee dat de jaren 20 de ‘roaring 
twenties’ waren, de roerige jaren 20. Het meest prominente beeld 
uit die tijd is voor mij de charleston, een aanstekelijke dans op 
energie gevende muziek. 
Voor deze eeuw zou dit wel eens de roerige periode van de energie- 
transitie kunnen worden. De periode waarin duurzame energie 
leidend wordt voor fossiele energie. De planning gaat ervan uit 
dat we medio 2020 in de Zaanstreek een eerste overheidsplan in 
concept hebben over de opwekking van duurzame energie met zon 
en wind; toevallig dé activiteiten die wij als ZEK nastreven. 

De raoring twenties blijken echter daadwerkelijk losgebarsten te 
zijn. Vanaf de start van dit jaar waren er berichten in de media over 
Corona, waarbij nagenoeg iedereen in het westen ervan uit ging 
dat dit ons hier net zo weinig zou raken als Sars of de Mexicaanse 
griep. Inmiddels zijn we na 4 maanden 2020 in de situatie gekomen 
dat de hele wereld hiervan de effecten ondervindt met verregaande 
gevolgen voor de gezondheidszorg en de economie. Om een 
ingrijpender gebeurtenis voor ons Nederlanders te vinden, moeten 
we teruggaan naar de periode 40-45. 
Het effect van zoveel dynamiek is dat alles voortdurend aangepast 
wordt. Het eerste uitstel van de plannen in de Zaanstreek voor 
duurzame energie is reeds aangekondigd en de kans dat er een 
volgende aanpassing aankomt, is niet denkbeeldig. Voor de ZEK 
geldt dat we de aanpassingen in planningen volgen. Ondertussen 

kijken wat hoe we nieuwe duurzame 
energie productie kunnen koppelen aan 
de nog te publiceren plannen voor de 
Zaanstreek.  
In deze tijd met beperkingen is het 
minder eenvoudig om als bestuur bijeen 
te komen. Vlak voor de afkondiging 
van maatregelen konden we nog net op 
onze vaste vergaderlocatie bijeenkomen. 
Daarna hebben we noodgedwongen onze 
eerste ZEK-onlinevergadering ooit gehad. 
Zo zie je maar, ook na 30 jaar kan je nog 
steeds vernieuwen. Zo hadden we toch 
de mogelijkheid om met het hele bestuur 

samen te overleggen, zij het dat online vergaderen toch echt wel 
een beroep doet op ons leer- en aanpasvermogen. We kijken met 
spanning uit naar de periode na 1 juni; wordt het weer een gewone 
vergadering of gaan we opnieuw online. 
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Als laatste nog een ander uniek gebeuren. Het roerige begin van 
dit jaar was ook terug te vinden in de hoeveelheid wind. In nota 
bene de kortste maand (nou vooruit dit keer toch 29 dagen) hebben 
we met het Windpaard de hoogste energieproductie in één maand 
ooit gehaald. Met daarnaast nog een uiterst zonnig voorjaar zijn 
we dit jaar uiterst goed gestart met ons hoofddoel: duurzame 
energieproductie. Zo zie je maar, als je lang nadenkt hebben roerige 
tijden ook nog voordelen.

dUUrZaaMHeidsdrang
Duurzaamheidsdrang: een nieuwe rubriek waarin leden/donateurs, 
belangstellenden en bestuur diverse initiatieven, boeken, ideeën en 
anderszins aanbevelen. 
Kopij kan gestuurd worden naar kees.bank@zaanse-energie-
kooperatie.nl. We nemen jullie kopij mee in het volgende nummer 
van onze energiekrant.  

resULtaten enQUÊte over Het 
reiLen en ZeiLen van de ZeK

Begin mei is via de mail een enquête verspreid onder de leden, 
donateurs en andere belangstellenden over het reilen en zeilen 
van de Zaanse Energie Kooperatie. De resultaten van de enquête 
worden voor de zomer geplaatst op de website van de ZEK: 
www.zaanse-energie-kooperatie.nl

van de voorZitter
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Save the World: een terugblik

7 December j.l. om 16:00 heeft wethouder Ria Noordzij het 
project Save the World - een initiatief van de Saense School voor 
Beeldende Kunst, die in 2020 gaat werken met recycling-materialen 
- geopend. Tot en met 9 januari kon je je wensen voor het redden 
van de wereld achterlaten in de Bullekerk of mailen naar info@
saenseschool.nl.
Het doel van dit project was, dat in de maand december en begin 
januari 1000 ideeën van Zaankanters verzameld werden en in het 
nieuwe jaar aan de pers zouden worden doorgegeven. Misschien 
zouden deze ideeën de eigen leefstijl aan kunnen passen.  

Zo werden houten vloerdelen uit een vloer van een fabriekshal 
gesloopt door leerlingen van de Saense school voor Beeldende 
Kunst. Uit het sloophout werden drie figuren gemaakt: vader, 
moeder en kind. Deze werden door de leerlingen aangekleed 
met platgeslagen Nespresso cups en oude fietsbanden. Een kind 
hield de mand vast waarin u uw ideeën kon deponeren. Achter 
het kunstwerk was een schilderij van het Oostdok in Amsterdam 
opgehangen, gemaakt in 2015 door Marijke Habernickel (oprichter 
van de Saense school voor Beeldende Kunst). Het beeld van het 
Oostdok staat volledig onder water: zo ver laten we het toch niet 
komen? In het kader van het project Licht op Kunst was alles 
versierd met ledlicht. En waar kon het kunstwerk niet beter tot zijn 
recht komen dan in de Bullekerk! 

Het project werd afgesloten met een 
activiteit, waarin de kinderen van 
basisschool ‘t Buut in 1,5 uur een 
kunstwerkje mochten maken van 
recycling-materialen. Het vervolg 
laat zich raden: door de Coronacrisis  
konden de 1000 ideeën niet worden 
aangeboden aan de pers. Wat wel 
noemenswaardig is, is dat de Saense 
school voor Beeldende Kunst in de 
zomermaanden een special aanbiedt, 
waarin gewerkt wordt met recycling- 
materialen. Voor meer informatie 
hierover zie de link. 

http://ateliermarijke.nl/saense-school-voor-beeldende-kunst/

dUUrZaaMHeidsdrang 
antonet Warger3



de Bosatlas van de duurzaamheid

Het streven naar een duurzame wereld kan 
wereldwijd rekenen op brede steun. Minder 
eensgezind zijn wij over hoe zo’n duurzame of 
betere wereld er uit zou moeten zien. 
Verduurzamen kan op veel verschillende 
manieren: van het versoberen van je levensstijl 
(consuminderen) tot het ontwikkelen van hightech 
oplossingen, zoals het energieneutraal maken 
van steden of wijken. Deze Bosatlas maakt 
relevante feiten en cijfers toegankelijk op een 
visueel aantrekkelijke manier, met talloze kaarten, 
diagrammen en infographics. Gegevens zijn 
actueel en afkomstig uit gerenommeerde bronnen 
en gecontroleerd door deskundigen. Hiermee 
hopen de auteurs een bijdrage te leveren aan de 
maatschappelijke discussie over duurzaamheid en 
duurzame ontwikkeling.

Leenaers, H., Beukers, E., Lijn43 (2019). De bosatlas van de 
duurzaamheid. Groningen: Noordhoff uitgevers bv.   
Kosten: 29,95

drawdown

‘As a consequence of an unrelenting drawdown of fossil fuels, 
our species faces the daunting prospect of a transition from 
the overshoot phase toward collapse’. Als gevolg van een niet-
aflatende onttrekking van fossiele brandstoffen, staat onze soort 
voor het overweldigende vooruitzicht van een overgang van de 
overshoot-fase naar instorting.

De boodschap van dit boek heeft een stevige 
wetenschappelijke onderbouwing, maar zie het ook 
als een document van een groeiende stroom mensen 
die in de gaten heeft voor welke enorme uitdaging we 
staan. Mensen, die hun leven in het teken stellen van 
een toekomst waarin goedheid, veiligheid en herstel 
vooropstaan. 
Het project Drawdown is gebaseerd op veel 
onderliggend materiaal te weten meer dan 5.000 
verwijzingen, citaten en bronnen. 
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Paul Hawken heeft met zijn team voor het eerst in de 
geschiedenis een systematisch en integraal onderzoek gedaan 
naar klimaatoplossingen. Deze ranglijst leest als een schatkamer, 
versterkt iedereen die al aan deze bestaande oplossingen werkt, 
en inspireert velen om met focus aan de slag te gaan. Dankzij 
Drawdown weten wij nu veel beter wat effectief is en waar de 
business cases zich bevinden. Het totaal aan kosten verbleekt bij 
het totaal aan opbrengsten. 

In relatie tot de core-business van de ZEK (wekt energie op met 
twee windmolens en twee zonnedaken) schrijft Paul Hawken, 
dat het benutten van windenergie in de komende 30 jaar de 
belangrijkste bijdrage levert om de opwarming van de aarde tegen 
te gaan (pagina 2). En wat betreft zonne-energie meldt Hawken 
(pagina 8): ‘de uitstoot van CO2 door zonneparken is maar liefst 
94% lager dan die van kolencentrales’. Andere vormen van 
schone energie, die in zijn boek naar voren komen zijn onder 
andere: geothermische energie, golf- en getijdenenergie, biomassa, 
kernenergie, energie uit afval. Het gehele boek is voorzien van 
prachtige beelden.  
Een aanrader voor iedereen die een nieuwe weg wil inslaan na de 
Coronacrises.
 
Hawken, P. (2018). Drawdown. Het meest veelomvattende plan 
ooit om klimaatontwrichting te keren. Haarlem: Uitgeverij Maurits 
Groen. Kosten: 25,00

ton sMit ondersCHeiden

Weliswaar in deze tijd op een bijzondere manier heeft 
de burgemeester zich op koningsdag om 09.45 gemeld 
op het adres van Ton en Ria in Assendelft. Op afstand 
heeft hij Ton gefeliciteerd en heeft aangekondigd dat 
Ton Koninklijk wordt onderscheiden. Een brief en een 
mooie bos bloemen achterlatend. Het feitelijk uitreiken 
en opspelden van de onderscheiding vindt later plaats 
als we dit weer veilig kunnen doen (op 1,5 meter!)
Ton is een van de oprichters van de ZEK en na ruim 30 
jaar nog steeds actief binnen de koöperatie.
Gefeliciteerd Ton!
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De elektrische auto is stap voor stap bezig om het straatbeeld te 
veroveren. Enkele jaren terug was de overheersende 
mening dat je al snel met een lege accu stond of 
urenlang aan de laadpaal moest staan. Op dit moment 
dringt bij velen door dat de laadsnelheid verhoogd is, de 
accu’s groter worden en de aanschafprijs daalt. 
Bedrijven berekenen altijd de totale kostprijs van een 
auto en zijn verder voortdurend op zoek naar zaken die 
hun duurzaamheid naar de buitenwereld aantonen. Tel 

dit op en opeens blijkt dat werknemers van grote bedrijven via 
lease-auto’s de aanjagers zijn geworden van duurzaam vervoer.   
Wanneer we eens wat dieper graven in alles wat samengaat met de 
elektrische auto, dan blijkt dat die auto wel eens heel bepalend kan 
worden voor de elektrische infrastructuur van de toekomst.

 
Voordat we dit uitleggen eerst nog maar even 
een blik op de duurzaamheid van zo’n elektrische 
auto. Iedereen heeft hier een mening over, soms 
met kennis, soms zonder. Gelukkig is er onlangs 
een breed onderzoek geweest dat elektrische 
auto en brandstofauto vergeleken heeft. Dit geldt 
voor de totale levensduur en voor de hele keten 
van energie. Het onderzoek is uitgevoerd door de 

Europese milieuorganisatie Transport & Environment. 
De CO2-uitstoot voor productie (accu’s) en gebruik samen kan 
je omrekenen in uitstoot van CO2 per kilometer. Dan blijkt dat 
in landen met elektra via kolencentrales de elektrische auto nog 
net minder CO2-uitstoot dan de brandstofauto. In landen zoals 
Zweden is het verschil ten gunste van de elektrische auto zeer 
groot. Gemiddeld over Europa is de uitstoot van CO2/km voor de 

elektrische auto 1/3 van die 
van een brandstofauto. Het 
goede nieuws daarbij is dat 
elektra steeds groener wordt 
opgewekt, dus de CO2/km van 
de elektrische auto’s daalt jaar 
na jaar. 
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Wat betekent een elektrische auto voor het stroomnet? Eerst maar 
eens de gegevens die de grote netbeheerder Liander 
hanteert. Wanneer zij voor een wijk van 1000 
huizen een wijkcentrale neerzetten gaan we ervan 
uit dat de gemiddelde maximale stroom afname 1 
kW per huis is ofwel 1.000 kW voor de wijk. Een 
auto- thuislaadpaal op 1 fase gebruikt 3,7 kW, op 3 
fasen is dit 11kW. Sluit één op de 3 huishoudens ’s 
avonds na thuiskomst de auto aan de laadstekker, 
dan is de belasting al 3 à 4 maal de door Liander 

berekende maximale belasting. Een zelfde verhaal geldt uiteraard 
voor zonnepanelen. Heeft elk 3e huis een installatie van 12 panelen 
op het dak dan heb je eenzelfde niveau van overbelasting. Die 
duurzaamheid heeft dus een behoorlijke impact op ons stroomnet.

De netwerkbeheerders zien de pieken in vraag en 
aanbod van duurzame energie als een uitdaging. 
In april werd dit al duidelijk toen er op enkele 
momenten teveel stroom was en de prijs voor 
energie even naar nul zakte. In concept is het 
antwoord bij meer vraag dan aanbod of meer 
aanbod dan vraag eenvoudig. Zorg dat de energie 
in een buffer wordt opgeslagen. Je voelt wel aan 
dat dit met het elektraverbruik in Nederland om 

enorme hoeveelheden energie gaat. De buffers dienen dus groot 
te zijn. Daarnaast wil je dit voor het hele netwerk gelijk regisseren. 
Wanneer er teveel is op alle punten gelijk opslaan en wanneer er 
tekort is over deze zelfde punten weer ontladen.

Door Tennet, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, 
is berekend dat er in Nederland alleen in het hoogspanningsnet 
in 10 jaar tijd 17 miljard euro moet worden geïnvesteerd. 
Daarnaast komt nog een de investering in de rest van het net zoals 
wijkcentrales en lokale kabels. Wanneer er meer opgeslagen kan 
worden kan deze investering substantieel omlaag. Dit is de trigger 

voor Tennet om te kijken hoe zij de opslag 
van energie beter konden inzetten voor het in 
evenwicht brengen van vraag en aanbod. 
Kijk je naar opslagcapaciteit dan heb je in de 
woonwijken opslag in de vorm van thuisaccu’s 
en elektrische auto’s. De thuisaccu’s (5-14 kW) 
zijn nog beperkt in aantal, de elektrische auto’s 
(40-100 kW) stijgen in rap tempo. 
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Stel dat al deze elektrische auto’s volledig gevulde accu’s hebben, 
dan kan heel Nederland daar nu al een uur op draaien. In de 
toekomst gaat dit alleen maar meer worden, dus een hele mooie 
buffer om te gebruiken. Nu was er in maart 2019 al een proef 
gestart om stroom uit auto’s af te tappen en dit aan het net te 
voeren, zodat er al een basis lag. 
Door Tennet is nu een dochter opgericht, Equigy, die het laden en 
ontladen van auto’s als buffer in het net wil gaan inzetten. Omdat 
deze laad- en ontlaadenergie het net ontlast wordt dit goedkoper 
en kunnen de deelnemers voor deze dienst uitbetaald worden. De 
eerste indicatie is dat dit een paar honderd euro per jaar kan zijn. 

Realisatie in groot verband vergt uiteraard enige doorlooptijd. Daar-
naast zullen wel enkele hindernissen overwonnen moeten worden. 

Zo kan nog niet elke auto ontladen via de stekker. 
Maar het ziet er veelbelovend uit. 
Voorlopig proberen wij ons eigen energieverbruik 
met een elektrische auto in evenwicht te hou-
den. Extra zonnepanelen helpen hierbij. Het risico 
blijft echter wel dat de hoofdstop eruit valt als we 
naast het laden van de auto nog enkele grootver-
bruikers in huis aanzetten. Blijven opletten dus!

Bronnen:
Europese milieuorganisatie Transport & Environment over elektrische auto’s:
https://www.transportenvironment.org/what-we-do/electric-cars
Tennet over Equigy:  
https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/equigy-platform-biedt-europese-
consumenten-toegang-tot-de-duurzame-energiemarkt-van-morgen/
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     de sCHooLdaKrevoLUtie
antonet Warger

‘We starten de revolutie: zonnepanelen op alle lege schooldaken. 
Nog 6.400 geschikte schooldaken te gaan!’; aldus de Stichting 
Schooldakrevolutie, een onafhankelijke schakel tussen overheden, 
schoolbesturen, uitvoerende partijen en de maatschappij.

Roebyem Anders, Marjan Minnesma en NL2025 (samen maken wij 
Nederland: www.nl2025.nl) zijn de initiatiefnemers van de School-
dakrevolutie. NL2025 is ontstaan vanuit de verwondering dat op 
scholen zo weinig aan verduurzaming werd gedaan. Om alle barriè-
res voor zonnepanelen op scholen te doorbreken en de energietran-
sitie te versnellen is de Schooldakrevolutie uitgeroepen. Stichting 
de Schooldakrevolutie wordt ondersteund door de postcodeloterij, 
de rijksoverheid en de ministeries van binnenlandse zaken en Ko-
ninkrijksrelaties en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.

Op de Herenweg 72 in 
Bergen staat ‘De Wind-
hoek‘ met 346 panelen. 
CO2-reductie: 71 ton 
per jaar. Inverstering: 
116.300 euro (incl. BTW) 
Terugverdiend: 8-11 
jaar.  Stroomopbrengst: 
109.300 kWu per jaar.

Geìnspireerd als ouder, 
schoolbestuur, gemeente? 
Bezoek de site www.
schooldakrevolutie.nl 
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 leden/donateurs van de ZeKNIEUWE

Dhr. Wintgen en Dhr. Thieme.
Bovendien alle mensen die naar aanleiding van de 
warmtescans twee jaar donateurschap cadeau heb-
ben gekregen.



Klimaatakkoord

Voor de invulling in Nederland van het klimaatakkoord van Parijs 
(2015) dienen er veel stappen te worden gezet. De Nederlandse 
overheid heeft de mondiale overeenkomt eerst vertaald naar doelen 
voor Nederland in het klimaatakkoord (28 juni 2019). Om dit 
klimaatakkoord te realiseren zijn ruimtelijke aanpassingen nodig. 
Dit zijn plaatsen waar windmolens en zonnepanelen opgesteld 
kunnen worden, plekken voor de opwekking en distributie van 
warmte en aanpassing in distributienetwerken voor energie. 
Alle belanghebbenden worden hierbij betrokken via overleg op 
regionaal niveau, voor ons is dit de regio Noord-Holland Zuid. 
Het resultaat hiervan wordt vastgelegd in de Regionale Energie 
Strategie (RES). Doelstelling van deze werkwijze is om een 
uitvoerbaar plan te krijgen dat maatschappelijk aanvaard is en ook 
nog eens voldoende duurzame energie oplevert. 
Binnen de RES-activiteit wordt geïnventariseerd wat het 
uitgangspunt is (Verbruik+CO2-uitstoot, netwerk, ruimte), worden 
aanbod en mogelijkheden voor de duurzame warmtebronnen en 
hernieuwbare elektriciteitsopwekking in kaart gebracht. Daarnaast 
kijkt men met de netbeheerders naar de bestaande en benodigde 
infrastructuur.

opdeling regio’s
Nederland is opgedeeld in 30 RES regio’s (zie onderstaande 
kaartjes). Daarbij is elke regio weer opgedeeld in subregio’s.  
Voor ons is de regio NH Zuid en de Subregio Zaanstreek-Waterland.

De benodigde hernieuwbare elektriciteit is door het Planbureau voor 
de leefomgeving (PBL) verdeeld naar hoeveelheden voor de regio’s.
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Voor Nederland is de doelstelling 35 TWh aan energie per jaar op 
land op te wekken en 49 TWh op zee. Dit vertaalt zich via een doel 
voor de regio NH Zuid en naar 0,43 TWh ofwel 430 GWh voor de 
Zaanstreek. Een mooie sprong voorwaarts voor duurzame energie 
als je bedenkt dat we als ZEK inmiddels ruim 4 GWh aan duurzame 
energie hebben opgewekt.

In het RES-einddocument wordt zoals aangegeven de regionale 
vertaling van afspraken uit het Nederlandse Klimaatakkoord 
vastgelegd. De focus is de ruimtelijke inpassing van vraag en 
aanbod van energie. Concreet staat er voor onze regio hoeveel 
duurzame energie we jaarlijks in 2030 gaan opwekken, met welke 
middelen en in welke gebieden. De middelen die benoemd zijn:

• windmolens (tot nu toe nul benoemd in concept!);
• zonnepanelen op grote daken; 
• zonnepanelen op parkeerplaatsen;
• zon op weilanden/bedrijfsterreinen.

Daarbij dienen de zonnepanelen op grote daken 2/3 van de beoogde 
hoe veelheid duurzame energie op te wekken. Hiernaar kijkend is 
onze eerste conclusie dat we met gebruik van alleen zonnepanelen  
in de winterperiode veel te weinig energie opwekken. Voor een 
evenwichtiger aanpak is duidelijk ook een aandeel van windenergie 
nodig. Kijkend bij buurregio’s blijkt dat we het enige gebied zijn 
zonder geplande windmolens. Daar heeft men wel een meer 
duurzame energiemix gepland.  
Voor de ZEK geldt dat het van belang is om voldoende opwek- 
locaties met voldoende ruimte voor opwekking in onze omgeving 
te hebben. Hierbij gaan we kijken of we ook weer windenergie op 
de kaart gezet krijgen. Daarbij werken we samen met de vereniging 
van energiecoöperaties en initiatieven in Noord-Holland (VEI NH). 
Door de kennis te bundelen stellen we de meest kansrijke stappen 
voor bijstelling van de concept-RES vast. Nu duurzame energie 
eindelijk de aandacht krijgt die het verdient willen we als ZEK ook 
zeker meedoen met de productie van meer wind- en zonne-energie.
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tijdslijn 

In september 2018 begonnen met de voorbereidingen, de 
regiovorming en de analyses. Op dit moment is de concept-RES 
gereed. Na inspraak zal deze in de gemeente, bij de provincie 
en door de waterschappen voor 1/7/2021 vastgesteld worden. 
In het vervolg hierop wordt de RES omgezet in aangepast 
omgevingsbeleid van betreffende overheden. 
Voor wie meer wil lezen over de RES, zie: 
https://energieregionhz.nl 
Hier is ook de concept-RES voor NH Zuid als document terug te 
vinden. Indien je meer wilt weten over het klimaatakkoord dan kan 
je terecht op https://www.klimaatakkoord.nl/
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Op de algemene ledenvergadering van vorig jaar is druk gediscus-
sieerd of de ZEK met de warmtescans door moest gaan. Voorstel 
van het bestuur was een aparte stichting op te richten onder de 
vlag van de ZEK die de warmtescans zou gaan uitvoeren.  
De vergadering was hier tegen. Bovendien vonden de aanwezige 
leden dat de ZEK zich meer moest concentreren op de primaire 
taak: opwekken van duurzame energie. Het bestuur heeft toen 
besloten het lopende scanseizoen af te maken en daarna deze 
activiteit te stoppen.
De reacties van de bewoners van de gescande woningen zijn zon-
der uitzondering uiterst positief geweest. 
Zonde om hier niet mee door te gaan.

Omdat de belangstelling voor de warmtescans (er zijn er honderden 
uitgevoerd) enorm is hebben de scanners de koppen bij elkaar ge-
stoken. De vrijwilligers hebben besloten om door te gaan met scan-
nen. Hiertoe wordt op dit moment een aparte stichting opgericht. 
Deze stichting staat los van de ZEK, maar heeft uiteraard wel onze 
volledige sympathie. De infraroodcamera’s en het overige materiaal 
worden tegen de boekwaarde aan de stichting overgedaan. Tevens 
geeft de ZEK een startsubsidie mee.
Het ziet er naar uit dat de stichting in september operationeel zal 
zijn. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de vorderingen.
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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


