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VAN DE VOORZITTER
Thecla Graas

De Zaanse Energie Koöperatie is zeer actief geweest om nieuwe 
project(en) (zowel wind als zon) te realiseren, maar we hebben 
uiteindelijk geen project met de laatste SDE++-subsidieronde kunnen 
indienen. Het ligt zeker niet aan de inspanningen! Helaas, we blijven 
verder op zoek naar mogelijkheden.
Van fossiele brandstof willen we zo spoedig mogelijk af, mits mogelijk, 
maar laten we dan niet over gaan op kernenergie waarvoor nu 
regelmatig plannen de kop op steken. Ja, we willen van het gas af en 
zullen dus (anders) elektrische energie dienen te verkrijgen. Wij hebben 
als coöperatie de intentie om meer (grote) potentiële daken te voorzien 
van zonnepanelen in de Zaanstreek en zijn in gesprek met partijen om 
ook windenergie waar mogelijk te realiseren, samen met jullie leden en 
donateurs als achterban en mogelijke investeerders. 
In de media hoor je voortdurend over het bereiken van de maximale 
capaciteit van het elektriciteitsnet en over de noodzaak van verzwaring. 
Volgens de krantenartikelen is er gelukkig nog wel een verschil in de 
verbruikerskant en de terugleveringkant. Bij het terugleveren lijkt meer 
ruimte te zijn. De uitbreiding van het netwerk is op zijn vroegst klaar in 
2025.
Waardoor komt het bereiken van de maximale capaciteit? Liander 
vermeldt dat hier een scala aan ontwikkelingen aan ten grondslag ligt.
Onder andere de elektriciteitsvraag groeit snel, veel bedrijven breiden 
enorm uit, Nederland digitaliseert en transport gaat steeds meer 
elektrisch. Daarnaast zijn de meeste woningen die nu gebouwd worden 
gasloos, waardoor zij drie tot vier keer zoveel stroom verbruiken.
Maar knelpunten kunnen ook tot mooie nieuwe samenwerkingen leiden 
waardoor creatieve oplossingen kunnen ontstaan, waardoor efficiënter 
gebruik kan worden gemaakt van het elektriciteitsnet.
Aan oplossingen wordt voortdurend gewerkt door o.a. studenten aan de 

verschillende universiteiten en hogescholen. Studententeams van 
opleidingen in Delft, Twente, Groningen en Eindhoven doen jaarlijks 
mee met Solar-races voor auto’s in Australië en afgelopen jaar ook 
in Marokko.
Bij Tegenlicht zag ik een uitzending over Light Year van Lex 
Hoefsloot. Hij ontwikkelde uit zijn ervaringen met deze solar-races 
een nieuwe auto, de Stella, die volgend jaar op de markt komt. 

Stella, voorzien van zonnepanelen kan vėėl kilometers per dag rijden 
met zijn accu en heeft  87% minder energie nodig van het net dan een 
gemiddelde elektrische auto. Er is namelijk alles aan gedaan om meer 
zelfvoorzienend te zijn en deze nieuwe auto is nu extreem efficiënt.  
Deze Stella’s laden zich grotendeels zelf op, waardoor ook de hoeveelheid 
laadpalen minder uitgebreid hoeft te worden.  Daarnaast kijkt Light Year 
ook hoe campers en vrachtwagens meer ondersteund kunnen worden 
door zonne-energie.
Rest mij alle lezers van deze krant een goed uiteinde te wensen en een 
energievol 2022.
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ELEKTRISCHE VEERPONTEN OP HET 
NOORDZEEKANAAL

Ruud Sweering
Interview met Casper van der Werf, Programmamanager bij GVB Veren 
te Amsterdam.

Casper, jullie gaan de veerponten over het Noordzeekanaal vervangen. 
Hoe oud zijn de huidige dieselponten eigenlijk?
De oude ponten stammen uit de dertiger jaren van de vorige eeuw en ze 
voeren oorspronkelijk op kolen. Later werden deze motoren vervangen 
door langzaamlopende Stork dieselmotoren.
 
Hoeveel ‘dieselponten’ gaan er de komende jaren op het Noorzeekanaal 
vervangen worden door elektrische opvolgers?
Alle vijf de oude ponten worden vervangen door nieuwe, er varen er nu 
twee en de andere drie komen in 2022 (februari, juli, december).

Waar kunnen we de elektrische ponten al zien varen?
Op dit moment varen ze al in Velsen en bij Buitenhuizen. In het eerste 
kwartaal van 2022 komt ook tussen Zaandam en Amsterdam een 
elektrische pont in de vaart.

Hoeveel liter diesel verbruikte zo’n pont de afgelopen jaren op jaarbasis?
Ongeveer 250.000 liter.

Wat is het elektrisch vermogen van de aandrijfmotoren in de nieuwe 
ponten?
Het totale accupakket (Corvus Energy) wat aan boord staat is 672 kWh en 
iedere elektromotor (Oswalt MFS31.2-8WR (PM Synchron)) 300 kW.

Hoe hard zou zo’n pont kunnen varen?
Maximaal 19 km/h maar dat wordt alleen gedaan als ze bijvoorbeeld 
naar de Ponthaven in Amsterdam-Noord varen. Op de normale 
oversteken is dat een stuk langzamer.

Als het accupakket volledig is opgeladen, hoe ver zou zo’n pont dan 
kunnen varen?
Dat hangt er ook vanaf hoe je vaart, de schipper heeft hier een grote 
invloed op (net zoals met de auto). 
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Als je kijkt naar een gemiddelde schipper en dat het schip gebruikt wordt 
voor de normale oversteken kan het schip 2 á 2,5 uur varen. Dat doen we 
echter niet omdat je dan natuurlijk ook erg lang moet opladen en hoe 
dieper de accu ontladen wordt hoe slechter dat is voor de levensduur. 
Wij gebruiken het accupakket dus tussen de 35 en 70%, en dat is alleen 
als niet geladen wordt.

Hoe lang moet de pont aan de lader na elke overtocht?
De pont laadt iedere keer aan de noordzijde op en de tijd die daarvoor 
beschikbaar is binnen de dienstregeling is ongeveer 3 minuten. Het 
verbruik tijdens een overtocht is ongeveer 3% van de accucapaciteit.

Welke stroom trekt de pont tijdens het laden?
Dat kan oplopen tot maximaal 3300A, maar onder normale 
omstandigheden zal dat variëren tussen de 500 en 1500A.

Is GVB het eerste bedrijf met elektrische ponten, of konden jullie ergens 
‘afkijken’ bij de ontwikkeling? 
In Nederland zijn wij de eerste met een elektrische pont die zo frequent 
vaart 24/7 en ook geschikt is voor zwaar transport. Daarnaast zijn wij ook 
de eerste in Nederland die dat op meerdere verbindingen doet. In met 
name Scandinavië vaart men al wel langer elektrisch maar daar is het 
gebruik toch anders, daar wordt bijvoorbeeld één uur gevaren waarna 
rustig een halfuur geladen kan worden. De systemen die toegepast 
worden zijn op zich dus niet nieuw maar wel de intensiteit waarmee ze 
gebruik worden (wij koppelen per schip ruim 26.000 keer per jaar).

Wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom en zo ja, weet 
je hoe die is opgewekt?
De elektra-aansluiting voor deze verbindingen is van de gemeente 
Amsterdam en zij hebben dus ook het energiecontract onder beheer. 
Wat ik weet is dat zij bij Greenchoice zitten.

Zijn er plannen voor zonnedaken of -velden of windmolens in de buurt 
van de laadstations waar jullie in meedenken of aan meewerken?
Vanuit GVB niet, zoals aangegeven is de gemeente Amsterdam de 
eigenaar van het energiecontract.

Zijn er al plannen om ook de Amsterdamse veren volledig elektrisch te 
laten varen en zo ja, ongeveer op welke termijn zouden we daar wat van 
kunnen meemaken?
Zeker, die plannen zijn er wel, de bestuurlijke stukken liggen nu bij het 
bestuur van Amsterdam en als die worden goedgekeurd zal daar ook een 
aanbesteding gedaan worden voor de bouw van elektrische IJ-veren en 
het plaatsen van een gelijkrichterstation. In latere instantie kunnen de 
huidige dieselelektrische schepen (voor de kenners: de 60-serie) en een 
aantal van de huidige dieselveren (de 50-serie) nog omgebouwd worden 
naar full electric.

Met dank aan Casper van der Werf van GVB Veren.
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EEN INTERVIEW MET WILL BANK, ONS 100-JARIG LID 
VAN DE ZEK, GEBOREN OP 10 DECEMBER 1921.

Antonet Warger
Vrijdag, 29 oktober j.l. ’s middags om 13:15 was het zover. Ik mag William 
Bank interviewen in de patisserie en chocolaterie Buter in Wormerveer. 
Voorovergebogen en druk in gesprek met zijn zoon zie ik mijn te 
interviewen persoon zitten achter het grote raam. 
‘Goedemiddag mevrouw bent u er? Gaat u zitten. Wat wilt u nuttigen? 
Neem het lekkerste gebak dat er is samen met een heerlijke kop koffie.’
Dat laat ik mij geen twee keer zeggen en zoek een lekkere grote 

slagroompunt uit met een cappuccino. Ook vader en zoon zitten 
aan de koffie met gebak.
‘Ik heb de eer u te mogen interviewen’ zeg ik tegen William.
‘Nou, in dat geval, brand maar los’, antwoordt hij. 
Ik pak mijn schrift en pen en start met mijn eerste vraag.

‘Om met een eenvoudige vraag te beginnen: wat is uw naam?”
‘Noem dat maar eenvoudig. Ik heb niet zo maar een naam 
gekregen. Ik heet William en ben vernoemd naar William 
Crookes, waar mijn vader van gecharmeerd was en dat is niet 
niks. William Crookes was wetenschapper en geïnteresseerd 
in spiritisme en schijnt ook nog gevoel voor humor gehad te 
hebben: de geestige geestelijke. Die humor heb ik waarschijnlijk 
van hem overgenomen’.

‘Een heel bijzonder verhaal. We gaan verder naar de volgende vraag als u 
het goed vindt. Waar heeft u gewoond in uw leven?’
‘Ik ben geboren in Zaandam. Daarna heb ik gewoond in Epe en 
Apeldoorn. Het wonen van een Zaankanter in het oosten van het land 
was niet de beste tijd van mijn leven geweest, omdat ik als Noord-
Hollander scheef werd aangekeken. Dit heeft een historie. Het oosten 
van Nederland werd door de Hollanders als achtergebleven gebied 
beschouwd. Na Apeldoorn ben ik verhuisd naar Zaandam om hier in 
Wormerveer te eindigen’. 
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William Crookes (1832-1919) was een Britse wetenschapper. Zijn werk lag op het 
grensgebied van natuur - en scheikunde. Hij ontwikkelde gasontladingslampen (Crookes-
buis) en ontdekte de spectronomie (een verzamelnaam voor wetenschappelijke 
technieken waarmee men stoffen kan onderzoeken aan de hand van hun 
elektromagnetische spectrum; men bestudeert de interactie van materie met straling 
van verschillende energie) en het element thallium. Vanaf de jaren 1870 raakte Crookes 
sterk geïnteresseerd in spiritisme en werd hij een vooraanstaand onderzoeker in 
paranormale en buitennatuurlijke verschijnselen. nl.wikipedia.org/wiki/William_Crookes

Foto: Antonet Warger



‘En wat heeft u zoal voor de kost gedaan?’
‘Ik ben 16 jaar loopjongen geweest: loopjongen voor een 
kantoorboekhandel, loopjongen voor een vishandel, loopjongen voor 
een fotograaf’.
‘Het is wel leuk om iets meer over die fotograaf te vertellen’, vult zijn 
zoon aan.
‘Ja, dat is goed. Ik was loopjongen bij Adrianus Cornelis Stokhuyzen toen 
ik in Apeldoorn woonde. Deze fotograaf was hofleverancier (rkd.nl/nl/
explore/artists/374943). Hij heeft foto’s van Koningin Juliana mogen 
maken. Hij fotografeerde bijvoorbeeld Juliana met een herdershond die 
een gestroomlijnde vacht had en een kleine terriër. 

Bij gelegenheid van de 
achttiende verjaardag van 
Juliana verschenen ook portretten van hoffotograaf Adriaan Stokhuyzen. 
Hij liet Juliana nogal stijfjes staan en zitten tussen de meubels en 
bloemen op Paleis Het Loo. Mijnheer Stokhuyzen was eigenlijk een zeer 
onaangename man.’

‘Wat doet een loopjongen eigenlijk?’
‘Een loopjongen bezorgt bestellingen aan de klanten. Maar stel je 
niet teveel voor hoor van mijn werk bij deze hofleverancier. Ik heb 
hoofdzakelijk gewerkt in de donkere kamer en ontwikkelde foto’s in zo’n 
ontwikkelbadje

Na fotograaf Stokhuyzen heb ik gewerkt bij de arbeidsdienst, later in de 
tweede wereldoorlog de Arbeitseinsatz genoemd. Ik stopte natuurlijk bij 
deze dienst en begon met versieren en beschilderen van klerenhangers, 
broches en zo. Dit deed ik in een fabriekje waarin ondergedoken mensen 
werkten. Zo bleven de onderduikers actief. De spullen werden verkocht 
aan de Duitsers, die op hun beurt de kosten in het levensonderhoud van 
de ondergedokenen financierden. 
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 Juliana gefotografeerd met een herdershond met een 
gestroomde vacht en een kleine terriër.



Wat deed ik verder. Na de oorlog werd ik 
huisschilder en deed ook iets in zandstralen op 
glas wat toen erg in was.
Ik volgde vervolgens een opleiding schilderen 
en tekenen, maar daar was geen geld mee te 
verdienen. Daarna kwam ik in het onderwijs 
terecht, waarin ik 23 jaar als basisschoolleraar - 
frik, ken je dat woord niet? - en 10 jaar als leraar 
Nederlands en Geschiedenis op het voortgezet 
onderwijs en de moedermavo heb gewerkt’.

‘Wat was de leukste periode uit uw werkzame leven?’, vraag ik verder.
William antwoordt: ‘Tekenen en schilderen en werken op de moeder 
mavo. In mijn vrije tijd las ik heel graag stripverhalen bijvoorbeeld die van 
Asterix en Obelix.’ 

‘We gaan nu wat verder naar de kern toe. U bent lid van de Zaanse Ener-
gie Koöperatie en ik ben benieuwd naar hoe u aankijkt tegen het gebrui-
ken van brandstoffen, om uw huis mee te verwarmen, te koken enz.  
Wat is u daarin opgevallen in de loop van uw leven? Bijvoorbeeld hoe 
verliep de overgang van kolen naar gas?’

Het is even stil, maar zijn hersenen zijn hard aan het werk om antwoord 
op deze vraag te geven.

‘Gas werd mooi voorgesteld, alsof het eeuwig zou duren, onuitputtelijk. 
Men dacht er niet over na dat dit wel eens schadelijk zou zijn voor de 
vernietiging van de aarde. De jaren 80 en 90 van de vorige eeuw waren 
heftige vurige jaren. Ban de bom, de club van Rome, alles was in rep en 
roer, maar de politiek trok zich er niets van aan. De politieke voornemens 
waren goed, maar het CO2 bleef en blijft stijgen. Er zijn teveel mensen op 
aarde en ook Corona heeft daar niets aan veranderd’. 

‘Wat zou uw advies zijn, zodat wij daadwerkelijk het klimaatprobleem 
kunnen aanpakken?’, vraag ik door.
‘Wereldwijde samenwerking op het niveau van de wereldleiders.’
Zijn zoon meldt hierna een andere invalshoek om het klimaatprobleem 
op te lossen.
‘Burgerinitiatieven zijn ook heel belangrijk, van onderaf werken.’
William voegt toe: ‘niemand maakt zich druk om de vernietiging van de 
aarde, vraag maar eens om je heen’. 
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Dat laat ik mij geen twee keer zeggen en ik stel twee dames - die aan een 
ander tafeltje naast ons  genieten van koffie met gebak - de vraag, of zij 
zich druk maken om de vernietiging van de aarde.
‘Ik scheid mijn afval, doe alles met de fiets,’ zegt een van de dames.
‘Ik werk in Afrika: we krijgen ze daar niet om en ik heb geen kinderen dus 
aan die CO2 uitstoot, daar werk ik niet aan mee. Bovendien blijven alle 
baby’s leven in deze westerse samenleving’,verkondigt de andere.

  
‘Er zijn toch ook nog verstandige mensen’ zegt 
William. ‘Ik wil wel maar ik kan niet is het meest 
gehoorde excuus om niet te willen veranderen. 
Wat is daar de oorzaak van? Macht en geld. Een 
anekdote uit een optreden van Wim Kan (1911-
1983; cabaretier) wil ik je niet onthouden. 
Wim Kan: geld maakt niet gelukkig, toch? Neem 
nu bv mijn vriend. Hij heeft een mooie vrouw, 
een prachtig huis en een mooi jacht. Denk je dat 
hij gelukkig is? Ja!!!’

William is bang voor de toekomst van zijn kleinkinderen en achterklein-
kinderen. Als ik hem vraag naar de rode draad in zijn geschiedenis, vertelt 
hij het volgende. 

‘In 1848 werd het communistisch manifest van Marx en Engels gepubli-
ceerd. Arbeiders aller landen verenigt u. De internationale werd gezon-
gen en mensen waren op zoek naar solidariteit: geen macht geen bezit, 
iedereen is gelijk. Wat gebeurt er in de eerste wereldoorlog? De legers 
- bestaande uit arbeiders - staan tegenover elkaar, moorden elkaar uit. 
Dit mag nooit meer gebeuren was de algemene tendens na deze eerste 
wereldoorlog. En dan de tweede wereldoorlog. Tijdens de kerstperiode 
werd door de twee strijdende partijen zelf besloten een wapenstilstand 
te organiseren op het stuk grond -  niemandsland - tussen twee loopgra-
ven in. De leiding tolereerde dat niet en allen werden doodgeschoten. 
Het is de domheid van de mensen. Opnieuw staan mensen tegenover 
elkaar. Hoe kan dat nu? Stel je voor: Amerikanen en Chinezen eten op de 
Zaanse Schans samen pannenkoeken. De Amerikanen gaan naar huis, 
maar de Chinezen gaan naar een strafkamp.’

‘Wat een metafoor, het zal toch maar gebeuren. Om het interview een 
positieve wending te geven: wat zijn mogelijke oplossingen voor het 
gezonder maken van deze aardbol? Wat zou uw advies zijn?
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‘Met elkaar samenwerken zoals de ZEK als coöperatie tot stand brengt is 
een grote stap in de goede richting. Maar wanneer blijft het een coöpera-
tie en wanneer wordt het een bedrijf met winstoogmerk?  
Voorbeelden te over, ik noem maar wat: Eneco, ooit een Nederlands 
bedrijf, dat in eigendom was van 44 gemeenten; nu in Japans eigendom. 
Nuon, ooit een Nederlands bedrijf; nu Vattenfall, Zweeds eigendom.
De bedrijven zijn enorm gegroeid en de Span of control is veel groter 
geworden en vraagt om tussenlagen en managers, die onder een leiding-
gevende functioneren. Al die managers worden betaald uit de winst die 
het bedrijf moet maken. Geld en macht is hierbij het leidend principe 
en niet de samenwerking op basis van kwaliteiten van mensen, die allen 
evenveel waard zijn. Doorbreek het machtsprincipe. Iedereen heeft een 
sterke kant: de een kan dit goed de ander dat.’

‘Heeft u nog een quote, of advies voor onze leden, waar wij verder mee 
kunnen?’

Weer wordt er flink nagedacht door William al starende naar beneden. 
Vervolgens het hoofd opheffend zegt hij met humor in zijn ogen:
‘Doe vooral vandaag niet wat je morgen kunt uitstellen. Nee hoor, grapje. 
Een wijze uitspraak? Doet en zie niet om. Wees solidair, eensgezind in 
opvattingen en handel daarnaar. En tenslotte zou ik aan alle leden van de 
ZEK willen vragen: wanneer ben je lid van de ZEK geworden en waarom?’
Het antwoord kan je sturen naar antonet.warger@zaanse-energie-koo-
peratie.nl

‘William, het was prachtig om je te mogen interviewen. Mag ik tenslotte 
nog een foto van je maken voor in de ZEK-krant?’

William stemt hierin toe en kiest de mooiste van de drie uit, die geplaatst 
mag worden. Hij en zijn zoon lopen naar het pinapparaat. William trak-
teert en dat doet hij omdat de ZEK niet mag betalen van hem.  Ik bedank 
hem hartelijk voor zijn tijd en voor de koffie met gebak.

William een fijne verjaardag: van Harte gefeliciteerd!
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OPSLAG VAN ENERGIE
George Poel

Elektra is de energievorm van de toekomst. Waar je bij olie en gas al van 
nature een opslag in de vorm van het product zelf hebt, is elektra niet 
‘houdbaar’. Je moet het direct gebruiken of indien je het niet gebruikt 
moet je het opslaan. Die opslag vormt daarbij een uitdaging. 

De opslag heet in technische termen het ‘accumuleren van energie’, 
vandaar de term accu. De meeste mensen denken bij accu aan een 
elektrische opslag ofwel een auto-accu. Er zijn echter meer vormen van 
opslaan/accumuleren. 
Wanneer we elektra over hebben is het van belang hoe lang we deze 
energie moeten opslaan. Bij de auto merkten we het al. Wanneer we 
deze een maand niet aankijken en we gaan de auto bij koud weer starten 
dan is er grote kans dat er onvoldoende energie is om die actie succesvol 
uit te voeren. Bij opslag is sprake van energieverlies. In een accu gaat er 
rond de 1% per dag verloren. Stel dat je energie in een vliegwiel opslaat  
dan gaat de bewegingsenergie in één uur verloren. Een alternatief is 
om het chemisch om te zetten. Stroom kan je opslaan in waterstof (H2). 
Tijdens de opslag verlies je geen energie maar het omzetten van elektra 
in H2 en het later van H2 weer naar elektra, laat wel de helft van de 
energie verloren gaan. Hier dus geen extra verliezen door de tijd maar 
een vast verlies voor het opslaan.

Daarnaast is de hoeveelheid energie 
voor opslag van belang. Gaat het 
over de auto 600 km verder brengen 
dan is de opslag van 100 kWh 
voldoende. Wil je echter Nederland 
voorzien van stroom op dagen dat 
er geen Wind of Zon beschikbaar is 
dan zijn megahoeveelheden energie 
nodig. Dit kost ruimte, materialen 
en vooral veel geld. Bij stroomopslag 
zijn de kosten van een kWh-batterij 
al pittig.  €1000,-/kWh bij een fiets 
en ongeveer €200,-/kWh in een 
container vol batterijen. 

Op dit moment zijn die kosten van opslag tamelijk hoog t.o.v. de kosten 
van de energie zelf. Bij een auto kost de ‘opslagtank’ van elektra enkele 
10-duizenden euro’s. De inhoud van de tank kost slechts enkele tientjes. 
De uitdaging voor de komende jaren wordt om de elektra-opslag 
betaalbaar te houden en daarnaast toch voldoende groot om periodes 
zonder zon en wind te overleven. 
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Hierbij zal er waarschijnlijk wel een opdeling plaatsvinden. Opslag om 
etmaalverschillen op te vangen zouden b.v. met batterijen kunnen. Het 
verlies van laden en ontladen is dan klein (10-20%). Alternatieven zijn om 
het als zwaartekracht energie op te slaan. Dit kan door zware materialen  
omhoog te tillen en weer te laten zakken. Een bekendere methode is 
water omhoog te pompen in stuwmeren. Beide methodes vergen grote 
massa, dus veel ruimte om die grote massa te bergen. Een stuwmeer 
bevat miljoenen m3’s water. Wil je net zoveel opslaan in gewichten dan 
zal je en grote volumes en grote hoogte nodig hebben. Beide zijn in een 
land met veel inwoners per vierkante km nog lastig te realiseren. 

Een ander alternatief is het onder druk opslaan van gassen. Dit zou b.v. in 
oude zoutmijnen opgeslagen kunnen worden onder hoge druk. De verlie-
zen zijn daarbij groter dan bij het opslaan in accu’s. De kosten kunnen per 
kWh-opslag wel goedkoper zijn, mits er een goede zoutmijn voorradig is. 

Voor de langere termijn zal waterstof ongetwijfeld een deel invullen. 
Liefst alleen voor de energie waarvoor lange termijn opslag nodig is. B.v. 
het opvullen van de winterdip van zonnepanelen met de opbrengst uit 
de zomer. Je wil het wel beperken. Je raakt immers 50% van je kostbare 
duurzame energie kwijt. 

Op dit moment vult de duurzame energie slechts op enkele korte mo-
menten van het jaar 100% van het elektriciteitsgebruik in. Dit gaat snel 
meer gebeuren. Wat we nodig hebben zijn veel uitvindingen (innovaties) 
die de opslag van grote hoeveelheden energie efficiënt maken. Op dit 

moment valt nog niet te vertellen 
wat de uitkomst van deze ontwik-
kelingen wordt. Dat het borrelt is 
te zien uit de vele berichten die je 
hierover in de vakbladen kan lezen. 
Er gaat geen dag voorbij met wel 
een ontwikkeling op het gebied 
van opslag. Vandaag de dag heeft 
de ontwikkeling in batterijen het 
hoogste tempo. Omdat het de 
oplossing lijkt voor het vervoer gaat 
er veel onderzoeksgeld (R&D) naar 
toe. Bij veel technologische ontwik-

kelingen zie je opeens een nieuwkomer die de markt verovert. We zijn 
uiterst nieuwsgierig welke oplossing het gaat worden bij energieopslag. 
Feit is dat we deze oplossing snel nodig hebben. In 10-20 jaar dient deze 
al volop toegepast te worden.  
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HET WEESHUIS VOOR ZONNEPANELEN
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Wat is ZonNext?
Online platform ZonNext verbindt vraag en aanbod van gebruikte 
zonnepanelen met elkaar, om zo hergebruik van panelen die nog een 
aantal jaren mee gaan te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan eigenaren 
die hun huidige zonnepanelen voor het einde van hun levensduur 
vervangen door nieuwe panelen. Of aan leveranciers die hele partijen 
teruggezonden krijgen omdat een aantal panelen in het systeem kapot 
zijn. Deze panelen kunnen prima een doorstart maken, bijvoorbeeld 
op daken van scholen en publieke gebouwen, of op huizen van 
woningcorporaties en in fair solar zonneparken.

Door hergebruik van zonnepanelen te stimuleren draagt Stichting 
ZonNext bij aan het verminderen van het groeiende probleem van 
elektronisch afval, het bevorderen van circulariteit en het vergroten 
van de sociale waarde van zonnepanelen binnen de Nederlandse 
samenleving.

Hoe werkt ZonNext?
Om zo veel mogelijk hergebruik te faciliteren is ZonNext een partnership 
aangegaan met Weee Nederland, die de herbruikbare panelen als 
onderdeel van de producentenverantwoordelijkheid ophaalt en in 
Apeldoorn inzamelt. De panelen die voor hergebruik in aanmerking 
komen, worden vervolgens gekeurd door Refurn, een sociale 
onderneming en uitvoeringsorganisatie die samenwerkt met Weee 
Nederland. Voor het uitvoeren van deze keuringen worden mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet en opgeleid. De keuring vindt 
TÜV-gecertificeerd plaats. Na elke keuring wordt over elk zonnepaneel 
een individueel rapport opgesteld, waarin onder andere de leeftijd, de 
staat en de Wp-capaciteit van het paneel wordt meegenomen. In dit 
rapport wordt meer informatie geboden dan bij nieuwe zonnepanelen, 
die meestal steekproefsgewijs getest worden. Door deze keuring en het 
uitgebreide keuringsrapport wat vervolgens wordt opgesteld, weten 
aanvragers bij elk gekocht zonnepaneel precies wat zij in huis halen.

Vervolgens worden de panelen die in aanmerking komen voor hergebruik 
via ZonNext aangeboden. Stichting ZonNext organiseert via het online 
platform de match tussen de gekeurde panelen en een geschikte 
aanvrager. De kosten die uiteindelijk voor de zonnepanelen worden 
gerekend, bestaan hoofdzakelijk uit kosten die worden gemaakt tijdens 
de keuring van de panelen. Hierdoor zijn de kosten van zonnepanelen 
via ZonNext lager dan de kosten van nieuwe zonnepanelen. Hierna 
wordt de aanvrager in contact gebracht met één van de gecertificeerde 
installatiebedrijven waarmee ZonNext samenwerkt. Deze bedrijven 
zorgen er vervolgens voor dat de panelen op gecertificeerde wijze 
worden geïnstalleerd. Ondanks dat ze installatie via deze partners 
aanraden, is het uiteraard ook mogelijk om de installatie zelf te regelen.



...met groene stroom!

Om met de groene stroom te beginnen. Ik ga er van uit dat alle mensen 
die het ZEK-bulletin lezen ook al een energiecontract met groene stroom 
hebben. Zo niet, kijk dan op onze website hoe je je groene stroom via de 
ZEK kunt krijgen. Samen maken we de Zaanstreek groener!

Koken op inductie: hoe groot is het verschil met het koken op een 
gasfornuis en wat komt er allemaal bij kijken om de overstap te 
maken? Ik ben zelf geen keukenprins, maar woon wel samen met een 
keukenprinses die elke dag heerlijke gerechten op onze inductiekookplaat 
weet te maken. Wanneer ik zelf kook merk ik eigenlijk zeer weinig 
verschil ten opzichte van het koken dat ik vroeger op gas deed of het 
zou al moeten zijn dat een pan water eerder kookt op inductie. De 
inductieplaat brengt dus sneller de warmte over dan het brandende 
gas. Groot verschil is dat er geen CO2 en geen waterdamp vrijkomt, zoals 
bij de verbranding van aardgas. Dus je keukenramen beslaan niet meer 
tijdens het koken. Ook lekt er geen warme/hete lucht langs je pannen. 
Als je de zone waarop je kookt lager zet of terugzet naar nul, merk je 
het meteen, precies zoals bij aardgas. Dat is dus een heel verschil met 
‘gewoon’ elektrisch koken van vroeger of met een keramische plaat, 
waarbij de zone nog een lange tijd warm of heet blijft en waar jij of 
je (klein-) kinderen zich lelijk aan kunnen verbranden. Overkoken en 
morsen is ook geen drama: even een doekje erover en klaar is Kees.

Het is een fabeltje dat je allemaal nieuwe pannen moet kopen als 
je overgaat van gas naar inductie. Het is niet erg als een pan aan de 
onderkant niet meer helemaal vlak is, je kunt zelfs koken met een 
theedoek tussen de plaat en de pan. Wat wel belangrijk is: de pan moet 
magnetisch zijn. Het is dus makkelijk om alvast je pannen te controleren 
met een magneetje. Als het magneetje niet aan de pan ‘plakt’, gaat 
die pan niet warm worden op een inductiekookplaat. Voor wokken op 
inductie zijn er trouwens speciale wokpannen met een dikke vlakke 
onderkant te koop.

Bij de voorbereiding voor de installatie van een inductiekookplaat of 
-fornuis heb je wel de hulp van een elektricien nodig. Afhankelijk van de 
soort inductieplaat die je koopt heb je één of meerdere vrije groepen 
nodig, apart afgezekerd in je groepenkast. De elektricien plaatst de 
aanvulling in je groepenkast en trekt de kabels (meestal onder je vloer 
door) naar de keuken. Daar monteert hij of zij de wandcontactdoos 
waarop de keukenleverancier of de doe-het-zelver de inductiekookplaat 
of het fornuis aan kan sluiten.
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Mijn partner en ik hebben gekozen voor de zuinigste variant voor wat 
betreft de inductieplaat, namelijk op één vrije groep. Onze plaat heeft 4 
zones, 17 vermogens-standen, touchcontrol, boosterfunctie voor alle  
zones, restart- en quickstartfunctie, panherkenning, timer en een aan-
sluitwaarde van 3.7 kW. Het ‘nadeel’ van een plaat op maar één vrije 
groep is dat je slechts twee pannen tegelijk op vol vermogen kunt zetten. 
Wij hadden van tevoren ingeschat dat die beperking voor ons geen pro-
bleem is. Als dat voor jou wel het geval is, dan kies je voor een inductie-
plaat op twee of drie groepen, dus 7,4 kilowatt of meer dan 10 kilowatt.

Een inductieplaat is vaak relatief eenvoudig in te bouwen in een bestaan-
de keuken. In ons geval hebben we ook het blad laten vervangen, maar 
de onder- en bovenkastjes die we al hadden zijn gebleven.

Saai hoeft het er zeker niet uit te zien, de tijd dat alle inductieplaten 
zwart waren ligt al ver achter ons. Zoek maar eens op ‘inductiekookplaat’ 
en ‘design’. Motieven, marmerdesign of een effen kleur; het kan alle-
maal.
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Zaterdag 2 oktober 2021:

De natuurmarkt gaf de gelegenheid om na de Coronabeperkingen, weer 
eens gewoon contact te maken met echte mensen. En daar werd volop 
gebruik van gemaakt. Verschillende Zaanse natuurorganisaties waren 
aanwezig, waaronder wij als Zaanse Energie Koöperatie.  
Nico Heijnen, Thecla Graas en Antonet Warger waren druk doende 
met het beantwoorden van de vragen van alle bezoekers. Boekjes en 
infobulletins werden uitgedeeld en vol belangstelling luisterden de 
bezoekers naar ons verhaal. De markt werd druk bezocht en ook Zaantv 
was aanwezig om alle kraampjes langs te gaan en zo kon iedereen kort 
vertellen, wat de eigen specifieke inbreng aan de natuurmarkt was. Zie 
de link: https://www.rtvzaanstreek.nl/zaanse-natuurmarkt-in-bullekerk/
tv/programma?wVIQUs2uMQfHviZOG9Rd7EVgNfxsXal8

Tegen het einde reikte wethouder Wessel Breunesse de tweejaarlijkse 
Zaanse Natuur- en Landschapsprijs van de BredenHofstichting uit en 
daarnaast werd stilgestaan bij de jubilea van de Stichting Kalverpolder 
(vijftien jaar) en de Vereniging tot Ongeschonden Behoud van het 
Westzijderveld (veertig jaar). De inmiddels ook in de Zaanstreek 
woonachtige popmusicus Tim Knol verzorgde de muzikale intermezzo´s.
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Op twee oktober j.l. zijn Ruud Sweering, Jan Res en Antonet Warger 
afgereisd naar de Solar Solutions International beurs in de Haarlemmer-
meerhallen. De beurs was opgesplitst in twee hoofdonderwerpen:
1. Zonnepanelen en
2. Duurzaam verwarmd.

Zonnepanelen
Op de beurs waren veel bedrijven te vinden, die hard werken aan het 
verder ontwikkelen van de zonnepanelen. Het ene bedrijf ontwerpt zon-
nepanelen, drijvend op het wateroppervlak.

Het andere bedrijf ontwerpt gekleurde zonne-
panelen, die beter passen bij het aanzicht van 
monumentale panden. De panelen zijn nau-
welijks van de dakkleur te onderscheiden. Zij 
leveren echter minder opbrengst op dan zwarte 
panelen (www.futurasun.com).
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Antonet Warger

Een derde aanbieder ontwierp zonnepanelen in de vorm van dakpannen.

Alle foto’s in dit artikel: Antonet Warger



Niet alleen de kleur en de vorm van zonnepanelen werden aangeboden. 
Ook over de mogelijke gevaren was uitgebreid nagedacht. Zo bood een 
bedrijf aan om dakconstructies te controleren, voordat zij zonnepanelen 
zouden kunnen dragen (zie: www.dakconstructiecheck.nl). Het voorko-
men van brand op daken met panelen werd aan de hand van een presen-
tatie toegelicht. Denk bijvoorbeeld aan de plaats van een bliksemafleider 
of het leggen van elektriciteitsdraden. Tenslotte werd aandacht besteed 
aan het constateren, voorkomen en aanpakken van cracks in de panelen. 
Hoe zijn de panelen geschakeld? 

Een hot item was het opslaan van eigen geproduceerde 
groene energie. De firma Ateps (www.ateps.com) expe-
rimenteert met grote accu’s waarin energie opgeslagen 
kan worden en Solplanet levert omvormers (www.
solplanet.net).

De Carport als zelfstandige energieleverancier geeft de 
gelegenheid om energie op te wekken (zonnepanelen) 
en weer af te nemen (het laden van elektrische auto’s 
en/of fietsen, scooters). www.solartransferium.com
en/of www.prowind.com stonden met deze zelfstandige 
energie-unit op de beurs.

Duurzaam verwarmd
De afdeling Duurzaam verwarmd werd ingericht met bedrijven, die iso-
leren. www.tonzon.nl isoleert kruipruimtes en muren. Voor het isoleren 
van grote gebouwen biedt www.w2n.nl een mogelijke oplossing en de 
Technische Unie kan adviseren in het verwarmen en isoleren van wonin-
gen: www.technischeunie.nl
Deze indrukken geven geen compleet beeld weer, maar wel kan gecon-
stateerd worden, dat de duurzaamheidsmarkt aardig in beweging is.
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Als eyecatcher werd de auto vertoond die op waterstof rijdt.



ZEK-WETENSWAARDIGHEDEN

Helpende handen.
Het bestuur is er in geslaagd een aantal actieve leden aan zich te binden. 
Zo is Jan Res aan de windsectie toegevoegd. Lourens Westendorp en 
Koen Buning regelen nu de financiën voor de coöperatie.

Rentebetalingen.
Voor de projecten Zonneveldt en White Ranch zijn onlangs de rentebe-
dragen uitgekeerd aan degenen die hierin hebben geïnvesteerd.

Gezocht!
Lege grote daken in de Zaanstreek waar nog geen zonnepanelen op lig-
gen. Liefst gelegen op het zuiden.
Wij kunnen dan als zonsectie kijken of we inderdaad tot een nieuw pro-
ject kunnen komen. Want er zijn vele factoren (helaas) die meespelen.
Super bedankt van de zonsectie.
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 leden/donateurs van de ZEK
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Margriet Brand

Foto: Kees Bank




