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VAN DE VOORZITTER
Thecla Graas

Nog nooit is het klimaat zo hot geweest. Dagelijks lezen we erover in 
de krant. Resultaten zijn er helaas maar te weinig. Er ontstaan overal 
wederom actiegroepen en op 19 juni is er zelfs een nationale klimaat-
mars geweest, dit alles om de urgentie te benadrukken. Zo is er in 
Zaanstad een klimaatcoalitie Zaanstreek opgericht. 
Ook Marjan Minnesma van Urgenda blijft de klok luiden en dit wordt 
zelfs internationaal gewaardeerd met de Goldman Environment Price, 
een prijs die ze als eerste Nederlandse heeft toegekend gekregen en 
die je kunt beschouwen als een nobelprijs voor klimaat en natuurbe-
scherming.
Maar wat gaan we nu doen in de Zaanstreek? De POV, die de verkie-
zingen in de Zaanstreek heeft gewonnen, heeft duurzaamheid niet echt 
hoog in het vaandel staan. Gelukkig heeft het Rijk allerlei RES-regels 
opgesteld, waardoor er stappen in de energietransitie moeten worden 
gezet. René Tuijn van de PvdA heeft duurzaamheid in zijn portefeuille. 
De ZEK hoopt van harte dat er meer mogelijkheden komen om duur-
zame energieprojecten te kunnen gaan realiseren.
Ook las ik goed nieuws (Noord-Hollands Dagblad) dat stichting de 
Groote Weiver op de huidige locatie mag blijven en niet hoeft te wijken 
voor woningbouw. Goed nieuws voor de ZEK! De Windhaan kan dan 
voorlopig zijn rondjes blijven draaien terwijl je met dit hotte weer op het 
terrasje zit en geniet van een drankje.

Het beleid ten aanzien van grotere windturbines in 
Noord-Holland is nu ook minder restrictief geworden, 
kortom meer kansen voor de ZEK om projecten te 
kunnen realiseren. Helaas staat het elektriciteitsnet 
steeds vaker op het maximale kunnen (netcongestie), 
waardoor dat weer extra hobbels kan geven.
Het bestuur dat nu uitgebreid is met Jan Res (welkom 
Jan) is naarstig aan het werk om nieuwe projecten 
te kunnen realiseren voor zowel zon als wind. Het 

zou een supermooi verjaarscadeau zijn voor het bestaan van de bijna 
35-jarige ZEK.
Deze ZEKkrant is gevuld met artikelen, die informatie geven over de 
klimaatsituatie wereldwijd en lokaal nauw. Wat kunnen wij doen, als 
inwoners van de Zaanstreek en omgeving om de lokale klimaatdoelen  
te behalen? Zet m op!

Wij zijn op zoek naar iemand die de voorzittershamer straks wil gaan 
overnemen. Heb je interesse; laat het weten. Ook vrouwen zijn van 
harte uitgenodigd om te reageren. Stuur een mail naar  
thecla.graas@zaanse-energie-kooperatie.nl 
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KLIMAATVERANDERING IN ‘T GROOT
Antonet Warger

En nu heb ik ‘t met eigen ogen gezien en ervaren. Op Spitsbergen 
is het warm en de zon gaat niet onder. Ik smeer mij in met 
zonnebrandolie en rust uit in de stoel voor het open raam, voeten 
op het kozijn. Is dit het land dat ongeveer 1300 kilometer van de 
Noordpool verwijderd is? Nauwelijks sneeuw te zien en wel veel water 
dat van de gletsjers door het stadje Longyearbyen naar de Isfjord 
stroomt. Aan de overkant van mijn raam zie ik hoge steile bergen, waar 
niets op groeit.

 
 

De houten stellages, die zijn gebouwd op de hellingen deden dienst 
voor de karretjes, die al bungelend aan kabels van de ene naar de 
andere stellage steenkool vervoerden van de mijn naar de haven.  
Er zijn nog steeds mijnen, waaruit steenkool wordt gedolven, maar niet 
tegenover mijn raam. 
Al varend op een hybride catamaran langs het poolijs dat in stukken 
langs de boot lijkt te stromen hoor ik de vogels, terwijl een zeehond 
lui op een van de ijsbrokken onze richting op kijkt. De kleur van de 
lucht, die weerkaatst in het water steekt scherp af bij het donkere 
gesteente van de spitse bergen. Er heerst een serene stilte. Sam 
Donck een Belgische bioloog, die door zijn foto’s mensen bewust 
probeert te maken van de prachtige natuur komt naast mij staan en 
pakt zijn verrekijker. Hij schrikt en zegt: ‘gisteren was het ijs zeker een 
kilometer meer de zee in, nu kunnen wij bijna tot aan de ijswal varen.’  
Hij fotografeert en legt de schoonheid vast van de omgeving waar wij 
doorheen varen.  
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‘Save the planet’, hoor ik hem zeggen, bijna onhoorbaar voor anderen 
(www.samdonck.com).  

Er zijn ijsberen gesignaleerd rondom kamp Barentz. Ik krijg een strenge 
instructie wat ik moet doen, als de beer zich laat zien. De dieren komen 
meer het land op, omdat zij hun prooi veel minder onder, op of tussen 
de ijsbrokken kunnen vinden. Geen wonder dat ‘bear protection ‘een 
must is als wij buiten het stadje zijn. En dat gaan we doen, want wij 
nemen deel aan een ‘Arctic Marathon.’ 
Het is koud, ijskoud en het regent ijs, ijsregen. Dit is Arctic en zo hoort 
het te zijn. Goed voorbereid staan mijn dochter en ik aan de start: zij 
loopt 42 kilometer en ik 10. Met rooie wangen en lichtelijk onderkoeld 
komen wij aan bij de finish. Een geweldig avontuur met een rauw 
randje. In dit wonderschone land en na onze sportieve prestatie kan ik 
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen: het is echt 5 
voor 12….. 
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DE ZAANSE KLIMAATCOALITIE
Antonet Warger

Tamara Meerhoff, Carmen Benjamins, Dianne Boone en Eva Eistert
zijn initiatiefnemers van de Zaanse klimaatcoalitie. Wie zijn zij?  
Bezorgde burgers, die onder anderen betrokken zijn bij XR Zaanstreek 
(Extinction Rebellion Zaanstreek) en diverse organisaties zoals 
Greenpeace, Milieudefensie, KlimaatGesprekken, Fossielvrij en Stop 
Ecocide. Zij willen o.a. dat de klimaatcrisis wordt uitgeroepen en de 
burger goed geïnformeerd wordt. Een crisisaanpak is nodig. ‘En het kan 
als we het willen’, aldus de quote van Marjan Minnesma.

Het doel van de lokale Zaanse KCC is:
-  verbinding maken met en tussen lokale mensen en initiatieven;
-  noodzaak klimaat op 1;
-  goed zichtbaar voor de Zaankanter en in de regionale media.
Dit moet leiden tot een sterke, groeiende lokale klimaatbeweging en 
een regionaal platform.
De Zaanse klimaatcoalitie is enorm actief. De gemeente van Zaanstad 

is al getrakteerd op een brandbrief. 
Mocht je op de hoogte gehouden 
willen worden van deze strijdbare 
groep mensen, stuur dan een mail naar 
klimaatcoalitiezaanstreek@protonmail.
com.   
Bezoek ook eens www.klimaatcoalitie.
org en je bent helemaal op de hoogte 
van dit geweldige initiatief. 

Na de zomer organiseren wij als bestuur opnieuw een informatieavond. 
Dit keer zal de avond gaan over een innovatieve manier om energie te 
verkrijgen door middel van aardwarmtesystemen. Een familiebedrijf 

uit Wormer - ARA boringen - is gespecialiseerd in 
gesloten bodemenergiesystemen, die gebruik maken van 
aardwarmte. Het bedrijf levert deze systemen voor zowel 
de particuliere markt als voor de utiliteitsmarkt. Tevens 
beheerst het bedrijf het gehele proces en voert deze ook 
uit in slechts vier maanden. 
Mocht je alvast een kijkje willen nemen op hun site:  
www.araboringen.nl 
Houd de uitnodigingsmail voor deze avond in de gaten. 
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Helaas hebben wij 14 april jl. afscheid moeten nemen van Ruud.
Een man die er altijd voor de Zaanstreek was. In zijn winkel, de Glazen 
Pauw, op de Zaanweg gingen velen in gesprek met Ruud over hetgeen 
er zoal in de Zaanstreek speelde. 
Ruud heeft ook veel betekend voor het behoud van monumenten in 
Zaanstad, unieke gebouwen zijn hierdoor gespaard gebleven.
Ook heeft hij vele huizen voorzien van zijn glas en loodwerken.
Zo heeft hij er mede voor gezorgd dat het Guisveld niet werd bebouwd, 
het unieke veenweidegebied.  
Maar ook voor de Zaanse Energie Koöperatie heeft hij zijn steentje 
bijgedragen. Ruud was een van de krakers op de oude locatie van 
de Groote Weiver toen daar de allereerste zonnepanelen van de ZEK 
werden geïnstalleerd. Ruud is zelfs korte tijd voorzitter bij ons geweest.
Ruud heeft op velerlei vlakken het beste voor onze Zaanstreek voor 
ogen gehad.
Zijn lijfspreuk: “Zo, de Zaanstreek weer wat mooier gemaakt”.

We missen hem en wensen Paula, kinderen en zijn ouders (mede 
grondleggers van de ZEK) sterkte met het dragen van dit grote verlies.

5

IN MEMORIAM RUUD PAUW



GESCHIEDENIS VAN DE ZEK
Jan Res

De Zaanse Energie Kooperatie, kortweg de ZEK genoemd bestaat 
binnenkort 35 jaar. Een lange periode, waar een club enthousiaste 
mensen gedreven waren groene energie te produceren. Het blijkt een 
hele kluif geweest te zijn, met hoogtepunten en wat (liever te vergeten) 
dieptepunten. De besturen in verscheidene samenstellingen hebben 
samen met de vrijwilligers hier een hoofdrol in gespeeld.

Een opvallend detail in de geschiedenis van energie, duurzaamheid en 
vergroening is dat er ergens een ramp of wereldwijd incident is, dat tot 
het gezamenlijke bewustzijn doordringt en aanleiding vormt voor actie. 
Dit verhaal begint met een foutje in een kernenergie-centrale. De ramp 
van Tjernobyl in de Oekraïne.

Foto door Carl Montgomery - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3746027

Het was 26 april 1986 en een melt-down vond plaats in de kernreactor 
4 en een wolk van radio-actieve stof waaierde uit over West-Europa. 
Iedereen beseft dan dat kernenergie niet zo ongevaarlijk was. En 
deze kerncentrale was bedoeld voor het opwekken van “schone” 
energie. “Dat moet dus anders en beter kunnen”, was zo ongeveer het 
startmotto van de ZEK-voorloper. 

Van de vele stappen in het energie-proces mag de oprichting van de 
WEBZ (Werkgroep Energie Besparing Zaanstreek) niet ongenoemd 
blijven. 
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Dick Beets was onder meer actief hierbij (hij kreeg later, in 2015, 
hiervoor de Daam Schijfprijs. In deze situatie is het leuk om uit te 
leggen wat de naamgever van deze prijs is geweest. Daam was min 
of meer een uitvinder en hij had een schip gebouwd zonder riemen 
of zeilen. In het vooronder liep een stel paarden in een tredmolen om 
het schip voort te stuwen. Zijn uitvinding (met octrooi) ging op 20 juni 
1743 voor een demonstratieve vaart, en na 14 meter kwam het schip 
niet meer vooruit. Het zonk. Nu staat de prijs voor de lef om iets te 
ondernemen, met veel risico, en waarbij soms niets te winnen valt). 

De eerste stappen werden gezet met windenergie. Zonnepanelen 
waren nog niet op de markt, voor een betaalbare prijs. Pas in 1989 wer-
den de eerste zonnepanelen op een dak geplaatst (64 in totaal) en het 
duurde tot minstens 1999 dat de zonnepanelen betaalbaar werden.
De eerste inzet van de ZEK werd gedaan op het vlak van de windmo-
lens. Bij familie van der Laan werd uiteindelijk in 1994 een windmolen 
geplaatst: het Windpaard, met een capaciteit van 80 kW en een maxi-
male jaarproductie van ruim 180.000 kWh.

Bij het 5-jarig jubileum van het Windpaard werd 
één van de vele molenliederen gezongen: “De 
wieken gaan door, want de aarde gaat voor”. 
En deze slogan geldt nog steeds en komt in de 
buurt va de moderne versie: “There is no planet 
B”. De huidige crisis doet ons weer beseffen dat 
we aan het einde van fossiele energie zijn, het is 
duur en de CO2 mag niet meer stijgen

In de ZEK-krant van april 2002 stond een mooi 
interview, waarbij de 15-jarige scholier het 

volgende opmerkt: “Ik vind die grote windmolens gewoon zo mooi: in 
het wijde strakke landschap van de Noord-Hollandse polders twee of 
drie van die molens”, en verder “Eigenlijk vind ik ze nog mooier in het 
landschap dan die grote boerderijschuren.”

Het NH provinciebestuur heeft in 2012 een dramatisch besluit geno-
men: geen windturbines of windmolens er meer bij in Noord Holland, 
op de Wieringermeerpolder na. Dat heeft een grote terugslag betekend 
voor een groot aantal plannen. Het beleid werd in 2022 onder druk 
van de landelijke overheid bijgestuurd. Het effect moet nog worden 
afgewacht.
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Vallen en opstaan
De geschiedenis van de ZEK is een kwestie van vallen en opstaan. 
Kleine succesjes worden afgewisseld met diepe dalen. De reden 
hiervoor kan zijn, dat men te veel hooi op de vork neemt, of de ideeën 
waren te springerig en ondoordacht. Maar langzamerhand werd men 
wijzer. Focus werd belangrijk.
Tot de successen van de ZEK kunnen zeker de 2 zonneprojecten gere-
kend worden, Met hulp van de lokale bewoners en een gezamenlijke 
inzet kon achtereenvolgens het Zonneveldt in 2015 (in de Enge Wor-
mer op het dak van een manege) en de White Ranch op een bezoek-
boerderij in Assendelft in 2018 gerealiseerd worden.

In totaal leveren beide zonnedaken tot nu toe een goede 342.588 
respectievelijk 544.236 kWh op (stand website 13 juni 2022). Deze 
projecten hadden veel energie van de betrokken leden gekost en het 
eindresultaat was zeker goed om de mentale energie weer op te pep-
pen. En dat was nodig, omdat er veel tijd en energie was geïnvesteerd 
in diverse projecten. Contacten werden gelegd met grondeigenaren, 
en met andere coöperaties om een samenwerkingsverband op te zet-
ten. Daarnaast ook gesprekken met projectontwikkelaars en plannen 
gemaakt met Afvalzorg over een lokaal project. Dus ontzettend veel 
inspanningen om wind of zon te kunnen realiseren. Wat hierbij opviel 
dat er steeds weer nieuwe milieu-ambtenaren van de gemeente Zaans-
tad. Kortom vele initiatieven zijn gesneuveld ondanks veel inzet van tijd, 
bloed, zweet en tranen.

Extra acties
Om meer aandacht te trekken voor het klimaat en om de doelstellingen 
van de ZEK te ondersteunen werden speciale acties ondernomen, zoals 
het Open Zaans Kampioenschap Energie Besparen. Cees Pauw kreeg 
de prijs, een zonneboiler, voor het beste verhaal hoe zo energiezuinig 
mogelijk de winterdepressie te lijf te gaan (2008).

Eén van de mijlpalen in de levensloop van 
de ZEK is toch de leskist. “Geen houten 
kist met stoffig lesmateriaal, maar een 
eigentijds spiegelend poppenhuis, met 
drukcilinder en 4 luchtpompen” volgens 
de beschrijving in het Zaans Stadsblad 
van 2012. De kist was gemaakt door Dick 
Beets, Benno Graas en Jaap Velserboer. Hij 
wordt ingezet voor groep 8 van de lagere 
school.
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GESCHIEDENIS VAN DE ZEK
9

De warmtescan is nog zo’n mooi initiatief van de 
ZEK. Het is gericht op het opsporen van proble-
men in de isolatie van huizen. En dat was zeker 
noodzakelijk bij oudere gebouwen en vele panden 
in Zaanstad. De warmtescan is een scan waarbij 
infraroodlicht zichtbaar wordt gemaakt met een 
infraroodcamera d.m.v. een sensor. Infrarood licht 
is voor het mensenoog niet zichtbaar. De camera 
(scan) kan de temperatuur meten daar elk object 

een bepaalde temperatuur heeft. (zolang die maar ligt boven het ab-
solute nulpunt = 0°graden Kelvin). De infraroodcamera kan de tempe-
ratuur meten op afstand. Een lage temperatuur van een koud object 
wordt weergegeven als blauw en hogere temperaturen steeds roder. 
Bij een infrarood-opname van bijvoorbeeld een huis is het doel niet de 
exacte temperatuur te meten maar de verschillen tussen binnen- en 
buitentemperatuur van de gevel, raam, deur of dak.

Grote verschillen geven een groot probleem aan, wat duidt op een 
warmtelek. Na isolatie zou dat het warmtelek verdwenen moeten zijn, 
en daarmee de gasrekening beduidend lager. Dit had René Sman in 
het verleden (2008) ook al bewezen. Hij had geen scan nodig, want in 
het voor hun nieuwe huis ”waaide je bijna weg in de erker en door de 
kieren in de vloer stookte je voor de ratten in de kruipruimte.”  
De warmtescans waren een groot succes. Zo groot dat het beter 
was een aparte stichting op te richten die zich volledig kon richten op 
deze taak. De (apart van de ZEK staande) stichting “Zaanse Warmte 
Scanners” is opgericht in mei 2020. Samen met de ZEK hebben ze 
al +/- 600 woningen gescand, zowel van binnen als buiten. Dit om te 
zien of het warmtelek buiten overeenkomt met de constructie binnen 
in het pand. De kosten zijn slechts 70 Euro. Zo nodig kan na herstel 
of verbouwing een nieuwe scan worden gemaakt. Aan de kosten (45 
Euro) hiervan zal het niet liggen.

Bij het 25-jarig jubileum (2013) van de ZEK 
werd de nieuwe molen de Windhaan door 
de wethouder Robert Linnekamp in werking 
gezet. De molen, een Heydewind van 2,5 kW 
staat voor de deur van De Groote Weiver, 
op het REM-eiland en levert groene stroom 
voor de stichting “de Groote Weiver” in 

Wormerveer en is hier een belangrijk educatief voorbeeld. 

Foute boel !



Dit was zeker bijzonder gezien de actie van de provincie NH geen 
nieuwe windmolens te laten plaatsen. En de geschiedenis vertelt ook 
dat er rechtsgang nodig was. Deze ging tot aan de Raad van State om 
de vergunning voor de windmolen de Windhaan te verkrijgen en het 
plan heeft twee jaar vertraging opgelopen.

De vele medewerkers, tijdelijk of doorlopend, hebben de ZEK gemaakt 
tot wat het is en al deze mensen verdienen hulde door hun inbreng. 
Bij het afscheid is het een optelsom van plussen en minnen, maar 
ook om het gevoel dat je iets samen doet, zoals blijkt uit de volgende 
afscheidszin bij de vraag: Zal je de ZEK gaan missen? “Vooral de 
mensen, die ik door de ZEK heb leren kennen. Het was onwijs gaaf 
om met Thecla en Kees kantelavonden en zo meer te organiseren. 
Alle fantastische mensen van zustercoöperaties, VWNH, ODE, 
Wijkrijgenkippen, ik zal ze missen in gezamenlijke strijd voor een 
duurzame energievoorziening.”

Toch nog een paar opmerkingen uit het rijke verleden en die nu nog 
steeds of juist meer gelden:

-  Olie wordt te duur (en meestal gaat dit in vlagen zoals in 1973, en 
1979) en gas komt uit Rusland, dus onbetrouwbaar …(aldus Dick 
Beets in 2005). 

- Ja, die windmolens is toch een probleem, je ziet ze!

-  En de talloze zwaluwen die in de schuur en boerderij broeden laten 
ook zien dat vogels echt niet zo dom zijn om tegen molenwieken aan 
te vliegen (zelfbouw windmolen in de Enge Wormer).

-  Hoop doet leven en daarom gaan we door, voor onze droom, zoals 
Ton Smit zegt: het leven, de natuur is toch te mooi om het door onze 
handen “weg te laten glippen”?

- Heisa Ho Joeg-hei (najaarsschouw van het Windpaard).

- Vooruit met goede moed (allen).

Rest mij te melden: ons jubileum 35 jaar ZEK zal op gepaste wijze 
gevierd worden. Wij zullen hier uiteraard over berichten.
Input van de leden wordt altijd zeer gewaardeerd !
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Op 14 juni stond het bericht hiernaast van Rijkswaterstaat 
in de krant. De overheid wil een vergunning verlenen aan 
een Nederlandse rederij om 5 keer een toeristische reis naar 
Antarctica uit te voeren. Omdat Antarctica een beschermd gebied 
is, is deze activiteit dus vergunningplichtig. Voor mij de trigger 
om eens op onderzoek te gaan naar de achtergrond van andere 
berichten over dit werelddeel, nl. die over de zeespiegelstijging.

Antarctica komt af van ant-arktikos, een Grieks woord voor 
“tegenover het Noorden”. Wij noemen het meestal de Zuidpool. 
Waar de Noordpool alleen drijfijs is, is dit een landmassa. Het 
wordt tegenwoordig tot de continenten gerekend en is 40% 
groter dan Europa (!). Hier worden de koudste temperaturen op 
aarde gemeten; tot bijna -90°graden Celsius. 

Er wonen en leven ruim 1000 mensen op dit immense, super koude, 
gebied. Allemaal wetenschappers die onderzoek doen verdeeld over 
een 60-tal onderzoeksstations. 
Antarctica kwam in het verleden groot in het nieuws wegens het 
gat in de ozonlaag. De drijfgassen in spuitbussen (CFK’s) waren de 
voornaamste oorzaak van de vergroting van dit gat. Het grootste gat 
is in 2008 gemeten. Het wordt de laatste jaren niet groter, maar van 
echte krimp is ook nog geen sprake. Het uitbannen van drijfgassen lijkt 
dus enig effect te hebben, maar met welk tempo de gemaakte schade 
weer wordt weggewerkt is nog hoogst onzeker. Hier zien we dat het 
zeer lastig is om aantastingen die we als mensheid veroorzaken ‘even’ 
terug te draaien. 

In de huidige klimaat discussie is Antarctica het grote gevaar op de 
achtergrond. De opwarming van de aarde kan ertoe leiden dat het ijs 
op aarde gaat smelten. Dit kan ijs op zee zijn (Noordpool-ijs), gletserijs, 
maar ook ijs van grote landmassa’s. Cijfermatig is uit te rekenen 
hoeveel de zeespiegel gaat stijgen wanneer één van de genoemde 
zaken smelt. Bij het smelten van het ijs op Groenland zou de 
zeespiegel 7 meter stijgen. Antarctica is veel groter. Het smelten van 
het ijs aldaar leidt tot 58 (acht-en-vijftig) meter zeespiegelstijging.

Het goede nieuws, voor zover daar sprake 
van is, betreft het voorziene tempo voor 
de korte termijn. Afhankelijk van de mate 
waarin we de opwarming kunnen beperken 
is voor de 21e eeuw een stijging van 0,26 
tot 0,82 meter wereldwijd voorzien (bron 
IPPC). 
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Dit is trouwens niet op elke plek in de wereld gelijk(!). De afwijking 
voor Nederland is beperkt t.o.v. het gemiddelde. Hier wordt tot maxi-
maal 0,1 meter extra stijging t.o.v. de globale stijging voorzien. 
Wanneer je die cijfers ziet vraag je je wel eens af hoe vast en zeker 
deze zijn. Zeker in het licht van het feit dat 1% meer ijsvrij worden van 
Antarctica toch iets lijkt te hebben van 0,58m meer zeespiegel stijging.  

Wetenschap en meningen
Onze kennis over stijging komt van metingen en modellen van zowel 
de temperaturen als de gevolgen voor zeespiegelniveaus. Een groot 
aantal wetenschappers is hier wereldwijd mee bezig. Wanneer je op 
het internet zoekt blijkt dat de resultaten van die wetenschappers door 
veel partijen geïnterpreteerd worden met (niet wetenschappelijke) 
conclusies over zeer sterke opwarming tot afkoeling en daarbij verschil-
lende ideeën over het stijgingsniveau van de globale zeespiegel.
Na veel lezen zie je dat het een zeer complex onderwerp is. Wat zorgt 
voor verschillende conclusies zijn met name de volgende factoren:

-  Er is een mening en er worden cijfers bij gezocht.
Klimaatontkenners halen alleen die gegevens aan die hun gelijk 
bewijzen, dat geldt trouwens ook voor activistische klimaatdemon-
stranten.

-  Lange termijn en korte termijn gegevens.
Zo zie  je b.v. korte termijn (een paar jaar) een dalingen van tempe-
ratuur op Antarctica en over b.v. 10 of 50 jaar een stijging. Ook de 
uitspraak “Deze zomer is warm, zie je wel de aarde warmt op” is 
lange termijnconclusies trekken op korte termijn waarnemingen.

-  Lokaal versus globaal.
In Canada daalt b.v. de gemiddelde jaartemperatuur terwijl die 
wereldwijd stijgt. 

-  Er wordt een mening gebaseerd op niet-wetenschappelijke feiten. 
“Ik hoor veel nieuws over schade door orkanen, dus er zijn meer 
orkanen in de USA”. Er zijn dan simpelweg weerwaarnemingen 
die kunnen aangeven hoeveel orkanen van welke heftigheid er 
zijn geweest; vroeger en nu.  Verder is “In mijn jeugd regende het 
meer” voor jezelf een feit, maar voor de rest van de wereld een 
mening.

-  Meetgegevens zijn niet altijd eenduidig.
Voor oppervlakte-temperaturen zijn b.v. waarnemingen van een 
beperkt aantal waarnemingsposten op land en op zee. Bij de ene 
meting zie je stijging en bij de andere daling door de tijd. 
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-  Er worden feiten verzonnen
Er zijn vele voorbeelden. Een heel aparte gaat over het zee-ijs op 
de Noordpool. Een klimaatontkenner stuurt foto’s van de eerste 
onderzeeërvaart onder de Noordpool die bij open water op de 
Noordpool bovenkomt. Ga je op zoek naar de geschiedenis dan 
kom je de werkelijke situatie tegen: een onderzeeër die door 3m 
ijs heen beukt om bij de Noordpool boven te komen. De open 
waterfoto blijkt simpelweg fake! 

Je wordt dus al gauw door voor- en tegenstanders op een dwaalspoor 
gezet. Nemen we de feiten alleen dan heb je een complex systeem 
van globale opwarming door broeikasgas met vele gevolgen die dit 
weer versterken (o.a. dooiend permafrost) of afremmen (o.a. maat-
regelen, golf stromen). Daarbij zien we grote delen van de effecten 
waarschijnlijk nog niet. 
De landmassa en het ijs van Antarctica en de omringende zee-ijs-mas-
sa zijn enorm. Het feit dat we opwarmen is voldoende erkend.  
De mate waarin en het effect op het smelten van dit grote continent is 
minder eenduidig. Feit is wel dat een kleine beetje extra smelten (1% 
is 0,58 meter zeespiegelstijging) al enorme effecten heeft. 
Voor de eerste tientallen jaren is de traagheid van een globaal klimaat- 
systeem nog onze hulp, voor de langere termijn geldt dit niet. Hoe 
langer hoe meer mensen vinden dit genoeg reden om ons gedrag aan 
te passen en daarmee de opwarming af te remmen. Nu maar hopen 
dat we daarmee in Nederland onze voeten ook in de 22e eeuw nog 
droog kunnen houden.     
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Kerncentrales maken Frankrijk kwetsbaar door veiligheids-
problemen en klimaatcrisis.
Halverwege mei 2022 lagen 30 van de 56 Franse kerncentrales stil 
voor veiligheidsonderzoek, brandstofwisseling en de uitgebreide 
tienjaarlijkse revisie. Daarbovenop kwam dat verschillende 
kerncentrales in mei 2022 minder stroom mochten leveren omdat 
het koelwater te warm was door de eerste hittegolf van het jaar. 
Ook in 2015 en 2018 had Frankrijk te kampen met stroomuitval 
door hittegolven. In 2012 en 2017 dreigde een totale stroomuitval 
(black-out) door een erg koude winterperiode. Het buitenland moest 
toen bijspringen. Het idee dat Franse kerncentrales altijd voldoende 
elektriciteit kunnen leveren blijkt een illusie. De grootschalige 
afhankelijkheid van kernenergie zorgt juist voor de kwetsbaarheid van 
de energievoorziening.

Opslagcontainer
voor
hoog radioactief
afval.
Hier zijn er
duizenden van ...

Foto: Kees Bank

Haarscheuren vastgesteld in kerncentrales
Eind 2021 werden scheurtjes vastgesteld in zogeheten elleboogpijpen 
van de nieuwste generatie Franse kerncentrales (N4 van 1.450 
Megawatt). Het gaat hier om pijpen in het primaire systeem, het 
centrale deel van de kerncentrale, de primaire kringloop. Daarom 
besloot de toezichthouder ASN dat deze centrales moesten sluiten in 
afwachting van een oplossing van het probleem.

Vervolgens onderzocht de eigenaar van de kerncentrales EDF ook de 
iets oudere serie kerncentrales van 1.300 Megawatt en daar werden 
dezelfde problemen vastgesteld. Alle reden dus om ook de 33 oudste 
generatie kerncentrale van 900 Megawatt te onderzoeken: ook hier 
werd in een aantal hetzelfde probleem vastgesteld. Al met al komt het 
erop neer dat 12 kerncentrales geen stroom meer mogen leveren en 
voorlopig buiten bedrijf zijn gesteld.
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De reparatie van alle kerncentrales zal volgens Bernard Doroszczuk, de 
voorzitter van de toezichthouder Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 
enkele jaren duren. Voor de reparatie moeten de overige kerncentrales 
stuk voor stuk stil worden gelegd.

Valse veiligheidsdocumenten
Ook in 2017 en 2018 ontstonden er in Frankrijk grote problemen 
met technische mankementen bij de kerncentrales. Met serieuze 
leveringsproblemen als gevolg.

In juni 2016 bleek de kernenergiefabrikant Areva documenten over de 
kwaliteit van belangrijke componenten van kerncentrales vervalst te 
hebben. 
Het ging om een te hoog gehalte aan koolstof in het metaal waardoor 
de sterkte van de componenten minder zou kunnen zijn dan volgens 
de veiligheidsvoorschriften vereist is. Op grond daarvan eiste ASN een 
grondig onderzoek naar alle 18 kerncentrales die dergelijke compo-
nenten hebben. De Franse toezichthouder op kernenergie Autorité 
de Sûreté Nucléaire (ASN) heeft op 16 januari 2017 de herstart van 9 
kerncentrales goedgekeurd.

Franse kerncentrales kwetsbaar in de zomer
In mei hadden verschillende kerncentrales te maken met beperkingen 
van de productie. Door de eerste hittegolf van dit jaar was de tempera-
tuur in een aantal rivieren al zo toegenomen dat het koelwater bij pro-
ductie op vol vermogen warmer zou worden dan de vergunning toelaat. 
EDF schakelde de vier eenheden van de kerncentrale Blayais, op zo’n 
60 kilometer Bordeaux, grotendeels af.  Het resultaat is dat nog minder 
atoomstroom geproduceerd mag worden.

Het gaat hier om een terugkerend probleem dat zich echter nog niet 
eerder zo vroeg in het voorjaar voordeed. Tijdens een hittegolf in de zo-
mer van 2015 warmden de rivieren op en mochten de Franse kerncen-
trales minder elektriciteit leveren om te voorkomen dat het geloosde 
koelwater te warm werd. De overheid stond toe dat dit koelwater 28 
graden Celsius mocht zijn. Dat is hoger dan de 25 graden die in Zwit-
serland en Duitsland aanvaardbaar wordt geacht.

Begin augustus 2018 was er ook een hittegolf. Op 3 augustus 2018 
werd de exploitant EDF gedwongen om vier kernreactoren op 3 
locaties te sluiten. Maar in die periode waren er ook kerncentrales in 
onderhoud. Op 6 augustus 2018 was de situatie als volgt: 21 kerncen-
trales niet beschikbaar, terwijl er 7 op gereduceerde capaciteit moes-
ten draaien. In totaal miste toen 24.230 megawatt.
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Kwetsbare elektriciteitsvoorziening in de winter
De meeste Fransen verwarmen hun huizen elektrisch en dat geeft 
een piek in het stroomgebruik bij erg koude dagen. Op 10 januari 2017 
bedroeg de import volgens de  Franse netbeheerder RTE 8500 MW, 
terwijl er maximaal 12.000 MW geïmporteerd kan worden. Daarom 
werden oude oliecentrales met een vermogen van 2000 MW weer 
geactiveerd. Op deze manier werd een dreigende totale stroomuitval 
(black out) verhinderd. In de koude winterperiode van 7 tot 10 februari 
2012 moest Frankrijk ondanks de kerncentrales elk uur elektriciteit uit 
Duitsland, België, Italië en Zwitserland importeren.

Al met al geen gunstig vooruitzicht voor een land dat zich veel te afhan-
kelijk heeft gemaakt van onbetrouwbare atoomstroom.

Het volledige artikel inclusief verwijzingen en voetnoten:   
Franse kerncentrales kwetsbaar: https://wisenederland.nl/wp-content/
uploads/2022/05/Franse-kerncentrales-kwetsbaar-.pdf

Over WISE
WISE (World Information Service on Energy), opgericht in 1978, is ge-
worteld in de basisbewegingen tegen kernenergie. Al 40 jaar zetten wij 
ons in tegen kernenergie en voor groene energie, zodat we de aarde 
niet nog meer uitputten, maar op zo’n manier gebruiken dat toekom-
stige generaties er ook nog plezier van hebben. Samen met groepen 
en individuen dagen wij het huidige energiesysteem uit en promoten 
oplossingen die bijdragen aan de energierevolutie.

Het Belgische TV-programma “Terzake” ging kijken in Greifswald in 
Duitsland, waar ze al bijna 30 jaar bezig zijn met het ontmantelen van een 
kerncentrale. 
Behalve dat het veel geld kost duurt het ook onzettend lang. Inmiddels 
zijn ze zo’n 6 miljard Euro onderweg, de verwachting is dat het gaat 
uitlopen naar 10 miljard. 

De bedoeling is om zoveel mogelijk materiaal te recyclen. In totaal is 
de kerncentrale van Greifswald goed voor zo’n 1,8 miljoen ton aan ma-
teriaal. Het grootste deel is niet radioactief en kan zonder problemen 
vrijgegeven worden. De rest, zo’n 600.000 ton, is wel radioactief en 
moet eerst ontsmet worden.
De reportage is te zien op:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/13/hoe-moet-je-een-kerncen-
trale-veilig-afbreken/
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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. Koen Buning regelt nu de 
financiën voor de coöperatie. We zoeken nog iemand die mee wil helpen 
het bedrijf ZEK met de aangegane verplichtingen te onderhouden .
Bijvoorbeeld als een tweede secretaris of een penningmeester.

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
NIEUWE

5 nieuwe donateurs en 1 nieuw lid.

Foto: Kees Bank




