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VAN DE VOORZITTER
Thecla Graas

De afgelopen tijd heeft het bestuur van de Zaanse Energie Koöperatie 
weer zijn uiterste best gedaan om nieuwe locaties te veroveren waar 
we zonne- en of windenergie kunnen opwekken. Zo zijn we in gesprek 
met andere Zaanse coöperaties of we misschien grootschaliger een 
project van de grond kunnen krijgen en hebben George en Jan een 
betoog gehouden over windenergie in Zaanstad Beraad.
Ook Ruud is met verschillende partijen in gesprek om te kijken of 
we een nieuw zonproject kunnen realiseren. Maar gemakkelijk is het 
geenszins om een nieuw project voor elkaar te krijgen en het vraagt 
ook een lange doorlooptijd voordat we echt iets kunnen presenteren.
Belangrijk is dat er een definitief akkoord tot stand is gekomen over 
versnelde vergunningsprocedures voor zonnepanelen en windmolens. 
Zie: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i28454/definitief-ak-
koord-eu-over-versnelde-vergunningsprocedure-voor-zonnepanelen-en-
windmolens. Na input van vele energiecoöperaties (verenigd in Energie 
Samen) start er volgend jaar ook weer een nieuwe SCE- subsidieronde 
waarbij de vergoedingen verhoogd zijn. De kans op een kloppende 
businesscase wordt hiermee een stuk vergroot. 
Jullie, onze leden, gaan het horen als we weer zicht hebben op nieuwe 
locaties. We hopen dat we de ZEK op zijn 35ste jaar weer extra in het 
zonnetje kunnen zetten.
Maar ook onze huidige opwekinstallaties vragen aandacht. 
Zo hebben we net een SCOPE-12 keuring laten uitvoeren, om te 
beginnen bij Zonneveldt. Dit is een keuring die steeds meer verplicht 
wordt gesteld om je zonnedak te kunnen verzekeren. Hierbij worden 
alle gegevens verzameld van de verschillende componenten die bij het 
zonnedak zijn betrokken en vervolgens wordt er op locatie de installatie 
doorgemeten. Hieruit zullen een aantal aanpassingen van ons vereist 
worden. Ook voor de White Ranch zullen we een SCOPE-12 moeten 
laten uitvoeren.                                                                                         
De opbrengst van de beide zonnedaken is oké. Een ieder 
kan de opbrengsten per dag bekijken op onze website per 
energie installatie: voor de White Ranch is het bijvoorbeeld:                                                                 
https://www.zaanse-energie-kooperatie.nl/opbrengsten_whiteranch.php 
En dan ons Windpaard die blijft zijn rondjes draaien en heeft af en toe 
wat onderhoud nodig. Daar komt onze vaste onderhoudsbedrijf Ren-
gineers dan voor langs. Rengineers (voorheen Bettink) is een bedrijf 
dat al die jaren de mankementen kon verhelpen. Er zijn geen oktober-
stormen geweest, maar toch heeft het Windpaard in de maand oktober 
7505 KWh opgebracht. Dit kun je als lid ook zien op onze website:  
https://www.zaanse-energie-kooperatie.nl/opbrengsten_windpaard.php               
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VAN DE VOORZITTER

Thecla Graas
We gaan het Windpaard een grote onderhoudsbeurt geven. Zodat het 
Windpaard op de 35ste verjaardag van de Zaanse Energie Koöperatie er 
weer pico bello uit kan zien.
Verder hebben we nog geen nieuwe voorzitter gevonden. Helaas ! 
Maar bij de volgende algemene ledenvergadering rond april/ mei zal ik 
echt stoppen als voorzitter. Wel heeft Piet Molenaar zich aangemeld 
om als penningmeester voor de club te fungeren. Hij zal ook een deel 
van de beheertaken van het vrijwilligersbedrijf overnemen. Ik ben blij 
dat Piet ons bestuur wil versterken en wens hem veel plezier!

Zaanstad Beraad over startnotitie zoekgebied 
windenergie Noordzeekanaalgebied (22-11-2022), 
door George Poel

Bij de gemeenteraadzitting over het zoekgebied voor Windenergie  
hebben we als ZEK onze mening ingesproken. Het ging over een 
startnotitie. Daarin wordt aangegeven hoe het proces gaat lopen voor 
regelgeving, inspraak en toekenning. Welke regels men daadwerkelijk 
toepast komt pas later aan de orde. 
We hebben aangegeven dat gebruik van energie ons altijd heeft 
geholpen om onze welvaart en ons welzijn te vergroten. In deze tijd 
wordt duidelijk dat behoud en verbetering van beide alleen mogelijk is 
door toenemend gebruik van duurzame energie. Om die reden zien wij 
de stappen om meer duurzame energie in Zaanstad op te wekken als 
positieve bijdrage aan onze lokale samenleving.
Onze samenleving heeft behoefte aan veel infrastructurele componen-
ten zoals wegen, recreatie terreinen, woningen, winkels, industrieter-
reinen en nu dus ook aan duurzame energie opwekking in de vorm 
van windturbines. Realisatie van windturbines dient uiteraard binnen 
de regelgeving te vallen. Om onvermijdelijke effecten op de omge-
ving en omwonenden te minimaliseren, dient dit in samenspraak met 
bewoners als bewoners collectief gerealiseerd dient te worden. Alleen 
hiermee borgen we dat het samenlevingsbelang voor onze woonomge-
ving maximaal gediend wordt.
We willen dat de lusten van dit project aantoonbaar volledig ten goede 
komen aan de samenleving van Zaanstad. Dit geldt voor zowel de 
opgewekte energie als voor €-opbrengsten. Wij zien opwekking van 
duurzame energie als een bron voor de bewoners, die ingezet dient te 
worden voor betaalbare energie voor bewoners en voor lokale voorzie-
ningen voor bewoners. Ons doel is om het als deel van onze Zaanse 
samenleving te realiseren, niet als los element van buiten.  Dit kan het 
beste gerealiseerd worden door bewonerscollectieven waarvan de ZEK 
er één is. 
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DE ZWABBERENDE ENERGIEPRIJZEN
George Poel
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De Energie kosten
De energierekening was tot voor kort iets wat maandelijks van de be-
taalrekening geïncasseerd werd, maar wat beperkt aandacht kreeg. 
Dat is intussen drastisch gewijzigd. Doordat de energieprijzen de pan 
uit rijzen wordt het bij vele huishoudens opeens één van de top 10 
aandachtspunten.
De grote lijn is uiteraard dat je meer betaalt als je meer verbruikt.  
Toch zijn er dit jaar mensen die meer verbruikt hebben en minder be-
talen en mensen die minder verbruikt hebben en meer betalen.  

Hoe kan dat? De reden hierachter is 
dat je niet simpelweg je verbruik be-
taalt (m3 gas x €/m3) maar dat er heel 
veel extra invloedfactoren zijn.
Een voorbeeld is 1/1/2022, op dat mo-
ment stegen de prijzen al.  
In een presentatie aan de gemeen-
te schetste ik eind 2021 dat twee bu-
ren elkaar in het nieuwe jaar spreken 
en dat de ene zegt “mijn energiereke-

ning is bijna verdubbeld” terwijl de ander antwoordt “maar die van mij 
is verlaagd”. De buur met de stijgende prijzen had per 1/1 een nieuw 
contract. De andere had het oude contract met een hogere teruggave 
(vermindering of forfait energiebelasting) en lagere energiebelasting 
op afname.

Gedurende dit jaar zijn er nog veel meer wijzigingen gekomen met als 
eindresultaat een veel hogere energierekening. De kluwen die ener-
gierekening heet heeft erg veel onderdelen die het eindresultaat be-
palen.



In dit geheel is het tarief voor gas en stroom, dat dit jaar is opgelopen, 
het meest in het oog springend. Maar de andere factoren zijn ook heel 
bepalend. De zaken die aangepast werden/worden en daarmee de 
rekening beïnvloeden zijn:

- De btw op energie. Deze ging op 1/7/2022 naar 9% en wordt op 
1/1/2023 weer 21%.

- Het forfait energiebelasting dat in 2021 op ruim € 558 stond werd in 
2022 ruim € 825 en wordt in 2023 weer € 558. 

- De energiebelasting op stroom werd ook in 2022 tijdelijk verlaagd 
en in 2023 weer verhoogd.

- Op enig moment komen voor iedereen nieuwe tarieven. Dit is voor 
iedereen anders, afhankelijk van de aflooptijd van het oude contract. 
De oude tarieven voor elektra en gas waren rond €  0,22/kWh en  

 € 0,75/m3. Nieuwe tarieven zijn per leverancier verschillen. Ik heb al 
contracten gezien van € 5,-/m3 (!!!) en € 0,89/kWh (!!).

- De energietoeslag voor bewoners met een lager inkomen. Dit 
startte met € 800,- en later kwam daar nog eens € 500,- bij. De 
inkomensgrenzen voor toeslag zijn daarbij ook aangepast van 120% 
van sociaal minimum naar 140% van dit minimum. Afhankelijk van 
dit inkomen krijg je dan weer meer of minder toeslag.

- Het energieplafond. Dit is de maximum prijs voor een deel van de 
energie (1200m3 gas en 2900 kWh stroom per jaar). Deze werd 
eerst aangekondigd op 0,70/kWh en 1,45/m3 en is nu 0,40/kWh 
en 1,45/m3 geworden. Bij de hiervoor geschetste hoge contracten 
maakt dit echt de wereld van verschil.

- De buitentemperatuur. Hoe hoger deze gemiddeld in de winter is, 
hoe minder energie u nodig heeft voor verwarming.

- Het gedrag van bewoners. Door de hoge rekening is iedereen 
super bewust geworden van het energiegebruik. Hierdoor wordt 
minder gestookt. Tot bewoners die het hele najaar de thermostaat 
uitzetten. 

Dit alles loopt bij iedereen via een andere jaar-afrekendatum en dus 
met meerdere periodes met andere bedragen per periode. Kortom, een 
brei van cijfers die slechts weinig mensen nog doorgronden.  Eén ding 
is daarbij wel duidelijk: het wordt duurder. Daarbij kan je zelf besparen 
door zuiniger te zijn. Als laatste is er het weer dat erg bepalend kan 
zijn. Bij een warmere winter kan het verbruik 10-tallen procenten lager 
zijn. Laten we daar op hopen.
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Voor wie zelf wil besparen nog enkele tips op hoofdlijnen:

- Bespaar op de hoeveelheid ruimtes die je verwarmt.
- Bespaar op de tijd die je verwarmt.
- Pas nachtverlaging toe.
- Gebruik in voor- en najaar minder verwarming. 
- Bespaar op de verwarmingstemperatuur die je nodig hebt.
 In landen buiten ons land zie ik altijd warmere kleding. In ons land 

las ik al dat thermokleding gebruiken de thermostaat 4 graden lager kan 
houden; met hetzelfde comfort.

Kijk eens naar wat het gaat kosten per 1/1/2023 op de volgende link: 
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/8kn1l9gequ49k9hhpu9sk/
Energierekening.xlsx?dl=0&rlkey=4z1rnbjiztizhs59ms8iiem04
 
(deze spreadsheet is te downloaden en zelf te bewerken).
Hier zie je ook dat je na b.v. die 1200m3 de hoofdprijs gaat 
betalen. Bespaar dus als het even kan tot onder deze grens.

5

DE ZWABBERENDE ENERGIEPRIJZEN



Waterstof of warmtepomp ?
Thecla Graas

Waterstof als alternatief voor de warmtepomp?

Liander heeft toestemming gekregen van de toezichthouder ACM (Au-
toriteit Consument & Markt) voor een eerste project in Lochem  
(10 huishoudens) om cv-ketels op waterstof te laten werken.

Net als bij gas wordt ook aan waterstof een geurstof toegevoegd zodat 
bewoners een lek kunnen ruiken.

De ACM vindt het belangrijk dat bedrijven ervaring kunnen opdoen met 
waterstof. Immers waterstof kan een belangrijkere rol gaan spelen bij 
de energietransitie. Het is goed dat hier nu alvast ervaring mee wordt 
opgedaan.
De ACM zegt open te staan voor meer proefprojecten met waterstof 
en zo staan er meerdere op stapel zoals in het Groningse Wagenbor-
gen, het Zuid-Hollandse Stad aan ‘t Haringvliet en het Drentse  
Hoogeveen.

Staatstoezicht op de Mijnen gaat de veiligheid bij het transport van het 
waterstof controleren. Ook zijn er nieuwe richtsnoeren voor waterstof-
veiligheid opgesteld.
Waterstof is duurzaam te produceren door elektrolyse als de daarvoor 
benodigde stroom wordt opgewekt met windturbines of zonnepanelen. 

Waterstof wordt gezien als een alternatief voor fossiele brandstoffen 
in onder andere de bouw en de transportsector. Zo rijden er al vracht-
wagens en treinen op waterstof. Ook wordt er gewerkt aan waterstof-
vliegtuigen.

Echter er zijn ook kritische geluiden. Wetenschappers uit Duitsland 
en diverse andere landen gaan er vanuit dat waterstof heel hard nodig 
is voor andere transporttoepassingen die echt niet zonder waterstof 
kunnen. En ze zeggen dat huizen beter verwarmd kunnen worden met 
warmtepompen. 
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HISTORIE VAN ENERGIE
Jan Res

Een verhaal over energie is vooral een verhaal over de zon.

De zon geeft ons energie in de vorm van licht en warmte, al eeuwen. 
Daarom gaan we naar het zonnige zuiden om de vakantie door te 
brengen. We laden ons op met energie is het gezegde, naast het feit 
dat we de geest proberen leeg te maken voor nieuwe activiteiten. 
En tot op de dag van vandaag speelt de zon een centrale rol in het 
ontstaan vuur en licht en sinds enkele jaren in de opwek van energie 
zonder CO22-uitstoot.

Het spontaan ontstaan van vuur.
Het vuur was er al lang voor dat de mens het kon controleren. 
Bosbranden ten gevolge bliksemaanslag of vulkaanuitbarstingen 
bestonden al eeuwen. Oudheidkundig onderzoek toont aan dat branden 
van organisch materiaal (bomen en planten) voorkwamen rond 440 
miljoen jaar terug. Voor die tijd was dat minder waarschijnlijk, omdat er 
te weinig zuurstof in de lucht was. Als we ervan uitgaan dat de aarde 
4,5 miljard jaar bestaat, dan komt zuurstof pas in de atmosfeer door 
fotosynthese in blauwalgen. Deze produceren zuurstof onder invloed 
van zonlicht en gebruiken hierbij geen zuurstof, ook wel anaeroob 
mechanisme genoemd. Nog erger de zuurstof was toxisch voor deze 
blauwalgen. Later ontstond er een aeroobmechanisme waardoor er 
meer zuurstof in de atmosfeer terecht kwam.

De ontdekking of de controle van het vuur.
Vele volkeren hebben een mythisch verhaal over vuur, Volgens de 
Griekse mythologie stal Prometheus het vuur van de goden om het 
aan de mensen te geven. Hij werd hiervoor ook gestraft door de 
goden. Hij was vastgebonden aan een rots en een adelaar pikte zijn 
lever uit, die echter weer aangroeide. In ieder geval, vuur maken kon 
al eeuwen. Archeologisch onderzoek toont min of meer aan dat in de 
periode 400.000 tot 350.000 BP regelmatig vuur werd gemaakt op 
verschillende plekken en door verschillende populaties in Afrika en 
westelijk deel van Eurazië (het continent van Europa en Azië samen). 
Het bekende voorbeeld in films is dan het ronddraaien van een stokje in 
het kuiltje van een ander stokje.
Wat had je nodig voor vuur: allereerst hout! 
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Pas in 1776 toonde Joseph Priestley aan dat zuurstof, naast de brandstof, een essentieel ele-
ment was om vuur te maken en te onderhouden. De goede man had wel omstreden denk-
beelden en was in eerste instantie opgeleid om dominee te worden. Hij is uiteindelijk gevlucht 
doordat de leden van zijn gemeente zijn huis en kerk in de brand hadden gestoken!



De energie van de mens
De energiebron van de mens is voedsel en als je dat uitsplitst bestaat 
dat uit koolhydraten, vetten en eiwitten. Alle bestanddelen kunnen 
gebruikt worden voor de energieopwekking van de mens (en het 
dier), maar als eerste worden de koolhydraatbronnen aangesproken. 
Dit zijn eenvoudige suikers, zoals glucose, fructose en sachariden, tot 
samengestelde suikers zoals glycogeen. Vervolgens kunnen bij gebrek 
aan koolhydraten de vetten en zelfs de eiwitten (spieren) gebruikt 
worden. Bij het gebruik van eiwitten als brandstof verloopt het proces 
ingewikkelder en er komt in ieder geval CO22 vrij naast stikstof.

We hebben al laten zien dat zuurstofgebrek niet meteen aan de orde 
is. Daarentegen wel de aanmaak van CO22, door de mens, het dier, en 
de verbranding van fossiele brandstoffen. CO22 komt grotendeels in de 
lucht en reageert met water (H2O) tot geladen H+ moleculen en HCO3-  
en dat is precies de “zure regen” waar over gesproken wordt.

Energie opwekken.
Vuur is nodig voor het opwekken van energie. Dus, voor bijna alle 
vormen van energie opwekken bestaan sinds de ontdekking van het 
vuur uit het verbranden van materialen, ook wel kort geformuleerd 
brandstoffen, met zuurstof (O2). Met vanzelfsprekend gevolg asresten 
en productie van CO22en water (H2O). Eén van de weinige nieuwe 
middelen die bij verbranding geen CO22 produceren is onder meer 
ammoniak. De chemische formule is NH3 en ammoniak bevat geen 
koolstof (C). Bij de energetische omzetting van ammoniak ontstaat 
H2O en NO2. De stikstof is op zichzelf een probleem voor het milieu en 
misschien valt de schade mee als deze manier van energie opwekken 
gereserveerd wordt voor de zeevaart. Bij de productie van ammoniak 
kan er wel degelijk fossiele brandstoffen gebruikt worden.
De geschiedenis van het vuur leert ons dat er enerzijds methodes 
worden gevonden het ontsteken te vergemakkelijken met 
zwavelstokjes, lucifers of elektronische ontsteking, en anderzijds met 
vinden en uitvinden van allerlei vormen van brandstoffen, zoals hout, 
houtskool, turf, kolen, cokes, olie, gas en dergelijke.
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Suikers en Vetten 
Deze bevatten alle koolstof (C) en bij verwerking (kan ook wel branding heten) in het lichaam 
tot energie komt per molecuul O2 een molecuul CO2 vrij. Bij vetverbranding wordt er meer 
zuurstof gebruikt dan er CO2 afgeleverd wordt aan de lucht. Al met al energieverbruik van 
een mens leidt tot CO2 -uitstoot en dat maal +/- 8 miljard keer.



Turf werd in de noordelijke provincies al in groter verband ge-
stoken sinds 1550. In Ierland wordt nog zeer actief turf gesto-
ken en gestookt voor de warmte. Recent was er in Nederland 
nog subsidie voor pellet-kachels en de pellet-korrels kwamen 
van resthoutafval maar ook van vers gekapte bomen uit de 
USA, onder de noemer hernieuwbaar. Ook in de onderontwik-
kelde landen gaat het opwarmen en koken noodgedwongen 
met fossiele brandstof zoals ingedroogde poep (in feite half 
verteerde dierlijke etensresten). Het zijn allemaal fossiele 
brandstoffen, die in de aarde ontstaan uit meestal plantenres-
ten. Dit alles is uiteindelijk een eindproduct van de zon, maar 
ze produceren alle een grote hoeveelheid CO22 bij gebruik. 

Bomen en zonnepanelen.
Beide hebben iets gemeen. Ze verminderen CO22 in de lucht 
en produceren een waardevol product. De één, de boom, door 

middel van fotosynthese en produceert daarbij O2 en houtvezels die 
weer koolstof bevatten. De andere door middel van lichtdiodes.

Naast vele andere projecten om CO22 uit de lucht te halen en zo de 
klimaatcrisis te bezweren, is er een nieuw alternatief voorgesteld door 
Sam van den Oetelaar: een zonnebos aanleggen. Om het klimaat te 
verbeteren zullen er nog vele bomen geplant moeten worden en dat 
kan je in Sam’s voorstel combineren met zonnepanelen. Het aantal bo-
men wat echter nodig is, zal bijna de Noordoostpolder kunnen vullen.
Toch moet benadrukt worden dat zuurstof-aanmaak door bomen niet 
de belangrijkste factor is. Eén gezonde, goede boom levert 125 gram 
zuurstof per dag. Volgens onderzoekers in een studie van de United 
States Forest Service zijn gemiddeld 30 stadsbomen nodig voor 1 
persoon. Zoveel bomen staan er niet in de stad, maar geen nood, het 
overgrote deel van de zuurstofaanmaak komt uit de Oceaan, gemaakt 
door de blauwalgen.
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Een diode is een halfgeleider, die licht uitstraalt als er een stroompje doorgaat (in goed En-
gels de light-emitting-diode en in kort Nederlands dus LED genaamd). 

Foto: Kees Bank
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Windenergie.
Al eeuwen draaien molens op gratis wind, De 
energie om de Beemsterpolder droog te malen 
werd geleverd door windmolens, wel zo’n 400 
molens waren nodig om de polder gedurende 
8 jaar droog te malen. De wind is gratis, maar 
uiteindelijk komt de wind uit de ongelijke opwar-
ming van de aarde door de zon. Door afwisseling 
van deze opwarming, verschillend per locatie en 
verschillende door het nacht-dagritme, ontstaan 
er luchtdrukverschillen en dat geeft wind. Dus 

wind en windenergie zijn indirecte effecten van de zon. De elektrische 
energie wordt opgewekt door het draaien van de wieken en het over-
brengen van deze mechanische energie naar een grote dynamo, die de 
elektra aflevert aan het net.

De energie van de zon.
De zon lijkt onuitputtelijke energie te genereren. Zeker vergeleken met 
de menselijke maat. Bijna onuitputtelijk, als je het bekijkt vanuit het 
ontstaan van het zonnestelsel en de vele lichtjaren waarin wordt terug-
gekeken naar andere zonnestelsels, zwarte gaten en de melkweg. De 

energie van de zon ontstaat door kernfusies. Volgens de geleerden is 
de zon al 4,5 miljard oud en deze gaat nog ruwweg eenzelfde periode 
mee. 
De KNMI geeft op haar website kennis– en datacentrum hier een 
mooie uitleg over. Want naast de directe en indirecte energiebehoefte 
op aarde is de zon ook allesbepalend voor het klimaat.

Lessen.
Uit het bovenstaande verhaal vallen meerdere lessen te leren, zonder 
dat we de zon gaan vereren zoals de oude Egyptenaren dat deden, 
(evenals de bewoners in noordwesten van huidige China, langs de 
zijderoute). Om de stapeling van CO2,2, stikstof, enzovoort te vermijden 
dienen we in ieder geval het gebruik van fossiele brandstoffen te ver-
mijden en dienen we ons uiterste best te doen vervangende energie 
op te wekken. Duurzaam en veilig. 
CO22-opslag en andere energieproducten, die slechts de CO22-uitstoot 
verminderen dienen hooguit van tijdelijk aard te zijn.

Kernfusie: vier H-atomen fuseren tot een Heliumatoom en daarbij komt zeer veel energie vrij. Deze energie Kernfusie: vier H-atomen fuseren tot een Heliumatoom en daarbij komt zeer veel energie vrij. Deze energie 
straalt de zon het heelal in als warmte (infrarood licht), zichtbaar licht, ultraviolet licht en zelfs radioactie-straalt de zon het heelal in als warmte (infrarood licht), zichtbaar licht, ultraviolet licht en zelfs radioactie-
ve straling (Röntgenstralen). Volgens de geleerden is de zon al 4,5 miljard oud en deze nog ruwweg een-ve straling (Röntgenstralen). Volgens de geleerden is de zon al 4,5 miljard oud en deze nog ruwweg een-
zelfde periode mee. Van de grootste hoeveelheid energie (341 W/m2) die de aarde bereikt wordt slechts zelfde periode mee. Van de grootste hoeveelheid energie (341 W/m2) die de aarde bereikt wordt slechts 
een zeer gering deel (0,9 Wm2) geabsorbeerd.een zeer gering deel (0,9 Wm2) geabsorbeerd.

Foto: Kees Bank 



Ayham Bayzid en Hans de Witte zitten om 8 uur klaar om twee goed 
voorbereide presentaties aan te bieden over aardwarmte. Voor een 
volle zaal staan de laptops en het projectiescherm gereed en alles is 
perfect aangesloten.
Eerst komt Ayham aan het woord over zijn bedrijf dat de naam 
ARA boringen draagt en gevestigd is in Wormer. ARA Boringen is 
gespecialiseerd in verticale bron boringen tot 240 meter diep. Zo’n 
dertig mensen luisteren aandachtig naar zijn verhaal en staan versteld 
van hoeveel machines er nodig zijn, om uiteindelijk de boringen tot 
een goed einde te brengen. Ayham vertoont een slide waarop de 
machinerie door nauwste steegjes worden gemanoevreerd en hun 
werk doen. 
Alle apparatuur vormen samen een lange rij, die na vertrek van de 
werkzaamheden als een circustrein door de straten weer afreist naar 
de thuisbasis. 
Aardwarmte is dus blijkbaar niet voor alleen grote gebouwen 
beschikbaar, maar ook voor gewone doorsneewoningen. Hij laat 
ook een soort van rubberen las de rondte gaan, waarmee de palen 
die de grond in gaan aan elkaar worden gezet en zo hermetisch zijn 
afgesloten. 

Technisch gezien is in dit stukje tekst niet zoveel te melden, omdat 
Ayham een fantastische powerpoint heeft gemaakt inclusief 
technische gegevens, die ook op onze site te zien is.
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Na de pauze is het woord aan Hans. Het huis van Hans wordt ook 
door warmte uit de aarde op temperatuur gehouden, maar via andere 
technieken. Omdat tijdens zijn funderingsherstel toch al palen de grond 
in geperst werden, liet hij meteen leidingen in de palen mee zakken. 
In de opgaande leidingen neemt het warme water de temperatuur 
(5-10 graden) van de rond de vijftien meter diepe aardlaag aan. Zo is 
een deel van de warmte al gewonnen en kan de wamtepomp - die op 
zonnepanelen functioneert - de rest aanvullen.

In het vorige informatiebulletin (nummer 5) heeft Hans het een en  
ander uiteengezet over de technische kant van deze aardwarmte-
winning. Het informatiebulletin is te vinden op onze site.  Waar hij de 
aanwezigen wel op wil wijzen is dat het duurzaam maken van de eigen 
woning stapje voor stapje gerealiseerd kan worden. Niet alles hoeft 
tegelijkertijd.

Na het formele deel van de avond konden de aanwezigen hun vragen 
stellen aan de sprekers en hieruit hun bevindingen trekken voor het 
eventueel toepassen van deze duurzame warmtewinningstechniek 
voor de eigen woning. Ook werd er druk genetwerkt en last but not 
least; er zijn weer een paar donateurs bijgekomen.

Als jullie ideeën hebben voor een volgend onderwerp, dat 
gepresenteerd kan worden op een nieuwe informatieavond, stuur dan 
even een mail naar antonet.warger@zaanse-energie-kooperatie.nl 

Site: www.zaanse-energie-kooperatie.nl
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Met je opbrengst van je zonnepanelen kun je de opgewekte energie  
aftrekken van je eigen gebruikte energie. Dat heet salderen. Op dit 
moment is gebruikelijk dat de afrekeningstermijn 1 x per jaar is. Wek 
je meer energie op dan je verbruikt, dan lever je energie terug aan 
het elektriciteitsnet. De energieleverancier geeft voor die stroom een 
vergoeding, de terugleververgoeding. Maar deze vergoeding is meestal 
fors lager dan de kWh-prijs in je contract voor de verbruikte kWh.

De energie van je zonnepanelen gaat direct naar de verbruikers die je 
aan hebt staan in huis (koelkast, standby tv, etc, etc). 
Het overschot van de opgewekte energie die je op dat moment niet 
nodig hebt in huis wordt teruggeleverd aan het net. Dit wordt bij een 
slimme meter op een aparte meter geregistreerd.
De opgewekte energie wordt nog tot 2025 geheel afgetrokken van je 
verbruikte energie van het stroomnet.
Bijvoorbeeld: Je levert via je terug leveringsmeter 1000 kWh terug aan 
het net en je hebt in hetzelfde tijdsbestek 1800 kWh verbruikt. Je hebt 
dus netto 800 kWh verbruikt en hier moet je de huidige elektraprijs 
over betalen (=incl. energiebelasting en opslag duurzame energie).
Deze verrekening vind je terug op je jaarafrekening van je energie-
leverancier.
Echter de spelregels gaan veranderen en je hebt dan meer 
keuzemogelijkheden!
Het simpelste is per maand salderen, echter dat is nog erg 
ongebruikelijk. Weinig energieleveranciers passen dit toe. Je kunt zelfs 
per uur salderen. Per maand salderen geeft meer inzicht in je verbruik, 
maar kost meer en lijkt uiteindelijk ongunstig. Zie ook: https://www.
energievergelijk.nl/nieuws/deze-energieleveranciers-salderen-per-
maand-of-per-uur-en-waarom-dat-je-geld-kost
De overheid is van plan om de salderingsregeling af te bouwen vanaf 
1 januari 2025. Volgens het laatste plan mag de consument vanaf 
2025 elk jaar iets minder (9%) salderen. De saldeermogelijkheid gaat 
verdwijnen in 2031. In 2031 krijg je dan alleen een vergoeding voor 
elke kWh stroom die je ongesaldeerd aan het net levert. Echter de data 
zijn al een paar keer aangepast.
Het salderen geldt alleen voor de burgers die een slimme meter 
hebben, die de overheid je ook verplicht te installeren. Het lijkt erop 
dat als je zonnepanelen aanmeld bij www.energieleveren.nl (nadat je 
zonnepanelen hebt laten installeren), je direct verzoek krijgt van de 
netbeheerder om een slimme meter te laten installeren. Maar je mag 
nog steeds een analoge meter gebruiken.
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Een analoge (dus niet-digitale) meter registreert de teruglevering niet 
apart, maar draait achteruit wanneer je teruglevert aan het energienet.  
Het net is dan als het ware je accu. De verrekening zie je dus direct op 
je meter. Voor het berekenen van de jaarnota geef je die meterstand 
aan de energieleverancier door.
Als je een slimme meter hebt hoeft de energieleverancier/
netbeheerder niet meer je stand te komen opmeten. Op afstand 
kunnen zij de verschillende standen aflezen. Met een slimme meter 
heb je ook keuze uit een enkel- of dubbeltarief. Heb je een dubbeltarief 
dan heb je twee verschillende meterstanden die worden bijgehouden. 
Een meter registreert het dagtarief en het ander het nachttarief. Ze 
noemen dit ook het normaal- en dal-tarief. 
Het daltarief voor stroom gaat om 21.00 uur of 23.00 uur in 
afhankelijk van waar je woont. Echter per 1 juli 2022, parallel met de 
invoer van het capaciteitstarief, is het voordeel van het nachttarief 
helemaal verdwenen. Dat geldt voor het onderdeel netkosten op de 
energiefactuur. De energieleverancier kan wel nog altijd beslissen om 
de werkelijke energiekosten aan een gunstiger tarief te verrekenen.
Het tarief voor de meting en het beheer van uw elektriciteitsmeter in 
2022 van Liander is als volgt : (€ /jaar incl. btw  € /jaar excl. btw)

Levering en teruglevering     enkeltarief     € 33,8172   /  € 31,0250
Levering en teruglevering     dubbeltarief   € 33,8172   /  € 31,0250

Een netbeheerder kun je niet kiezen maar is regiogebonden en regelt 
het transport van je energie. In de Zaanstreek is dit Liander. Uit 
bovenstaande tabel blijkt dat er geen huidig verschil is , tussen het 
hanteren van een enkel- of dubbeltarief.
€
Hoe salderen met een dubbele meter.
Ook dit kun je navragen bij je energieleverancier. Het verschilt hoe daar 
mee wordt omgegaan. Bestaat je tarief uit een normaal- en daltarief, 
dan kan het energiebedrijf eerst het normaaltarief leeg salderen en 
daarna pas het daltarief. Dat is voor jou als afnemer gunstig: de uren 
waarvoor je betaalt, worden tegen daltarief in rekening gebracht.  Zie 
ook: https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/enkeltarief-
dubbeltarief
Greenchoice hanteert de benaming normaal- en dalstroom bij hun 
contracten.
Bij de afnemers van Zaanse Energie via Greenchoice lijkt er anders te 
worden omgegaan met salderen in het geval van een dubbeltarief. 
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Greenchoice (maar ook andere leveranciers)  hanteren contracten waar-
bij je normaalstroom alleen saldeert met stroom die is teruggeleverd 
tijdens de uren voor normaalstroom, en idem dito met dalstroom.  
Dat lijkt minder gunstig omdat je dan eerder te maken krijgt met een 
flink overschot bij bijvoorbeeld normaalstroom en een tekort bij dal-
stroom. Dat tekort kun je dan dus niet salderen met je overschot aan 
normaalstroom, en voor dat tekort betaal je de normale leveringsprijs 
plus belastingen, terwijl je voor het overschot een deel van de leve-
ringsprijs vergoed krijgt zonder belastingen. Waarschijnlijk kun je dan 
beter overstappen op enkelstroom.

Energieleveranciers bieden verschillende tarieven aan. 
Je hebt de keuze uit enkel- of dubbeltarief en daarnaast heb je de keus 
uit een 1-jaars- of 3-jaarcontract met vast tarief of een variabel tarief 
die elk half jaar op 1 januari en 1 juli wordt vastgezet. (Op dit moment 
zijn er weinig energieleveranciers die een vast tarief willen afsluiten, 
vanwege de vele onzekerheden in de prijsontwikkelingen).

Ook de terugleverprijs per kWh verschilt per energieleverancier. 
Zie ook: https://www.independer.nl/energie/info/zonnepanelen/
terugleververgoeding?gclsrc=aw.ds&refer=adwordsenergie-
tellsell39&ds_medium 
Wel moeten de energiemaatschappijen een ‘redelijke’ vergoeding beta-
len. Maar over wat ‘redelijk’ is verschillen duidelijk de meningen.  
Er wordt wel gesproken over 80 procent van het kale leveringstarief, 
maar dat percentage lijkt nergens vastgelegd. 
Veel mensen zijn nu blij met een lager vast tarief dat ze in het verleden  
hebben afgesloten,want hen wordt op dit moment nog geen hoger 
tarief berekend, zolang het energiecontract loopt.
  
Verschillende standen op omvormer en meter. 
Op het scherm van je omvormer of in je app lees je de energiehoeveel-
heid af die je zelf opwekt met wind of zon. Op je Liandermeter zul je 
altijd een lager getal zien staan aan teruggeleverde energie. Dat komt 
doordat je een deel van de energie die je opwekt, meteen zelf ver-
bruikt. Wat daarna overblijft, lever je terug en is af te lezen op de terug- 
levermeter van Liander.

Maar hoeveel Wpiek aan zonnepanelen ga je installeren?
De burger wordt geadviseerd alleen maar een hoeveelheid Wpiek aan 
zonnepanelen op het dak te leggen, gelijk aan hun huidige verbruik 
vanwege bovenstaande afbouwmaatregel van het salderen.                                                         
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Maar ben je daar nu het beste mee af?
Heb je meer ruimte om zonnepanelen te installeren, waarom niet 
meer zonnepanelen neerleggen? Het advies is om van het gasver-
bruik af te gaan, door bijvoorbeeld een warmtepomp te nemen of 
andere maatregelen te nemen om via elektriciteit te verwarmen.                                                                               
Daarnaast adviseert en stimuleert de overheid ons ook om steeds 
meer elektrisch te gaan rijden. 
Ik zou zeggen indien je de mogelijkheid om meer zonnepanelen te 
installeren dan je huidig verbruik dat te doen. Je zonnepanelen leveren 
energie op die we in de toekomst met z’n allen hard nodig hebben.  
Als je nu zonnepanelen laat installeren heb je de investering er in 2031 
zeker uit.
Heb je een grotere opbrengst aan kWh dan je gebruikt dan wordt het 
misschien toch rendabel om ook een elektrische auto aan te schaffen 
of een thuisbatterij. 
Elektrische auto’s  hebben een batterij (accu) waar je je overproductie 
van kWh van je zonnepanelen kan opslaan bijvoorbeeld indien de op-
brengst in euro’s van het net laag is en op een gunstiger tijdstip (wan-
neer er veel vraag aan kWh en de prijs per uur hoog is) teruglevert aan 
het net. Je dient dan wel een dynamisch contract te hebben. Indien je 
een batterij hebt en een dynamisch contract kun je er zelfs voor kiezen 
om je batterij in de daluren (lage prijs) te vullen en te verkopen aan het 
energienet als de vraag hoog is en de prijs ook.

Het is niet zo gek dat je als consument niet goed kunt 
berekenen wat voor jouw gunstig is. Er blijken dus ont-
zettend veel variabelen te zijn die invloed hebben op je te 
maken keuzes. 

Variabel is zeker het overheidsbeleid !
Het is dus zeker niet zo dat je precies het aantal zon-
nepanelen dient te nemen die je huidige verbruik in kWh 
compenseren. In de toekomst zullen de thuisbatterijen 
zich alleen maar steeds meer ontwikkelen en daardoor 

betaalbaarder worden. Waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om 
geheel in je eigen energiebehoefte te voorzien.
Wil je gaan rekenen volgens de huidige geldende salderingsregel: 
In 2025 en 2026 kun je nog 64 procent van wat je terug levert salde-
ren met wat je afneemt.  Daarna gaat er jaarlijks 9 procent af, totdat 
in 2030 28 procent is bereikt. In 2031 gaat die 28 procent in één keer 
naar nul. In 2031 Dan moet je dus voor alle afgenomen stroom de kale 
leveringskosten plus alle belastingen gaan betalen, en krijg je voor al 
je teruggeleverde stroom een percentage van de kale leveringskosten 
zonder belastingen vergoed. Het is dus zaak zoveel mogelijk de energie  
die je opwekt gelijk te gebruiken. Zet de wasmachine aan als de zon 
schijnt !
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ZEK-WETENSWAARDIGHEDEN
Kees Bank

Nieuw project van de ZEK !
Goed nieuws !! De ZEK start eindelijk weer een nieuw project voor het 
opwekken van energie. Gezocht: plusminus 200 deelnemers. Het project 
wordt gegarandeerd winstgevend.  De te bouwen installatie is al vanuit de 
Europese Commissie als groen aangemerkt!
Het is de bedoeling dat elke deelnemer ongeveer 200 miljoen Euro inlegt. 
Expoitatie wordt door de ZEK uitbesteed aan een commerciële partij.
Het project is zonder risico’s voor de deelnemers aangezien de Neder-
landse Staat garant gaat staan voor eventuele verliezen.
Het restmateriaal uit de installatie kan veilig worden opgeborgen in meta-
len vaten. De ZEK zal een contract afsluiten met ANDRA van de Franse 
staat, waar deze vaten gedurende de komende 100.000 jaar veilig onder 
de grond kunnen worden opgeborgen.
Meld je aan op rode.energie@zaanse-energie-kooperatie.nl.
Uiteraard geldt weer het oude molengezegde: wie het eerst komt, het 

eerst maalt ...

Maar nu even serieus: 
Gezocht!
Lege grote daken in de Zaans-
treek waar nog geen zonnepa-
nelen op liggen. Liefst gelegen 
op het zuiden. Wij kunnen 
dan als zonsectie kijken of 
we inderdaad tot een nieuw 
project 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

We kunnen weer 9 nieuwe donateurs verwelkomen.

Foto: Kees Bank




