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De Zaanse Energiekrant 
wordt uitgegeven door de 

coöperatieve vereni-
ging Zaanse Energie 

Koöperatie u.a.
Deze vereniging heeft tot 
doel het bevorderen van 

het gebruik van 
wind energie en andere
 vormen van duur zame 

energie en het op 
milieu vriendelijke wijze 

produceren van energie.
De Koöperatie heeft 

diverse projecten zoals 
het beheer van een wind-
turbine en twee zonneda-

ken, waardoor de leden 
bijdragen aan de produc-
tie van schone duurzame 
stroom door gebruik van 
wind- en zonne-energie.

Bestuursleden Z.e.K.:
Thecla Graas  -  voorzitter
Oversluispad 9,1521 EE Wormerveer
tel. 075-6214649 
e-mail: thecla.graas@zaanse-energie-kooperatie.nl

Erna van Gils  -  secretaris
Groene Jagerstraat 19, 1551 ES Westzaan
tel. 06-24398993
e-mail: secretaris@zaanse-energie-kooperatie.nl

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

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen van 
Kees Bank, Thecla Graas, Erna van Gils, Dick Beets.

Foto op de voorpagina: Tom Kisjes

overigens:
De Zaanse Energie Koöperatie is te bereiken op:
Zaanweg 57, 1521 DM Wormerveer
Postbus 114,1520 AC Wormerveer
tel. 06-33800429
e-mail: info@zaanse-energie-kooperatie.nl

onze websites zijn: 
www.zaanse-energie-kooperatie.nl en
www.zaanse-energie.nl

Facebook:
https://www.facebook.com/ZEK-
232156320282518/

De contributie bedraagt minimaal € 10,- per jaar.
Voor leden is de weer opeisbare inleg aan 
de ZEK € 50,-.
Giften zijn ook welkom.
Betalingen overmaken naar ons rekeningnummer 
NL61 TRIO 02547.06.584 van de Triodos-bank.

COLOFON

De Zaanse energiekrant 
per mail scheelt kosten, 

moeite en PAPIER.
Wilt u, wanneer u de 
krant nog in papieren 
versie krijgt, uw mail-

adres sturen aan: 
info@zaanse-energie-

kooperatie.nl?
Hartelijk dank alvast 

weer voor uw 
medewerking.

Het Bestuur



van de voorZitter
thecla graas

Zonnig!

Dat is het! De ZEK is OPgeWEKt door de positief veranderde 
houding van gemeente Zaanstad ten opzichte van onze 
coöperatie. Met de komst van wethouder Sanna Munnikendam 
tijdens onze Algemene Leden Vergadering 17 april j.l. wilden 
we dat nog eens extra bevestigen. Echter de opkomst van onze 
leden viel iets tegen. 
Zo zijn we nu met ambtenaren van gemeente Zaanstad aan het 
kijken hoe zij ons kunnen ondersteunen met het vervolgproject 
van de warmtescans voor de volgende stookseizoenen.  
Ook hebben we ons lid Gerard Platjouw bereid gevonden om 
als warmtescan-coördinator te gaan functioneren en hebben we 
aanmeldingen gekregen van meerdere mensen die ons bij het 
scannen willen helpen! Hoe een en ander eruit zal gaan zien, 
horen jullie. 
Helaas heeft niemand gehoor gegeven aan de oproep om als 

bestuurslid toe te treden. Dat is best 
jammer, want met drie bestuursleden zijn 
we best kwetsbaar. Daarnaast hebben 
we de fantastische opening van ons 
zonnedak bij de White Ranch gehad op 
14 april door niemand minder dan de 
directeur van Urgenda, Marjan Minnesma. 
White Ranch draagt ook duidelijk een 
grote steen bij aan de lokaal opgewekte 
energie in de Zaanstreek. Vanaf februari 
tot heden gaan we naar de 50.000 kWh! 
Dus Zaanse Energie bij Greenchoice 
is volop beschikbaar! Wij wekken dus 
zeker op in de Zaanstreek en zijn al weer 
nieuwe locaties aan het onderzoeken. 

Op landelijk niveau is stichting Urgenda ook erg actief. Op 28 
mei j.l. heeft in de rechtbank het hoger beroep gediend van 
de klimaatzaak van Urgenda tegen de Staat der Nederlanden. 
Op www.urgenda.nl/themas/klimaatenenergie/klimaatzaak 
kun je de details lezen. Belangrijk is dat de Staat ook bewust 
wordt van de urgentie en zijn aandeel neemt in de zorgplicht 
en regelgeving ten aanzien van de beheersing van het klimaat. 
Uitspraak van het hoger beroep is op 9 oktober 2018, een dag 
vóór de dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2018).
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Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wordt op 
en om het sluizencomplex Krammer het Windpark Krammer 
aangelegd door de energiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind, 
die gezamenlijk ruim 4.000 leden tellen. Daarmee is dit het 
grootste burgerinitiatief op het gebied van duurzaamheid in 
Nederland.
De projectleider van dit project heeft de Zaanse Energie 
Koöperatie uitgenodigd het indrukwekkende project te komen 
bekijken. Met deze excursie kunnen maximaal 35 personen 
mee. Het is in eerste instantie bedoeld voor leden/donateurs van 

de ZEK. Mocht het 
maximum aantal niet 
worden bereikt met 
inschrijvingen van 
leden/donateurs, dan 
kunnen ook andere 
inwoners van de 
Zaanstreek mee.
Hieronder volgt 
informatie over de 
excursie.

Datum: woensdag 19 september 2018.
Vertrek: circa 10.30 uur verzamelen voor vertrek per bus bij de 
Vermaning Zaanweg 57 in Wormerveer.
Aankomst: circa 13.00 uur bij het bezoekerscentrum in Oude 
Tonge.
Rondleiding: van 13.00-16.00 uur informatie door de 
projectleider en rondrit met de bus over het werkterrein.
Vertrek: circa 16.00 uur per bus naar Wormerveer, aankomst 
rond 18.00 uur.

De kosten voor deelname zijn € 10,00 per persoon. Er moet 
voor een eigen lunchpakketje worden gezorgd. Opgeven kan 
door het overmaken van het bedrag van € 10,00 per persoon op 
bankrekeningnummer: NL 61 TRIO 0254 706584 
t.n.v. Zaanse Energie Koöperatie onder vermelding van 
“Excursie Krammer Windpark”. Inschrijving kan tot uiterlijk 31 
augustus 2018.
Het bestuur rekent op een leuke en informatieve dag.
Nieuwsgierig naar dit project?  
Kijk alvast op https://www.windparkkrammer.nl

eXCUrsie naar WindparK KraMMer
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Greenchoice is een van de meest duurzame energieproviders 
van Nederland. Zij koopt veel duurzaam opgewekte stroom op 
bij lokale energiecoöperaties, zoals de ZEK. Bij Greenchoice kun 
je kiezen voor Zaanse Energie, wat inhoudt dat je afnemer wordt 
van de stroom die wordt opgewekt door de ZEK.  
De campagne is nodig, omdat het halen van de klimaatdoel-
stelling van 14% duurzaam opgewekte energie niet haalbaar 
lijkt. Het doel is daarom zoveel mogelijk mensen in Nederland 
over te halen duurzame stroom te gebruiken: met zonnepanelen 
op hun eigen dak of via de woningcorporatie of door stroom af 
te nemen van een energiecoöperatie. Met opvallende spotjes op 
de tv worden de mogelijkheden onder de aandacht gebracht. 

ZEK ondersteunt dit initiatief van harte. Versnelling van de 
opwekking van duurzame energie is broodnodig. Met het 
nieuwe zonnedak White Ranch hebben we weer een steentje 
bijgedragen en……we zijn weer in overleg over nieuwe 
projecten. Zo stelt de ZEK Greenchoice in staat mensen die niet 
zelf duurzame stroom kunnen opwekken toch lokaal opgewekte 
stroom te gebruiken.
We willen Greenchoice ook een beetje helpen en hebben daarom 
de volgende link-post op onze Facebook-pagina geplaatst.

greenCHoiCe voert CaMpagne: WeK op ! 
erna van gils
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Nederland, wek op!
Het is de hoogste tijd om een inhaalslag te maken en zelf onze 
energie op te gaan wekken! Want we lopen flink achter op 
de verduurzaming van onze energie. Greenchoice maakt het 
makkelijk en betaalbaar voor iedereen om Zaanse Energie af te 
nemen van de Zaanse Energie Koöperatie.



Bij de laatste storm ging de Windhaan als een razende roadrun-
ner tekeer, hij was niet tot bedaren te brengen, met geen vang-
net, geen rem, geen schakelaar, geen controller. . .  nee, niet 

te stoppen! Waar het haantje wel mee 
stopte was energie leveren, geen spat-
je, geen wattje, niks kwam uit het ha-
negatje.  
Wel een kwalijk geurtje uit het kool-
borstelkastje bij de sleepringen. Kool-
borstels? Geen spoor meer van te be-
kennen, vandaar die crematiemeur! 
Hmmmm. Die ZEK hatte sich toch eine 
gründliche Deutsche Heydewind Mühle 
geschaft um die Grosse Waiver  Ener-
gie zu verfassen? 
Alvorens des Windhaans mast om te 
kukelen hielden wij de Ohmmeter op 

de drie fasen die aanlanden in de controller: oneindig veel ohms, 
dus drie ganz offen fasen.
Zonder koolborstels heeft de Sieb & Mayer controller niets meer 
in te brengen. Je kan hengsten op die grote rode knop, die de 
kortsluitrem activeert, maar de drie fasen van de veldwikkelin-
gen kunnen elkaar niet bereiken en dus geen groot magnetisch 
tegenkoppel op de magnetische tegenpolen van de rotor. 

Een nieuwe koolborstelplaat werd 
gauw door Herr Heyde gestuurd en 
bijna net zo gauw gemonteerd. En 
remmen dattie deed! Maar nog steeds 
geen wattjes. Ondanks dat het stukke 
zekeringetje in de controller was ver-
vangen. Hoofdverdachte  Mr. Inverter 
werd naar de reparateur gebracht. 
Die constateerde een print met veel 
geroosterde onderdelen, maar zonder 
schema kon hij niet veel, dus Mr. 
Heyde gevraagd om zo’n schema te 
regelen bij Sieb & Mayer, die helaas 
de productie van de inverters had 
gestaakt en uit, voor commercieel 

onderlegden (ik niet dus), geldige redenen had men de 
resterende elf inverters vernietigd, punt uit. 

WindHaan
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Door Mr. Heyde werd een Chinese Ginlong aangeraden. Voor 
de duidelijkheid: een inverter heet aan de Zaan een Omvormer 
en maakt van de door de controller uit molenstroom gemaakte 
gelijkspanning (plus en min) een wisselspanning van 230 volt 
en 50 Hertz, precies! Net als het Net. En laat zo de kWh-meter 
achteruit lopen, net als bij zonnepanelen. 
We constateren:  
- dat er gelukkig geen ongelukken zijn gebeurd  
- dat de Windhaan de afgelopen vijf jaar goed heeft gedraaid  
- dat we de oorzaak van het malheur in eerste instantie bij ons 
zelf moeten zoeken  
- dat bij het jaarlijks onderhoud in ieder geval de sleepring 
gecheckt moet worden  

- maar daarbij de goede raad van Mr. Heyde  om de sleepringen 
met accupolenvet in te smeren in de wind slaan 
- dat blikseminslag ook mogelijk is ondanks goede aarding op de 
pen van het REM eiland 
 dat we ons afvragen of het Windpaard ook sleepringen heeft 
- dat daar wel een kabel-onttwist-installatie op zit 
- dat we Hans Gruys, Ton Smit en Edo onwijs dankbaar zijn 
voor morele en fysieke steun 
- dat de ZEK loeihard op zoek is naar een 3kw windinverter voor 
een zacht prijsje. (Inmiddels is dit geregeld door Dick (Red.))
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WindHaan



De Windvlo is het uitleenmolentje voor ZEK-leden en die De 
Groote Weiver in vier jaar heeft warm gemaakt voor de Wind-
haan. Na op twee adressen te zijn uitgeleend met weinig tot nul 
resultaat, merkten we dat het remmetje niet werkte. Vóór de 
Windhaan-capriolen hadden we d sleepring gecheckt: het mes-
sing was bedekt met een vies vettig laagje (uitstoot van de 
LUM?).  

Na wat poetswerk deed de rem weer wat die moest 
doen (magnetische tegenpolen en zo meer) en werd de 
Vlo geplaatst bij fam. Melk in Koog a/d Zaan. Na an-
derhalf jaar kregen we het verzoek: haal ‘m maar weg; 
de Vlo produceert: niks! Tja helemaal ingebouwd ach-
ter Cacao de Zaan keek ik daar eerlijk gezegd niet van 
op. Spoedig werd een plekje gevonden in het open 
veld aan de Engewormer. Stevig verankerd aan een 
geknotte wilg keken we met spanning naar de lampjes 
op het invertertje; potver, niks gloeide op. Heej wat 
staat daar op het controllertje? 12V ! en aan de onder-
kant een mooi rond gaatje waar een stekkertje van een 
adaptertje in past. Graaf -graaf – graaf in mijn geheu-
gen dat steeds meer weg heeft van Stephen Hawkin’s 
black hole. Een beeld van zo’n zwart mobiel- voedinkje 
kwam me vaag voor ogen, maar waar en wanneer? 
Dat bleef opgeslokt door het even zwarte geheugen-
gat. How many holes it takes to fill the Royal Albert 
Hall? vroeg Sgt. P. Lennon zich al af. Het vervloekte 
internet bracht uitkomst en voor twaalf euro dansten 
eindelijk weer de inverterlichtjes in het rond.  
Benno Watervliet blij, ik blij, maar familie Melk was na 
onthulling van mijn zwarte gat begrijpelijk zwaar ge-
desillusioneerd.
O ja, de kWh-meter moet er nog tussen, want dat 
RS-modempje is ook ingedaald in het onverzadigbare 
zwarte gat. 
 

Conclusie: Windmolens zijn als vrouwen: aandacht, aandacht en 
aandacht en dan krijg je hopelijk wat terug. O ja en alles vast-
leggen in een logboek in de kluis, want zo’n damestasje is toch 
geen gezicht bij zo’n windmolenprutser.
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even voorsteLLen

          Sinds een tijdje doe ik, Silvia, als vrijwilliger de financiële 
administratie van de ZEK.  Ik doe het met erg veel plezier en 
word door Thecla goed aangestuurd. Ik vind het leuk, ben gek 
op cijfertjes dus ben helemaal in mijn sas. Ik hoop dit nog een 
tijd te mogen doen. 

Naast de boekhouding voor de ZEK ben ik ook vrijwilliger bij 
Hospice de Schelp te Krommenie. Daar krijg ik weer een heel 
andere en zeker positieve energie, het is echt geweldig om de 
bewoners een bijna-thuis-gevoel te mogen geven samen met de 
andere 80 vrijwilligers.

Iets over mezelf: ben 60 jaar, woon in Krommenie, moeder van 
2 kinderen en oma van 4 kleintjes. Ik houd van reizen en heerlijk 
zwerven over onze mooie wereld, liefst naar niet-westerse 
landen. Daarnaast ben ik een bridger en dat is echt verslavend 
en doe dat dus zeker 2 keer per week, maar vaak genoeg 3 
keer. 
Voor de innerlijke rust doe ik een poging om te mediteren en 
gelijkgestemde op te zoeken. 
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 leden/donateurs van de ZeKNIEUWE

Dhr. M. Haak en Mw. E. de Wilde Krommenie
Dhr. F. Peters  Wormerveer
Fam. J. Rutte  Zaandam
Dhr. G. Poel  Heemskerk



Voor de tiende keer organiseert Urgenda dit jaar de dag van de 
duurzaamheid op 10 oktober. Op deze landelijke dag organise-
ren particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
overheden duurzame activiteiten. 

dag van de duurzaamheid 2017
Afgelopen jaar stond in het teken van eten. Daniëlle Schouten 
(nieuw ZEK lid van ons) en Femke Nagel, namen het initiatief 
om op basisschool De Rank in Westzaan mee te doen aan de 
voorleesactie. En in elke klas het boek over voedsel voor te le-
zen en met de kinderen te praten over voedsel en afval.  
Jaarlijks gooien we in Nederland namelijk gemiddeld 40 kilo eten 
weg en dat is zonde!

In elke klas hebben ze een ander 
verhaal voorgelezen en de inhoud 
van de prullenbak met elkaar be-
keken. Broodkorstjes kunnen toch 
gewoon opgegeten worden? Maar 
ook de appel met maar 2 happen 
eruit en de mandarijn (nog com-
pleet in zijn schil) horen natuurlijk 
niet in de prullenbak. En wat een 
plastic zit er in de vuilnisbak!  
De kinderen dachten gezamenlijk 
na over wat we met het afval kun-
nen doen, zoals hergebruik van pa-
pier en compost maken zodat het 
weer voedsel is voor de aarde. En 
als we ons eten meenemen in een 
bakje of trommeltje hoeven we 
geen plastic zakjes of aluminium 
folie meer te gebruiken en hebben 
we sowieso al minder afval. Tot 
slot leerden de kinderen hoe je het 

beste groente en fruit kunt bewaren. Dat een appel in de koel-
kast mag en de komkommer en tomaat juist niet.  
Mocht er op de appel een vlekje zitten, kun je dit eraf snijden 
en de rest op eten maar je kunt er ook zoals groep 1/2 bedacht 
‘appelmoes’ van maken. Of zoals in groep 3/4 werd gezegd; 
‘soep maken van de tomaten met plekjes’ en ‘een smoothie van 
zo’n stinkende banaan en sinaasappel’.
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In groep 5/6 waren er allerlei ideeën en ervaringen zoals ‘wij 
eten twee keer in de week geen vis of vlees’ en ‘we moeten ge-
woon alles opeten op school of het niet meenemen’. Dat afval 
ook grondstof is had groep 7/8 goed door, een leerling maakte 
een lamp van citroen en een andere leerling spaart doppen voor 
het maken van een skate-board. En ze eten graag de kromme 
komkommers en de gekke-vormige paprika’s maar ook de ver-
schillende kleuren wortels. De groente- en fruitoogst uit hun ei-
gen moestuin ziet er ook niet altijd even mooi uit, maar is wel 
heel lekker.

doorpakken in 2018
Wat opviel was dat kinderen er met veel enthousiasme over 
spraken en ook na afloop er nog geregeld op terugkwamen.  
Niet ieder kind krijgt duurzaamheid van huis uit mee en door er 
deze dag extra bij stil te staan wordt toch een zaadje geplant 
om hier ook iets mee te doen. Zelfs weken later spraken 
kinderen de ‘duurzaamheidsjuffen’ nog aan over wat ze thuis 
hadden besproken, wat was  opgevallen of wat ze zelf hadden 
gedaan. 
Dit was echt een eye-opener voor Femke en Daniëlle en zo 
ontstond het idee dit jaar door te pakken op nog meer scholen 
in de Zaanstreek. De Rank Westzaan en De Rank Assendelft 
doen sowieso mee. 

Het nieuwe voorleesboek heeft de titel; ‘De kracht van nieuwe 
energie’ en behandelt de thema’s: anders wonen (wonen), 
anders van a naar b (mobiliteit), anders eten (voedsel), anders 
produceren (circulaire economie), anders energie opwekken 
(energie).

oproep
Ze zoeken vrijwilligers om voor te lezen! Wil je meedoen aan de 
voorleesactie? En op woensdag 10 oktober voorlezen op een 
Zaanse basisschool?  
Stuur dan een mailtje naar schoutendanielle@hotmail.com. 
Mocht je een specifieke schoolwens of voorkeur hebben, bijv. 
bij jouw (klein)kind(eren) of bij jou in de buurt, mag je dat 
uiteraard aangeven.
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De belangstelling afgelopen winter 
was groot, de ZEK heeft daarom 
besloten de komende winter weer 
aan de slag te gaan met warmte-
scans. Kosten  50,- (of 40,- voor 
leden). Heb je interesse of wil je 
alvast aanmelden? Mail naar:
info@zaanse-energie-kooperatie.nl

KOMENDE WINTER 
EEN WARMTESCAN?

www.zaanse-energie-kooperatie.nl 

Warmtescan voor bewust energiegebruik 
Niet alleen duurzame opwekking is van groot 
belang, maar ook het terugdringen van het energie-
gebruik. Bij warmtescans worden van de woning 
opnames gemaakt met een infraroodcamera. 
Hierop is te zien waar warmte van de woning van 
binnen naar buiten stroomt en waar kou de woning 
binnenkomt. Met dit inzicht 
zijn effectiever beslissingen 
te nemen over isolatiemaat-
regelen en tips voor 
bewust energiegebruik.


