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Colofon 

De Zaanse Energiekrant wordt uitgegeven 

door de coöperatieve vereniging Zaanse 

Energie Koöperatie u.a. 

 

Deze vereniging heeft tot doel het 

bevorderen van het gebruik van 

windenergie en andere vormen van 

duurzame energie en het op 

milieuvriendelijke wijze produceren van 

energie. 

 

De Koöperatie heeft als eerste projekt het 

beheren van een windturbine, waardoor 

de leden bijdragen aan de produktie van 

schone duurzame stroom door gebruik 

van windenergie. 

 

Bestuursleden Z.E.K.: 
• Thecla Graas, Oversluispad 9, 1521 EE 

Wormerveer, tel. 6214649, e-mail: 

benfieldth@kpnplanet.nl 

• Jaap Velserboer, Zeedijk 11,1566 NE 

Assendelft, tel. 075-6871274,  e-mail 

jaapvelserboer@freeler.nl 

• Dick Beets, secretaris, Enge Wormer 

22, 1531 MV Wormer, tel. 06-33800429, 

e-mail: zek@planet.nl 

• Ron Leen, Prins Hendrikkade 90, 1501 

AG Zaandam, tel. 075-6357189,  

• Gerrit Jan van der Schoor, 

administratie, Wibautstraat 133, 1505 

CD Zaandam, tel. 7718120, e-mail 

gjvd.schoor@hccnet.nl 

 

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen 

van Dick Beets, Thecla Graas, Bert Boer. 

Lay-out: Gerrit Jan van der Schoor. 

Overigens 

• Het kantoor van de Zaanse Energie 

Koöperatie is te bereiken onder 

� Stationstraat 38, 1506 DH  Zaandam 

� Tel. 06-33800429, fax (075) 6704636 

� e-mail zek@planet.nl 

• Onze website is 

www.zaansenergiecoop.com. 

• De kontributie bedraagt minimaal €5,-- 

per jaar. 

• Inleggelden aan de ZEK zijn €50,─. 

• Giften zijn ook welkom en zijn aftrek-

baar van de belasting. 

• Betalingen overmaken naar rekening-

nummer 3798331 van de Postbank 
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Van de voorzitster 
 

U zult wellicht denken: wat een ongewoon 

tijdstip voor de Zaanse Energiekrant 

Het bestuur achtte het noodzakelijk om de 

leden op de hoogte te brengen. Na 

bespreking met de wethouder over de 

mogelijkheden  tot inpassing  en van het 

plaatsen van (een) gro(o)tere 

windmolen(s) in het gebied Omzoom 

(Kreekrijk). Dit alles gestart naar 

aanleiding van de enquete onder de 

leden. Immers onze leden  kozen massaal  

voor opschaling! 

Het bestuur voelt zich bedroefd. Bedroefd 

om het verlies van Wim Kleijwegt. 

Wim heeft zich jarenlang ingezet voor 

promotie van duurzame energie, waarvoor 

wij hem erg dankbaar zijn . We hopen dat 

hij zijn rust heeft gevonden en willen zijn 

familie alle sterkte wensen.  

Het ZEK–bestuur voelt zich ook bedroefd  

door de reactie van de wethouder. Wij als 

bestuur proberen de idealen levend te 

houden.Zo hebben we een plan voor de 

energievoorziening voor de nieuwe wijk in 

Assendelft. Een pracht  plan dat we als 

bestuur samen met Nic Grandiek (ZEK-lid) 

hebben ontwikkeld en verder zou kunnen 

worden uitgewerkt. Verdere uitwerking van 

de plannen hebben we voorgelegd aan 

onze wethouder. Maar die plannen lijken 

geen  relevantie  te hebben omdat 

projectontwikkelaars, architecten en 

adviseurs dit niet zien zitten.  Ik vraag me 

hardop af : Hoe is het mogelijk ? Wanneer 

krijgen Zaankanters nog inbreng in het 

beleid van de Zaanstreek?  

Misschien moeten we onze bakens wel 

naar buiten Zaanstad zetten? In 

Wijdewormer zijn we de strijd al 

aangegaan. Wie zal het zeggen. De ZEK 

blijft de vingers aan de pols houden. Met  

de nu al merkbare klimaatverandering 

krijgen  we er elke dag opnieuw mee te 

maken. 

“an inconvenient truth” 

De Zaanse Energie Koöperatie kan  niet 

om deze waarheid heen, hoe 

ongemakkelijk ook. En de gemeente 

Zaanstad? 

Thecla

 

(G)een molen in Hoogty 
 

Al in 1997 stond in dagblad Zaanstreek 

dat Zaanstad windmolens wilde in de 

Westzanerpolder. Zaanstad wist van niks 

en deed alsof de ZEK niet bestond, zo 

was de reactie op onze brief dat we een 

nieuw plekje zochten. In de windnota 

Zaanstad van 1999 stond dat er aan de 

Zaanse oever van het Noordzeekanaal 

nieuwe windmolens geplaatst konden 

worden. In overleg met energiecoördinator 

dhr. Nugteren en wethouder Klein-

Nibbelink werd de Westzanerpolder voor 

de ZEK gereserveerd. Eerst samen met 

Nuon en later met Windcoöperatie 

Waterland. In die tijd was er nog geen 

sprake van voorkeursrecht dus was 

projectontwikkelaar Heymans uit 

Rosmalen zo slim om direct van de 

boeren alvast de grond te kopen voor een 

appel en een ei. Na verschillende 

gesprekken, brieven en e-mails om de 

benodigde stukjes grond meldde de krant 

plotseling dat RON, Regionaal 

Ontwikkelingsbedrijf 

Noordzeekanaalgebied, de 

havengebonden gronden had 

overgenomen. Heymans, RON en 

Zaanstad wisten van niks. Wel had 

Zaanstad de bestemming windmolens in 

het plan opgenomen. De RON is een 
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semi-democratische instantie, dus zou 

veel beter mee te praten zijn dan een 

geldwolverige projectontwikkelaar. Na veel 

vissen kregen we contact met de 

projectmanager van RON, die over het 

havengebied ging. We waren de enige 

gegadigden en konden een bod doen op 

de drie stukjes grond. Samen met 

Waterland adviesbureau Ecofys in de arm 

genomen en er kwam een mooie prijs uit, 

die vóór de vereiste datum netjes in 

power-point op elfhoog in het 

havenkantoor werd gepresenteerd. 

We hoorden......niets! De telefoon werd 

niet opgenomen en op e-mails werd niet 

gereageerd. De ZEK sprak met 

wethouders Linnekamp en Egberts vanuit 

het idee dat de Zaanse politiek iets van 

invloed in RON had. Na een aantal 

maanden zeuren bleek de projectmanager 

van RON vervangen te zijn door een 

andere, dit maal een dame. Nu waren we 

één van de drie gegadigden en konden 

opnieuw een bod uitbrengen en wéér was 

de datum strak gepland. Na veel gezeur 

bij gemeente kon de bouwgrootte van de 

windmolens opgerekt worden en 

misschien was er wel plaats voor vier! 

Voor de zekerheid maar een BV opgericht 

en wéér met allerlei adviesbureaus en 

banken aan de praat. Dat klinkt allemaal 

simpel, maar er moeten ook prijzen komen 

van windturbinefabrikanten voor aanschaf 

en onderhoud. De bekabeling moet 

uitgezocht worden met daarbij de 

mogelijkheid direct de stroom te leveren 

aan bedrijven, verzekeringskosten, 

vogelonderzoek, radarstoring, risico-

analyse etcetera. Zo kwamen we op een 

vast bedrag vooraf plus een deel van de 

kilowattuur-opbrengst, die we door 

Windservice Holland hadden laten 

berekenen. Voor een stukje grond van 15 

bij 15 meter kwam dat op € 60.000 per 

jaar. Toch niet gering zou je zeggen. Wéér 

hadden de mensen van Waterland een 

geweldige presentatie in elkaar gedraaid 

en wéér was er een uitermate vriendelijk 

gesprek op elfhoog-niveau. En wéér 

hoorden we:......helemaal niets. Na 

maanden zeuren kwam het (elf)hoge 

woord er uit: ons bod was significant te 

laag. Het bleef tot op heden de enige 

telefonische reactie, men heeft niet de 

beleefdheid gehad om een briefje te 

sturen. En tot op heden is bij de gemeente 

of andere instanties niet bekend wie, waar 

en òf er windmolens komen in de 

Westzanerpolder. Eigenlijk is alleen van 

een gevangenis bekend of die er mogelijk 

komt. Over een duurzaam bedrijvenpark 

gesproken.....

 

Zaansgroenstroom 
 

Aan Gemeente Zaanstad, wethouder 

Linnekamp, Klankbordgroep “Omzoom” 

 

In 1994 nam een groep milieuaktivisten 

het initiatief om door middel van plaatsing 

van een windmolen te demonstreren dat 

windenergie een schoon en betrouwbaar 

alternatief is voor kernenergie. De groep 

noemde zich de ZEK, de Zaanse Energie 

Koöperatie u.a. en ook de windmolen 

kreeg een naam: het Windpaard.  Lokatie: 

de Noorderweg in Assendelft. 
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Inmiddels wordt windenergie serieus 

genomen en niet alleen meer door 

groepen en verenigingen als de onze, die 

uit ideële overwegingen zo’n molen laten 

draaien. Wind is big business, getuige de 

windparken op zee. 

Toch zijn er anno 2006 weer kerncentrales 

in de planning, om aan de toenemende 

vraag naar energie te kunnen voldoen! 

Rekent u maar mee: in 1994 produceerde 

het Windpaard stroom voor 80 

huishoudens. Nu zouden nog maar 40 

huishoudens hun licht, wasdrogers, PC’s, 

platte beeldschermen, dompelpompen en 

tuinverlichting op Windpaardstroom 

kunnen laten werken. In 12 jaar tijd is het 

stroomverbruik dus verdubbeld! 

Reden voor de ZEK om meer aan 

bewustwording en stimulering te gaan 

doen. Het blijkt dat mensen die dagelijks 

geconfronteerd worden met hun 

energieverbruik (en de kosten ervan) zich 

zuiniger gaan gedragen. Ze zien een 

oorzakelijk verband. Het is voor ZEK-

leden een bekend fenomeen, dat met 

eigen zonnepanelen op het dak niet alleen 

de opbrengst , maar ook het aandeel in 

het eigen verbruik goed in de gaten wordt 

gehouden. Zelfs naar het weerbericht 

wordt gekeken voordat de was in de 

droger (of niet!) gaat. Het is voor velen 

een wens om zelfvoorzienend te zijn. 

 

De eerste stap om betrokkenheid van 

bewoners van Saendelft-West te kweken 

is om een ‘eigen’ windmolen aan te 

bieden. Een hedendaagse windmolen kan 

jaarlijks stroom leveren voor 1200 

gemiddelde huishoudens. Volgens 

planning van de gemeente moeten er in 

Saendelft-West oftewel Kreekrijk 1500 

woningen verrijzen. De nieuwe molen kan 

heel goed gekoppeld worden aan deze 

wijk door met een stroomleverancier te 

regelen dat men voordelig groene stroom 

kan betrekken van de “eigen” windmolen.  

Een nieuwe molen is een melkkoe. De 

ZEK, zonder winstoogmerk, heeft plannen 

klaar liggen om deze gelden ten goede te 

laten komen aan mensen en instellingen 

die zich voor het milieu inzetten. Een 

voorbeeld: in een bepaald jaar in een 

bepaalde wijk kan iedereen die aantoont 

dat zijn stroomverbruik onder de 1750 

kWh blijft een set zonnepanelen 

geïnstalleerd krijgen voor 50% van de 

aanschafprijs. Ook denken we erover om 

een oude wens van de ZEK in vervulling 

te laten gaan: een energie-informatie-

centrumpje voor schoolkinderen rondom 

het Windpaard. Hier kunnen we heel 

tastbaar in beeld brengen wat er allemaal 

komt kijken voordat de energie uit het 

stopcontant komt. 

 

Bij de inrichting van de “Omzoom” is het 

uiterst belangrijk om specifieke 

landschappelijke kenmerken te behouden. 

Het provinciale Culturele Planologie beleid 

biedt hiervoor uitstekende richtlijnen! Een 

open inrichting met het karakter van weide 
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ligt in dat kader het meest voor de hand. 

Want straks zorgt de romantische kijk van 

de gemiddelde stedeling er nog voor dat 

het platteland wordt ingericht als een 

kruising tussen een engelse landschaptuin 

en een kleinschalig weidegebied uit een 

18de eeuwse televisieserie. Wij geloven in 

zichtbaar maken en niet verstoppen. 

Windmolens zijn – zeker vooralsnog -  

hard nodig, als energieopwekker en om 

mensen op het feit te drukken dat ‘elk 

voordeel zijn nadeel heb’. 

Reden voor ons om te pleiten voor een 

nieuwe windmolen op een mooie lokatie 

binnen Omzoom. Voor een woonwijk als 

Saendelft is immers niet alleen recreatie 

maar ook energie nodig en dan het liefst 

van zo dicht mogelijk bij huis.  

 

DickJaap

 

En wéér heeft Zaanstad de windenergie laten zitten 
 

Na de misère in de Westzanerpolder 

(geen gunning gekregen voor het plaatsen 

van twee windmolens in het nieuwe 

industriepark Hoogtij) gaven de leden van 

de ZEK via een enquète aan: opschalen 

dat Windpaard. De gemeente Zaanstad 

gaf na een gedegen onderzoek aan, dat 

een grotere molen op dezelfde plek niet 

kan i.v.m. geluid e.d. naar Saendelft. Iets 

verder van de bewoning zou wèl kunnen. 

Zo togen wij naar Robert Linnekamp, 

wethouder milieu èn gebied Kreekrijk en 

Omzoom met een mooi idee: maak van de 

nieuw te bouwen wijk Kreekrijk (1000 

woningen) een CO2-neutrale wijk. 

In de geest van het coöperatieve idee 

zouden de toekomstige bewoners 

duurzame stroom kunnen afnemen van 

hun eigen windmolen. 

Doel van de ZEK is namelijk ook en 

voorál: energiebesparing. Dat zit hem een 

deel in apparatuur, maar nog meer in 

gedrag: een spaarlamp 24 uur per dag 

laten branden in ’t toilet schiet ook niet op. 

ZEK-leden weten het: als je stroom betrekt 

van je eigen zonnepanelen wil je die 

stroommeter stil zien staan of achteruit 

zien draaien; je wordt scherp op je 

verbruik. 

Het idee sprak Linnekamp wel aan en de 

ZEK ging aan de praat met 

stroomleverancier Greenchoice in 

Rotterdam. Zij waren bereid de 

administratie en facturering van door de 

windmolen geleverde stroom voor een 

geringe vergoeding voor hun rekening te 

nemen. De kwh-prijs zou zelfs aanzienlijk 

lager uitvallen dan de reguliere “grijze” 

stroom. Daarbij wilden zij een groot deel 

van de kosten bijdragen aan een 

inpassingsonderzoek van één grote of 

meerdere kleinere molens in Omzoom. 

Ook de ZEK had van de leden 

toestemming gekregen om tot €5000 bij te 

dragen aan een onderzoek wat we voor 
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Zaanstad wilden laten uitvoeren. 

Dachten we Zaanstad, c.q. de wethouder 

een cadeautje te bezorgen: een mooie 

CO2-neutrale wijk en nog geld toe, want 

we weten inmiddels wat een 

grondeigenaar kan vragen voor de opstal 

van een paar windmolens. En al vele jaren 

krijgt ZEK brieven van Zaanstad dat zij het 

voorkeursrecht heeft (van eerste koop) 

van alle gronden in Omzoom. 

Zelfs hoorden wij de wethouder nog wijze 

woorden uitspreken bij het Klimaat-café, in 

‘de Fabriek’ wat de film ‘an inconveniënt 

truth’ van Al Gore, de bijna-president van 

’s werelds grootste vervuiler Amerika. 

Het cadeautje, wat op een keurige manier 

gepresenteerd werd door ZEK-lid Nic 

Grandiek, leek de wethouder in 

verlegenheid te brengen, want wat zou de 

landschapsarchitect van heteen ingehuurd 

adviesbureau er wel niet van zeggen! 

Na een week hoorden we dat het 

ingehuurde adviesbureau, met trendy –

antiwindmolen-managers, de arme 

Zaanstad-ambtenaren eens flink de 

waarheid had gezegd: hoe ze het in hun 

hoofd haalden met een windmolen-club te 

gaan praten! Kernenergie ligt voor het 

oprapen, CO2 neutraal, en Den Haag 

zocht juist nog een plekje! 

Althans, zo denken we dat de adviseur 

van BVR heeft gereageerd, want ‘men’ 

wenst geen overleg meer. 

Einde verhaal en einde ZEK? Of moet de 

ZEK de politiek blijven bestoken? Of  laten 

de bestuurders zich volledig inpakken 

door landschapsarchitecten die bepalen of  

windenergie een mogelijkheid is rondom 

Saendelft (in plaats van de wens van de 

bewoners)? Moet  de ZEK  maar 

adviesburaeu worden?

 

Wijdewormer: offensief tegen wind vanuit de media 
 

Deze week hield gemeente Wormerland 

een inloopavond over de plannen voor 7 

windmolens in de Wijdewormer langs de 

A7. Alle ruimte werd geboden aan 

tegenstanders van Windenergie, terwijl 

promotors van duurzame energie als ZEK  

niet waren uitgenodigd; op aandringen van 

de Groenlinks Wormerland kregen we ook 

een kraam. Desondanks betichtte een 

krijsende dame wethouder Henk 

Stuurman van manipulatie om 

windenergie er door te jassen: in plaats 

van een inloopavond moest er een debat 

komen, waar demagogen als zij beter tot 

hun recht kwamen. Volgens de eenzijdige 

berichtgeving waren er niet meer dan vier 

voorstanders van windenergie in de 

Wijdewormer aanwezig.  De zes boeren, 

die een windmolen op hun land willen, 

hielden zich opvallend koest. Ook wij als 

bestuursleden van de ZEK kregen veel 

verbaal geweld over ons heen: iemand, 
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die een windmolen mooi vindt, zou TBS 

opgelegd moeten krijgen. Ambtenaren en 

wethouders die eerst van pro-wind-

manipulatie werden verdacht rekende de 

krant meteen maar bij de tegenstanders. 

Alleen de vier vertegenwoordigers van het 

windmolenbedrijf wil de pers als op geld 

beluste voorstanders zien.  

Gelukkig was onze ervaring anders en 

hebben we heel wat mensen gesproken, 

die begrijpen dat windenergie en 

energiebesparing betere opties zijn om 

klimaat en milieuschade aan te pakken 

dan kolen- of kernenergie: Dagblad 

Zaanstreek ziet Wijdewormer als 

afvalputje. Als er één vorm van energie-

opwekking is, die geen afval voortbrengt is 

het wel windenergie! Als na 25 jaar 12.000 

huishoudens van schone stroom te 

hebben voorzien, de molens weggehaald 

zouden worden, blijft er geen enkele 

schade over aan het milieu.  En zonder 

windenergie had de Wijdewormer geen 

mooi plekje op het platteland kunnen 

bieden voor de buitenwoningen van de 

tegenstanders.

 

Windmolentje 
 

In 1984 (big brother!) had ik na installatie 

van mijn eigenbouw zonneboiler 

vergunning gekregen om mijn windmolen 

te bouwen. Nadat Energie Anders en ECN 

het ontwerp en de berekeningen hadden 

goedgekeurd konden de ambtenaar 

Dijkers en wethouder Hendriks leven met 

het idee dat er in de Engewormer een 

windmolentje kwam van 12 meter 

ashoogte. Het was bij mijn stage in 1970 

bij ECN dat ik kennis nam van het mooie 

van kernenergie, maar ook van de 

keerzijden: uraniumwinning en kernafval. 

Tel daarbij de verwevenheid met 

atoombewapening en in 1986 (Tsjernobyl) 

wisten we dat er aan dit speelgoed 

gemene kantjes zaten. Ook toen al 

draaide ECN 100% op rijkskosten. 

Engewormer 
In de Engewormer was geen aardgas, dus 

hadden we als velen verwarming van een 

loei van een nachtstroomkachel. Het 

gevoel dat een groot deel van mijn flinke 

energierekening atoomstroom betrof, 

bracht me op het idee een windmolen de 

stroom voor deze kachel te laten leveren. 

Waaien deed het genoeg in de polder! 

Een nachtstroomkachel bestaat uit een 

stapeling stenen, die tot 400 graden 

celsius worden opgepiept door elektrische 

elementen. Het soort steen kan de warmte 

dagenlang vast- houden en een waaiertje 

zorgt dat geregeld warme lucht in je kamer 

komt. Voordeel voor de molen is dat je 

geen dure netkoppeling nodig hebt. 

Nadeel dat je ’s-Zomers niks aan zo’n 

molen hebt. 

 

Aardgasaansluiting 

En stilstaande molens roepen bij het 

publiek vragen op. Dus toen we in de 

jaren 90 aangesloten werden op het 

gasnet vroeg ik de gemeente vergunning 

voor bouw van een 24 meter hoge molen 

voor levering aan het net. Dat was geen 

punt, maar toen ik de molen gekocht had 

was wethouder Dukkers ‘tegen’. De molen 

is toen verkocht aan mensen uit Polen, die 
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de bouwvergunning al hadden voor ze de 

molen hier ophaalden. Volgens bepaalde 

regeltjes mocht ik mijn oude molen met 

10% verhogen, dus zelf maar weer een 

molentje gemaakt op 13,2 meter 

ashoogte.  

 

Netkoppeling 

De netkoppeling viel niet mee: eerst een 

hele dure omvormer, die eigenlijk voor 

zonnepanelen is gemaakt, aan de 

generator zonder tandwielkast gehangen, 

maar moest toen zo hard draaien dat een 

gans blijkbaar de wieken niet zag: gans in 

tweeën en wieken aan gort. Toen maar 

een gewone generator met tandwielkast 

en simpele netkoppeling en het ding levert 

nu 4000 kilowattuur per jaar. Als er geen 

apparaten aan staan draait de meter 

achteruit, dus het gebruikssaldo van een 

jaar gaat richting nul. De vijf zonnepanelen 

op het dak leveren rond de 400 kilowattuur 

per jaar, maar evenaren qua 

aanschafkosten de molen (zonder 

subsidie gerekend). 

 

Weidevogels 

En de vogels? Voor beheer van de 3,5 

hectare weiland heb ik me aangesloten bij 

de agrarische natuurvereniging Waterland. 

Een echte fanatieke nestenzoeker ben ik 

niet, maar de grutto’s, scholeksters en 

kieviten blijven enthousiast broeden en op 

1 april dit jaar had ik het eerste 

tureluursnest van heel Waterland! (nee, 

geen geintje). 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. Op 

die ene domme gans na dan, of zou het 

een fundamentalistische antiwindmolen-

Nijlgans zijn geweest?  

N.B. Wat mij betreft kan de ZEK ook een 

ondersteuningspunt worden voor 

zelfbouwers van windmolens, horizontaal 

of vertikaal, wokkels of  slagroomkloppers. 

 

Wist U dat/ Voor U gelezen : 

• Wist dat de ZEK ernstig op zoek is naar 

nieuwe bestuursleden die ons bestuur 

willen versterken. Dat Ron Leen onze 

penningmeester graag het stokje aan 

een opvolger wil doorgeven. Meer 

weten/ interesse ?  Mail naar 

zek@planet.nl of naar 

benfieldth@kpnplanet.nl 

• Het windpaard al ontzettend veel 

energie heeft opgeleverd dit jaar : 

Januari 29 880 Kwh 

Februari 11 950 Kwh 

Maart  16 980 Kwh 

April   6 360 Kwh 

Mei  12 480 Kwh 

Juni   7 800 Kwh 

En dat deze standen nauwkeurig zijn 

vastgesteld door Wim Kool ! 

• Wist U dat de ZEK ook op het 

klimaatcafe (op 31 maart in de fabriek) 

vertegenwoordigd was met een stand, 

naast vele milieudefensieleden. 

Dat die zaterdag de indrukwekkende  

film “the inconvenient truth” bekeken 

kon worden.    

• Het jaar 2007 is uitgeroepen tot jaar 

van de molens. Heel toepasselijk is 

hiervoor de website 

www.jaarvandemolens.nl. in het leven 

geroepen. Het is een digitale gids voor 

alle activiteiten in Nederland en een 

uitnodiging om een “ vriend “ van de 

molen te worden. Speciaal voor 

kinderen zijn er op jaarvandemolens.nl 

bouw en kleurplaten vanaf de website 

te downloaden. 

• Gubba is het oud Syrische woord voor 

waterput, van oudsher een plek waar 

mensen bij elkaar komen om nieuwtjes 

uit te wisselen, tips te krijgen en elkaar 

te ontmoeten. www.Gubba.nl is een 

internetsite , ook een verzamelplaats 
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van producten, mensen en ideeen over 

duurzaam consumeren.  

• Wist u dat Dick en Thecla  op de 

inloopavond windturbines Wijdewormer 

(d.d. 27 juni)een stand hebben 

bemensd om “ het duurzame  van 

windturbines te onderstrepen”. Het hele 

dorp leek wel op de been en er werd 

flink gediscussieerd. 

De Zaanse Energie Kooperatie volgt de 

ontwikkelingen op de voet. Immers tien 

jaar geleden hadden we al ideeen zelf 

hierover. Misschien kunnen we wel 

mee participeren? 

• De NWEA zegt “De huidige 

verwachting over de ontwikkeling van 

energieprijzen blijkt  dat windenergie 

binnen afzienbare tijd concurrerend 

wordt met energie uit aardgas. 

(windenergie kan immers vrij worden 

opgewekt en is vrij van broeikasgas) 

• Uit studies (uit buitenland) blijkt dat een 

toenemend aandeel windenergie in de 

electriciteitsproduktie leidt tot lagere 

prijzen.  

• www.klimaatportaal.nl een site is met 

actuele kennis over klimaat en 

verandering 

• www.zonnestroomproducentenverenigi

ng.nl is een actuele en interessante site 

van een  vereniging die alles op gebied 

van zonnestroom bijhoudt… 

Een kijkje meer dan waard …  

• Onze secretaris schreef als reactie op 

eerdere stukken in het Dagblad voor de 

Zaanstreek, van  19 mei 2007  : 

Er is geen enkele overeenkomst tussen 

de huidige windmolens en de vroeger 

(Van hout en riet), schrijft de heer 

Moller in zijn reactie op het stukje van 8 

mei ;”Vechten tegen windmolens” 

(Brievenpagina 12 mei). 

De grootste overeenkomst is dat de 

oude molens onze voeten droog 

hielden in Schermer, beemster, Purmer 

en Wormer en de nieuwe ervoor 

kunnen zorgen dat de stijgende 

zeespiegel ons niet weer aan de lippen 

komt. Ook tegen de oude windmolens 

trokken Don Quichotachtige groepen 

ten strijde. En soms terecht, want 

menig paard sloeg op hol als het langs 

de zoevende en zeilklappende  wieken 

moest. Als morgen een betere 

leverancier wordt uitgevonden dan 

windenergie, kunnen de witte monsters 

zo gesloopt worden zonder een 

spoortje milieubelasting achter te laten.  

Sinds 12,5 jaar heeft  de Zaanse 

Energie Kooperatie (ZEK) een moderne 

windmolen , het Windpaard), in 

Assendelft. De opbrengsten (en 

vogelslachtoffers, vier in totaal) worden 

nauwgezet bijgehouden en 

bekendgemaakt aan de honderd leden 

die de leden  bekostigd hebben . Die 

leden gaan hierdoor stuk voor stuk 

bewust om met hun energieverbruik, 

pakken als het even kan de fiets en 

hangen de was buiten. Daarom moet je 

ook windmolens bouwen op het land en 

in het zicht. Ons windpaard leverde in 

1995 stroom voor 80 huishoudens en 

nu  nog maar voor 40. Als je 

windmolens uit het zicht in zee zet, is 

het energieverbruik in 2020 weer 

verdubbeld, zeker als je blijft 

verkondigen dat kernenergie een 

onuitputtelijke, veilige en schone 

energiebron is. Daarom wil de ZEK een 

nieuwe windmolen bij Saendelft om de 

toekomstige bewoners van energie te 

voorzien en scherp te houden in hun 

energieverbruik. En wat zijn sommige 

nieuwe windmolens toch mooi. En die 

oude ook trouwens.
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In memoriam – Willem Kleijwegt. 

 

Wim Kleywegt is na een kort en slopend 

ziekbed begin juni overleden. Bij de 

begrafenis sprak onze vroegere 

penningmeester Bert Boer de volgende 

woorden. 

 

Lieve Ank, familie en vrienden, 

 

Willem is jarenlang actief geweest in het 

bestuur van de Zaanse Energie 

Koöperatie, de ZEK.  

Een gezelschap van ongeveer 150 

verontruste Zaankanters dat zich al lang 

bewust is van de  

ecologische tijdbom, zoals Al Gore dat 

noemt, die de wereld gevangen houdt. De 

eindigheid van onze energiebronnen, de 

opwarming van de aarde en vooral de 

zoektocht naar alternatieve, duurzame 

energie hield Wim bezig. Hij was een zeer 

gewaardeerd bestuurskracht met zijn 

nuchtere en deskundige inbreng. Die 

verder ging dan de bekende alternatieven 

zoals windmolens en zonnepanelen. Zo 

herinneren we ons een “college” van Wim 

over de waterstoftechniek, waarbij hij ons 

leerde dat dàt de toekomst zou zijn!  

 

Wim was in staat om ingewikkelde 

technische zaken helder en begrijpelijk uit 

te leggen. 

We maakten dan ook graag gebruik 

hiervan bij diverse projecten voor 

scholieren.  

 Alles zo waardevol dat het plan in de 

ledenvergadering opkwam om nog eens 

een les over “energietechniek” op de video 

op te nemen. De turfen en steenkolen 

hiervoor had Wim al in zijn schuur liggen, 

maar het is er helaas niet meer van 

gekomen. 

 

Zelf ben ik als voormalig penningmeester 

Wim enorm dankbaar voor een 

programma om de jaarlijkse 

renteberekeningen op de ledenleningen 

via de computer berekenen. Daar heeft hij 

heel wat uurtjes in gestopt. In de 

gemeenteraad, op dat moment niet 

wetend dat Wim net was heengegaan, 

hield ik vorige week nog een pleidooi voor 

een nieuwe windmolen van de ZEK. 

Zoiets gebeurt niet bij geval. We werken in 

zijn geest door.  

 

Mag ik eindigen met een statement: “we 

moeten onze akkers zo voor onze 

kinderen nalaten, zoals wij ze hebben 

ontvangen”. Geen uitspraak van Al Gore 

of van Bill Clinton, maar van Calvijn. Wim 

heeft onmiskenbaar zijn steentje 

bijgedragen om onze akkers – en onze 

veenweidegebieden – goed voor de 

kinderen na te laten. 

Zijn nagedachtenis zij ons tot zegen.  
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Het door Wim Kleijwegt gemaakte bord bij het Windpaard 

 

 


