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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, voorzitster, Oversluispad 

9, 1521 EE Wormerveer, tel. 6214649, 

e-mail: benfieldth@kpnplanet.nl 

• Dick Beets, secretaris/ penningmeester, 

Enge Wormer 22, 1531 MV Wormer, tel. 

06-33800429, e-mail: zek@planet.nl 

• Jaap Velserboer, algemeen bestuurslid, 

Zeedijk 11,1566 NE Assendelft, tel. 075-

6871274,  e-mail 

jaapvelserboer@hetnet.nl 

• Gerrit Jan van der Schoor, 

administratie, Wibautstraat 133, 1505 

CD Zaandam, tel. 7718120, e-mail 

gjvdschoor@12move.nl 

 
Artikelen voor deze Energiekrant kwamen 
van Dick Beets, Thecla Graas, John 
Hermans, Cees Pauw 
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. 

• Eenmalige inleg bij de ZEK  is €50,─. 

• Giften zijn ook welkom en zijn aftrek-

baar van de belasting. 

• Betalingen overmaken naar rekening-

nummer 3798331 (Postbank). 
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(Droom) van de voorzitster 
 

Bijna iedereen heeft ambities om te 

verduurzamen. 

Ik lees veel over initiatieven, maar wat 

wordt er werkelijk geïmplementeerd? 

(Zetten deze initiatieven echt zoden aan 

de dijk?) Wanneer je de Metro of Spits 

openslaat, vind je bijna dagelijks een 

artikel over besparing, wind- en of andere 

duurzame energie. 

Heeft u al eens in uw huis rondgekeken, 

welke apparaten stand-by blijven aan 

staan? Er zijn stand-by killers!   

Zaanstad heeft de ambitie uitgesproken 

om in 2020 een  klimaatneutrale 

gemeente te zijn. Zo kijkt Zaanstad op dit 

moment naar de mogelijkheden van 

toepassing van LED-lampen, kijkt naar de 

noodzaak van openbare verlichting, naar 

het gebruik van elektrische auto’s, etc.  

Maar in Zaanstad moet meer gedaan 

worden om klimaatneutraal te worden. 

De ZEK wil een essentiële bijdrage blijven 

leveren aan duurzaam opgewekte energie 

in Zaanstad. Daarom is het bestuur geheel 

volgens de wens van de leden, tot 

opschaling van ons Windpaard 

overgegaan. We hebben een bouw- en 

milieuvergunning aangevraagd voor een 

Enercon E-48 / 800 KW. Een grotere 

windmolen die staat voor een jaarlijkse 

productie van 1.750.000 KWh, goed voor 

zo’n 600 huishoudens. 

 

Ik heb een droom… een droom dat deze 

mooie molen gerealiseerd gaat worden en 

deze stroom levert aan o.a. vele nieuwe 

inwoners van Saendelft. Deze bewoners 

nemen de windstroom direct, met korting 

af. Soms droom ik zelfs dat er nog meer 

molens geplaatst kunnen worden. Het is 

nog een droom, maar deze zou zo 

werkelijkheid kunnen worden. 

Als we namelijk met z’n allen 

(projectontwikkelaars, instellingen, 

bedrijven en particulieren) kiezen voor 

duurzaamheid en er werkelijk voor willen 

gaan.  

Dan kan ook Zaanstad’s droom realiteit 

worden. Helaas worden dit soort dromen 

vaak ruw verstoord door het –Not In My 

BackYard- syndroom. Misschien moeten 

we kijken of hier wel ‘geneesmiddelen’ 

voor zijn. 

Een bekend “geneesmiddel” tegen dit –

niet in mijn buurt-- syndroom  is een 

financiële tegemoetkoming voor langere 

termijn. De Nederlandse regering is 

hiervan doordrongen en heeft  per april 

2009 een nieuwe SDE regeling opgesteld. 

Deze toeslag is te beperkt en lijkt  weinig 

houvast te geven voor grote investeringen 

in de toekomst. Helaas…  

De Nederlandse regering heeft gesproken 

met de grote medicijnman uit Duitsland, 

Hermann Scheer, over het feed-in 

systeem *, Hoewel in Duitsland, Frankrijk 

en Spanje het aandeel duurzame energie 

door dit systeem toeneemt, blijft ons land 

klungelen met een systeem, dat een 

volgend kabinet weer wegmept .  

Hoe lang moeten we in  ons land nog 

blijven dromen? 

 

Thecla 

 

* Het draagvlak voor een NL feed-in-

systeem naar Duits model wordt steeds 

sterker. De Duitse overheid stelt voor zon 

en wind haalbare kWh-prijzen vast, die de 

energiebedrijven dienen uit te betalen aan 

zon- en windboeren. Het verschil met de 

grijze stroomprijs  wordt betaald uit een 

kleine toeslag voor stroomverbruik.  

In Duitsland is er inmiddels 15% 

duurzame energie, tegen Nederland  3% 

gerealiseerde duurzame energie. 
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Hierbij wil het bestuur U uitnodigen 
voor de algemene jaarvergadering op 
donderdag 14 mei om 20.00 uur in 
het gebouw De Stolp, op de hoek 
Raadhuisstraat/ Verzetstraat, pal 
naast de Hervormde Kerk, bij het 
viaduct van de Coentunnelweg, in 
Koog aan de Zaan. 

 

 

 De agenda is als volgt: 

1. Welkom,mededelingen en agenda 

2. Verslag ALV 1 april 2008 

3. Verslag zekretaris 

4. Verslag technische commissie  

5. Financieel jaarverslag 

6. Kascommissie  

7. Verkiezing nieuwe kascommissie 

8. Decharge penningmeester 

9. Vaststelling begroting 2009   

– reservering opschalen 

– reservering Zaans Energiek 

Kampioenschap 

– reservering leskist  

– inleg bij  collega coöperaties  

10. Bestuurswisselingen 

G.J. vd Schoor, J. Hermans  

11. Het windpaard  

– vollasturen 

– opschaling   

12. Molentje R. Sman /St. Kalverpolder 

13. Rondvraag 

14. Afsluiting 

 

Zaans Energiek ���� Kampioenschap 
Win een Zonneboiler 

 

Vier ZEK-leden vonden zelf dat zij een 

opgewekt mens waren en wisten dat 

goed over te dragen op somberachtige 

medezaankanters Zij schreven een 

column waarmee de winterdepressie te 

lijf kon worden gegaan zonder 

energieslurpende zonvliegreizen en dito 

zonnebanken en:. …. 

Cees Pauw schreef volgens Rob Swart, 

redacteur van NHD, de energiekste en 

opgewektste column, de ZEK gaat driekwart 

oftewel 75 procent van de kosten bijdragen 

aan de aanschaf en het installeren van een 

zonneboiler op zijn huis, de opbrengst is voor 

moeder aarde! 

 

PUF of FUT 
 

Het schrijven van een column vereist 

puf of fut. Dat zijn woorden die 

betrekking hebben op je eigen 

energie.Kun je het opbrengen om energie te 

steken in het schrijven van een column, 

terwijl je als lid van de ZEK weet dat je zuinig 
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moet omgaan met energie. 

Zuinig omgaan met energie. In zo'n 

algemene bewoording zet ik daar een 

vraagteken bij. Ik ben akkoord met het 

zuinig omgaan met energie opgewekt 

uit fossiele grondstoffen zoals kolen, 

gas of uranium. De maatschappelijke 

gevolgen daarvan zijn te groot om 

daarmee door te gaan in de mate 

waarin we dat nu doen. 

Maar moeten wij ook zuinig zijn met 

energie opgewekt uit zon, wind, water 

of biomassa? Lucas  

Reijnders schrijft in zijn boek "Energie" 

dat de hoeveelheid zonne-energie die 

de aarde bereikt enorm is, nl. 174.260 

terawatt , terwijl de mensheid op dit 

moment ongeveer 14 terawatt verbruikt, 

dat is minder dan 0,01 % van de 

ingestraalde hoeveelheid zonne-

energie.We hoeven dus helemaal niet 

zuinig te zijn met energie mits deze 

maar uit zon, wind, water of biomassa 

opgewekt wordt. Wij ( en daar bedoel ik 

de gehele mensheid mee ) kunnen dan 

rustig in elektrische auto's rijden ( 

beperking ruimtegebrek ), rijst eten 

(natuurlijk fair trade en biologisch 

geproduceerd ), gebruik maken van 

energie verslindende computers, enfin vult u 

zelf maar verder in. 

Dus met energie opgewekt door de zon enz 

geen bezuiniging, is dat geen energieke en 

opgewekte gedachte? 

Nu nog de ZEK, wat kan die aan het 

bovenstaande bijdragen? Dat staat eigenlijk 

in de colofon van de Zaanse Energiekrant: 

Bijdragen aan de produktie van schone 

duurzame stroom. Hoe: Investeer in 

projecten van verwante coöperaties zoals 

van Kennemerwind, maak de boerderij van 

van der Laan een nul-energiebedrijf enz.Geld 

hiervoor is aanwezig. 

Ik stop met schrijven, geen puf of fut meer. 

Het is toch eigenaardig met deze energie 

van jezelf. Het is zeker goed en gezond om 

energie te gebruiken, om aktief te blijven. 

Gebruik je echter teveel puf of fut dan is de 

kans groot dat je tegen een wat heet burn-

out oploop. 

Burn-out, is dat ook niet het gevaar dat onze 

aarde loopt als wij op de huidige wijze van 

energie-opwekking doorgaan? 

Zo is dit toch nog een column geworden 

waar energiek en opgewekt in voorkomen en 

met een reëel uitzicht om uit donkere tijden 

te komen. 

   

C. Pauw 

 

 

Eigen BANK-stel 
 

In DE BANK, en het filiaal 

zelfs in de aandeelhouders zaal 

hoorde je van groen-gele ergernis 

en dat DE BANK echt Fort is. 

 

Dit vond DE BANK wel erg banaal, 

bracht dus een sterk verkoopverhaal, 

zo van: DE BANK is even kaal. 

Er zijn wat centjes aan de haal, 

och geld, dat is maar materiaal, 

wij noemen dat “klein kapitaal”. 

De waarheid ligt naast de moraal: 

’t Is weer de schuld van ‘t kapitaal. 

Sinds dierendag zijn helemaal 

het BANK-stel en hun kapitaal 

eindelijk weer nationaal. 

Dus lekker van ons allemaal! ! 

 

W.Munters 
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Afrikaanse ZONnestraal in Nederland 
  

Om onder andere een eventuele 

winterdepressie te lijf te gaan, ging ik 

naar een open avond in de Kade te 

Zaandam waar een gratis proefles werd 

gegeven om een djembe te leren 

bespelen. Deze "muziek" komt uit het 

ZONnige Afrika en wel uit Mali, west 

Afrika tegen de grens van Senegal aan. 

Geen vermoeiend noten leren lezen 

maar ongecompliceerd met je blote 

handen op een gespannen geitenvel 

ritmes leren "spelen". 

De djembe was oorspronkelijk 

uitgevonden om boodschappen uit te 

wisselen tussen de inlandse stammen 

onderling, zoals de indianen dat met 

rookwolken deden. 

De djembees waren zelf gemaakt door 

onze leraar, die op deze avond een 

kleurig inlands gewaad droeg. 

We leerden eerst twee "tonen". Een 

diepe toon in het midden van het vel en 

een tik aan de rand. Zo van diep, tik 

enzovoort. Daarna een moeilijkere: tik, diep, 

diep, tik, tik enzovoort. Toen we het een 

beetje onder de knie kregen  moesten we er 

ritmisch bij bewegen...lekker ontspannen. 

In de pauze deden mijn zus en ik samen wat 

we hadden geleerd. Als de een de 

makkelijke deed dan speelde de ander de 

moeilijke en andersom. Dat klonk als stereo, 

de muziek ging van links naar rechts en 

andersom, in de geest van de Afrikaanse 

boodschap. Je werd er helemaal blij van. 

De volgende morgen voor het opstaan werd 

ik pas echt verheugd wakker, ik was mijn 

schouderklachten helemaal kwijt en in de 

week daarop volgend kwamen die niet weer 

terug. 

De ZON van Afrika was in mijn binnenste 

komen schijnen. 

  

Groetjes MarGreet Hagen 

 

Alle nadelen heb zo zijn voordelen 
 

Alle nadelen heb zo zijn voordelen (met 

een variatie op de uitspraak van een 

bekende voetballer), maar alle voordelen 

ook zijn nadelen helaas de minst 

energiekste, nog minder opgewekte 

columniste. 

 

Als je een gehandicapte bijstandsmoeder 

bent, weinig geld en mogelijkheden, 

probeer je zoveel mogelijk te besparen op 

de vaste lasten en je onmogelijkheden 

een positieve draai te geven. 

Ik ben nauwelijks in staat om te 

stofzuigen, met als gevolg dat er 

ouderwets gebezemd wordt ( en onder de 

matjes geschoven)Scheelt weer 

energiekosten. 

Allerlei huishoudelijke werkzaamheden, 

zoals, ramen lappen, dweilen, poetsen en 

boenen, was ophangen,lang staan koken 

enz. enz. lukt ook niet meer. 

 

Waarom zou je dan van in ieder geval 

maart tot eind oktober een combiketel, die 

veel energie verbruikt, aan hebben. 

1 keer per week kort door iedereen 

douchen en dan alleen die dag koken, wat 

schoonmaken, moet genoeg zijn. 

In de wintermaanden, moet de combiketel 

wel aan, vroeg naar bed en 's nachts gaat 

het uit.( want anders wordt ik de halve 

nacht wakker van het steeds weer 

opstarten) 

Van jongs af aan zat ik al te studeren met 

een dikke trui, een kruik in een slaapzak, 

daar raak je snel aan gewend. 

Mijn douche is ondanks 1 radiator nu een 

ijscel, ik ben blij, dat ik maandags via 
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Heliomare zwemmen heb, want ik durf 

hier niet eens te douchen nu. 

 

Mijn cadeau daarvoor, een heel hoog 

bedrag terug van Greenchoice heb ik al 

binnen ( maar kwam pas na die eerste 

wedstrijd) 

Nu ben ik helaas niet in staat om hout te 

verzamelen voor een houtkachel, wat ik 

wel een gemis vind. 

 

Daar het gehandicaptenvervoer slecht 

geregeld is, durf je al bijna niet meer op 

pad te gaan( toen een paar jaar geleden 

de taxi om 10.30 mij op hoorde te halen 

voor en de Atelierroute en de 

najaarsschouw, was het enige wat er 

gebeurde, dat ik om 15.45 pas op de 

schouw aankwam en helaas wel weer te 

vroeg werd opgehaald) 

 

Ondanks, dat dit een huishouden van Jan 

Steen is, kan ik door vooral de 

bezuinigingen op de energie/waterkosten 

net ronkomen. 

 

Maar alle voordelen heb ook zijn nadelen: 

Ik heb bij de SMD/voedselbank 

uitgerekend, dat als ik niet zo onwijs zuinig 

zou zijn op van alles en nog wat, ik wel 

recht zou hebben op het wekelijkse 

voedselpakket. 

 

Dit wordt toch wel de column met het 

meeste zelfmedelijden, maar 

Binnenkort krijg ik eindelijk na jaren 

rechtszaken e.d. thuiszorg, dan wordt er 

dus wel weer gepoetst en geboent enz. en 

ik vermoed zelfs een verdubbeling van de 

energiekosten 

en dan wel recht op de Voedselbank          

. 

De wereld zit raar in elkaar. 

Al zou ik graag een zonneboiler willen 

hebben, liever wil ik dat die naar De 

Grootte Weiver op het REM eiland 

Industrieweg 1a Wormerveer gaat. 

Daar hebben ze namelijk geen aardgas en 

zouden de kosten van een buurtmaaltijd 

door elektries koken en afwas (machies) 

zo hoog worden, dat het voor veel 

mensen onbetaalbaar wordt. 

Positief afsluitend:ik ga nu koken op 

Heliomare tegen ongeveer kostprijs, eet 

daar warm en kan het restant mee naar 

huis nemen. 

Irene van Bussel. 

 

 

Beoordeling kampioenschap 
 

Ik heb de vier columns gelezen en geef je 

een kort rapportje.  

   

Ik vind de insteek van Cees Pauw erg 

leuk. Eerst van de eigen energie naar de 

echte energie en daarna het verrassende 

betoog dat we niet zuinig hoeven te doen. 

De column leest lekker omdat je benieuwd 

blijft naar wat er nu weer komt. Goed 

geschreven.  

 

Bij het lezen van Eigen bank vraag ik mij 

af wat precies de opdracht was. Het moest 

toch een column over energie zijn? Niet 

dat het gedicht niet leuk zou zijn. Ik mocht 

willen dat ik het zo kon elk jaar met 

sinterklaas.  Wat ik op gedichten tegen 

heb is dat de kracht van de boodschap 

vaak ondergeschikt is aan het zoeken 

naar rijmwoorden. Je zou eens moeten 

zien wat voor rijmsels we hier soms als 

ingezonden brief krijgen. Gelukkig is dit 

daarop een uitzondering. De boodschap is 

helder en de zinnen lopen goed.  
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Het djembéavontuur van Margreet Hagen 

vind ik in opbouw te veel lijken op een 'en 

toen, en toen opstel' zoals ik dat ook wel 

eens lees van kinderen. Daar is niks mis 

mee, maar voor een groter publiek is het 

niet uitnodigend om  te lezen.  

 

Als ik mijn hart laat spreken zeg ik, laat 

Irene winnen. Wat een schrijnende 

toestand. Maar ik ben gevraagd om haar 

verhaal te beoordelen en dat zal ik doen. 

Ik vind het geen column, Het is een relaas, 

dat ook een beetje van de hak op de tak 

springt en waarin de samenhang tussen 

de dingen wel voorstelbaar is maar niet op 

papier staat. Er wordt een beroep gedaan 

op het inlevingsvermogen van de lezer en 

dat  maakt dat de betekenis van de tekst 

in handen komt van de lezer. Dat is niet 

de bedoeling.  

 

Als ik het voor het zeggen heb gaat de 

hoofdprijs (is die er wel?) naar Cees 

Pauw.    

Groet en altijd bereid tot dit soort klusjes,  

 

Rob Swart, redacteur NHD 

 

Zaanse Energiekampioen gehuldigd  
 

Vorig jaar heeft de ZEK een wedstrijd 

uitgeschreven waarin het er om ging een 

frisse kijk op energie te geven in een kort 

artikel. De inzendingen staan in deze ZE-

krant. Voor het beoordelen van de 

inzendingen, het bepalen van de winnaar 

en het uitreiken van de prijs hadden we 

NHD-redacteur  Rob Swart bereid 

gevonden. De winnaar werd de heer Cees 

Pauw, maar de prijs, een zonneboiler, 

moest nog worden uitgereikt. Op 20 april 

was het 

zover. 

Door 

toedoen 

van 

Thecla 

kon dit 

plaatsvin

den in 

het 

paviljoen 

bovenop 

de 

Brandaris, met uitzicht over de Zaanstreek 

en het Amsterdamse havengebied met 

vele molens. Meer ter zake echter was het 

feit dat het paviljoen er juist staat vanwege 

en uitkijkt over de vele zonneboilers op 

het dak van de Brandaris. Een passender 

locatie is er niet. De winnaar was zeer 

verguld met zijn prijs, om praktische 

redenen zal hij de zonneboiler aan zijn 

zoon schenken: hij zelf verbruikt minder 

warm water dan het apparaat levert.”
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Verslag Ledenvergadering 1 april 2008 
 

Opening en agenda 

Thecla heet de 14 aanwezigen welkom. Er 

zijn afmeldingen van Mw.Buntsma en 

Peter Roos. Voorzitster heeft bij een 

Communicatie-Bureau de ZEK aangemeld 

om mee te dingen naar een aantal uren 

gratis P.R.-materiaal (website, folder 

o.i.d).  

 

Verslag van ALV 28 oktober 2007 

Peter Roos, wethouder Groenlinks in 

Wormerland, wil graag rechtgezet hebben 

dat Groenlinks Wormerland alleen moeite 

heeft met de 7 molens langs de A7 en dat 

standpunt pas na 28 oktober heeft 

genomen. De secretaris heeft bij het 

overtypen (het bestand was verloren 

gegaan), dit in zijn enthousiasme ten 

onrechte in het verslag gezet. De 

contributiebrief was duidelijk.. 

 

Verslag zekretaris 2007 

Berichten over eventuele plaatsing van 

antenne komen mei, in april zal de veiling 

plaats vinden. Verslag goedgekeurd. 

 

Verslag technische commissie 2007 

Verslag goedgekeurd. Opmerking: De 

molen (Vestas) van Mw. Boersma staat 

meer stil dan dat die draait. Dick zal 

contact opnemen en mogelijkheden tot 

efficiëncy van opbrengst bespreken.  

 

Financieel verslag 2007 

Ron Leen geeft een gedegen toelichting. 

Op de zonnepanelen is geen subsidie 

ontvangen, voor het opMEPpen een 

tegemoetkoming van Nuon. Het resultaat 

na belastingheffing wordt toegevoegd aan 

het eigen vermogen.  

 

Decharge penningmeester 

De kascommissie bestaande uit Ton Smit 

en Bert Boer heeft geconstateerd dat de 

boeken in orde waren. De leden 

dechargeren de penningmeester. 

 

Begroting 2008 

De leden gaan akkoord met een 

begrotingswijziging: de promotie/ 

aktiekosten voor 2008 worden begroot op 

€5000 voor werving via website, folders of 

pers volgens het “kampioenschap”. Ook 

worden tips gegeven over de uitvoering 

ervan. Bij de najaarsschouw kan het 

definitieve beleidsplan gepresenteerd 

worden t.a.v. aanbesteding eigen 

vermogen. Een groot deel van het eigen 

vermogen kan bestemd worden voor 

opschalen over 4 jaar (vraagt SDE ook 

om). Zolang kan het eventueel ook 

uitgeleend worden aan een 

zustercoöperatie, die wel projecten heeft.  

Mijn CO2 spoor zoekt ook een locatie.  

 

Kascommissie 2008 

Ton Smit wil nog een keer, John Hermans 

stelt zich ook beschikbaar. 

 

Bestuurswisseling 

Ron Leen stopt er nu echt mee als 

penningmeester. Thecla dankt Ron voor 

de enorme inzet, met name in de drukke 

tijden rondom project Westzanerpolder. 

Bert vindt een bestuurslidmaatschap 

moeilijk combineerbaar met zijn 

raadslidmaatschap maar wil wel de 

boekhouding doen (financieel 

jaaroverzicht). Dick neemt het 

penningmeesterschap er bij (ook 

aantekenen bij KvK). Volgens het schema 

in het huishoudelijk reglement kan dat nog 

2 jaar, dan treedt Dick af. Komt mooi uit, 

want Bert stopt dan met de gemeenteraad 

en zou bestuurslid kunnen worden. 

Tijdens de vergadering is nieuw schema 

gepresenteerd van bestuursaftredingen, 

etc.. 
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Nieuwe locaties 

Door het afwijzen van de A7-locatie is de 

Zaangemeenten verzocht alternatieve 

locaties voor molens aan te wijzen. De 

leden wordt gevraagd naar goede 

windmolenplekken in Zaanstreek 

Waterland te kijken en dit te melden aan 

het ZEK bestuur. Ton Smit wijst er op dat 

onze oude plek bij pont Buitenhuizen is 

ingepikt. 

Kleine molentjes: Worden nu getest in 

Zeeuws Vlaanderen. Loek Vlaanderen 

vraagt of de ZEK iets kan doen aan 

vergunning beleid in de gemeente. Onze 

ervaring is dat het vragen is om 

moeilijkheden. Er zijn al verscheidene 

instanties mee bezig. Er wordt geprobeerd 

een proefopstelling bij het ZNMC voor 

elkaar te krijgen. Er is een enorm aanbod 

uit China.. 

 

Rondvraag  

- Bert: op de website van Zaanstad kan je 

de energie-scan doen, zeg maar je 

ekologische voetafdruk.   

- Jaap: misschien is het een goed idee 

om komend jaar beleid te maken waar 

we de accenten voor de ZEK komen te 

liggen.      

- Mw vd Made: Brief sturen. 

- Ton Smit: heeft problemen met het 

steeds meer gevraagd en ongevraagd 

plaatsen van buitenverlichting door de 

woningbouwvereniging: aanschrijven? 

Ton stuurt een kopietje naar de ZEK. 

- Bert: in een besloten vergadering van de 

raad heeft een presentatie 

plaatsgevonden voor een CO2neutraal 

Kreekrijk. Dit kan voor slechts 9000 euro 

per woning extra. 

- Dick Jonker: geen probleem met de 

inhoud van de ZEkrant, maar het ziet er 

niet meer uit, zou voor deze tijd andere 

uitstraling moeten hebben.  

Nakijken of wet van ANB toepasbaar is 

voor de donaties voor de ZEK. 

- Loek Vlaanderen: maant de ZEK: hou 

het klein!  

- Loes Meerdink: Zoek meer publiciteit via 

de pers, krantje zo houden, heeft ook 

zijn charme.  

- Wim Kool: geef zonnecollectoren meer 

aandacht en kijk ook naar de 

mogelijkheden van gebruik van 

duurzaam warm water. 

- Dick: gaat uitzoeken of een 

rechtsbijstandverzekering van nut is 

voor de ZEK.. 

 

Verslag ZEKretaris 2008 
 

2008 stond ook voor de ZEK 

voornamelijk in het teken van het 

kampioenschap. Olympische Spelen en 

voetbal EK brachten ons land weinig 

roem. De ZEK-leden René Sman en 

Ton Smit haalden wel de prijzen binnen 

in het Zaans Energie-besparings 

Kampioenschap. Het plaatsen van het 

molentje is weer een ander verhaal, 

maar mogelijk heeft de goede publiciteit 

in Dagblad Zaanstreek een duwtje 

gegeven aan Zaanstad, waar Annemiek 

Hollander een prima nota “kleine 

windturbines in Zaanstad” heeft 

geproduceerd.   Hopelijk komen er zo 

meerdere initiatieven om kleine molentjes te 

plaatsen in de Zaanstreek. Ik heb zelf de 

ervaring dat die op de juiste plaats een 

goede opbrengst genereren. 

Ook door dit kampioenschap hebben we met 

plezier de beide Zaanse Energiekrantjes 

geproduceerd en was de najaarsschouw een 

–gezellig- succes. Naast de Algemene 

Leden-vergadering in de Stolp heeft het 

bestuur een zestal keer vergaderd in eigen 

onderkomens. De voorzitster gaat geregeld 

naar de windsectievergaderingen van ODE 

in Utrecht. Met fam. V.d Laan, Zaanstad en 
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andere partijen is overleg gevoerd over 

het opschalen van de huidige molen, 

want sinds de klimaat- en de 

kredietkrisisen zit windenergie weer in 

de lift. En we hadden de nieuwe 

subsidieruif (SDE) gepolst, maar die 

willen eerst een bouwvergunning zien. 

En dáárvoor moet er een 

milieuvergunning zijn. Wanneer de 

Zaangemeenten de vrijkomende Nuon-

gelden in goede duurzame projecten 

investeren kan het ‘dividend’ dat van de 

Nuon aandelen wel eens benaderen, want 

opmerkelijk is dat de koersen van de ‘Groene 

Fondsen’ nauwelijks zijn gedaald.  

Hadden de pensioenfondsen maar meer in 

windenergie geïnvesteerd, ikzelf zou onwijs 

van de VUT kunnen genieten, met klompjes 

aan fietsend langs Hollands Windmolens..

 

Verslag technische commissie 2008 
 

Over het Windpaard heeft de technische 

commissie zich niet al te druk hoeven 

maken, het afgelopen jaar. Firma Bettink 

deed dat ook niet en sloeg per ongeluk 

een halfjaarlijkse onderhoudsbeurt over. 

Maar dat gaan ze goed maken, want met 

de najaarsschouw viel al op dat het 

Windpaard puur ‘hijgde’; de slijtneus aan 

de voorzijde van de wieken vond dat ze 

genoeg rondjes had meegedraaid en heeft 

deels een andere bestemming gekozen. 

Bettink zal bij de volgende beurt 

(maart/april ’09) bij redelijk weer de 

slijtlaag weer netjes aanbrengen, zodat 

fam. V.d. Laan weer een gewoon 

ademend Windpaard hoort.  

Waar we het wel druk mee hadden was 

het uitzoeken van geschikte molens. Een 

kleine voor het kampioenschap en een 

grotere voor de opschaalderij. Voor de 

kleine molens gaf het testveld in 

Schoondijke gelukkig al wat resultaten, al 

zijn de best draaiende molentjes nou niet 

de goedkoopste. Gelukkig hadden we al 

goede contacten opgedaan met de 

verregende, maar niet minder duurzame 

‘dag van het park’ . Het zijn mensen die ‘er 

voor gaan’ , maar ook ervaring hebben 

met ‘plaatsingsleed’.  

Voor vervanging van het Windpaard 

zoeken we een iets grotere molen, 

ongeveer de richting van die van Rosa 

Boersma aan de Zuiderweg. De meeste 

fabrikanten leveren alleen nog maar 

‘Megawatters’, alleen Enercon heeft een 

mooie 800 kWatt machine (ja, tien keer zo 

veel dus!) 

Ja, en nu nog de zonneboiler voor de 

nieuwe kampioen. Maar de technische 

commissie moet eerst Zweeds gaan 

studeren, voor het geval de firma “ 

Vattenvall “ toch meent te moeten 

minderen met atoomstroom ten voordele 

van echte Assendelver windstroom.

 

Opbrengsten Windpaard, totaal 160.260 kWh 
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Financieel overzicht 2008 
 

Balans per 31 december 2008 
 

 2008 2007  2008 2007

Vaste activa  Eigen vermogen 

Grond Noorderweg 1 1 Saldo per 1 januari 51.598 44.305

Molen Assendelft 27.374 32.892 Resultaat na VpB 3.789 7.944

Molen Adelft - opmeppen 566 1.698 Ledeninleg 3.900 3.900

Zonnepanelen 204 342 Reserve Groot Onderh. 15.890 15.890

  Vergoeding Planschade 13.613 13.613

  Restitutie VpB 680 -650

   
 28.145 34.933  89.470 85.002

Vlottende activa  Vreemd vermogen 

N.t.o./vooruit. bet. posten 3.161 3.543 Ledenleningen - -

   
 3.161 3.543  - -

Liquide middelen  Vlottende passiva 

Postbank 5.000 2.733 Te betalen VpB -542 1.370

ASN-profitrekening 52.873 45.827 N.t.b./vooruit ontv. post. 251 664

   
 57.873 48.560  -291 2.034

   
 89.179 87.036  89.179 87.036

 

 

Baten en lasten 2008 
 

Baten werkelijk begroot Lasten werkelijk begroot

Contributies/donaties 1.013 1.000 Alg. en bestuurskosten 2.138 1.000

Rente 646 800 Actie-/promotiekosten 460 -

Opbrengst molen 20.816 21.000 Kosten molen 3.888 3.250

Overige baten 246 100 Afschr. Molen 5.518 5.518

  Afschr. opmeppen 1.132 1.132

  Afschr. zonnepanelen 138 138

  Diverse lasten 4.395 100

  Voordelig expl. resultaat 5.052 11.762

   

 22.721 22.900  22.721 22.900
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Toelichting op de balans per 31-12-2008 
 
VASTE ACTIVA 
 
Molen Assendelft 
Aanschafwaarde 106.125 
Afschrijving 94/07 -/-  73.233 
Afschrijving 2008 -/-    5.518 
Boekwaarde     27.374 
 
De jaarlijkse afschrijving is 8%  
van de aanschafwaarde minus  
de ontvangen subsidie. 
 
Molen Assendelft - opmeppen 
Aanschafwaarde     5.660 
Afschrijving 94/07 -/-    3.962 
Afschrijving 2008 -/-    1.132 
Boekwaarde        566 
 
De jaarlijkse afschrijving is 20%  
van de aanschafwaarde  
 
Zonnepanelen 
Aanschafwaarde     1.722 
Afschrijving 94/07 -/-    1.380 
Afschrijving 2008 -/-       138 
Boekwaarde        204 
 
De jaarlijkse afschrijving is 8% van de 
aanschafwaarde. 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
Deze post bevat te ontvangen bedragen, 
zoals: 

• Rente ASN rekening 

• Molenopbrengst december - Nuon 

• Afrekening 2008 van Enerq en 
SenterNovum 

en vooruitbetaalde kosten, zoals:  

• Verzekeringen 2008 
 
EIGEN VERMOGEN 

Na bijtelling van het positieve 

exploitatieresultaat 2008 en de restitutie 

vennootschapsbelasting bedraagt het 

eigen vermogen per 31 december 2008  

€ 59.967. 

Bij deze vermogenspositie moet een 

kanttekening worden gemaakt. Dit heeft te 

maken met de in het verleden gekozen 

afschrijvingssystematiek met betrekking 

tot het Windpaard gerelateerd aan de voor 

het Windpaard ontvangen subsidie. In 

2007 is echter door het bestuur besloten 

de afschrijving op het Windpaard te 

continueren tot dat de boekwaarde geheel 

op nul (0) staat 

Het verloop van het eigen vermogen is als 

volgt: 

Saldo per 1 januari 2008 € 51.598

Afrekening VpB 2007 € 680

Ledeninleg € 3.900

Resultaat lopend boekjr na VpB € 3.789

Saldo per 31 december 2008 € 59.967
 
PLANSCHADE SAENDELFT 
Deze post is in 2000 ontvangen van de 
GEM en is bestemd voor het opvangen 
van de voorziene verminderde opbrengst 
van de molen in Assendelft als gevolg van 
de bouw van de nieuwbouwwijk Saendelft 
in de komende 15 jaar. 
 
LEDENLENINGEN 
In 2007 is het restant van de ledenlening 
afgelost. 
 
VLOTTENDE PASSIVA 

Deze post bevat over 2008 te betalen 

bedragen, zoals: 

• BTW - 4
e
 kwartaal 

• Nuon december 2008 

• Diverse crediteuren, zoals EnerQ en 
SenterNovem.
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Toelichting baten en lasten 2008 
 
BATEN 
 
Contributies/donaties 
De leden betalen jaarlijks € 5,= contributie. 
Daarnaast zijn er diverse leden die een 
extra donatie doen.  
 
Ontvangen rente 
Deze post betreft de ontvangen rente over 
de ASN-profitrekening. 
 
Opbrengst molen 

In 2008 hebben we voor 160.260 kwh geld 

mogen ontvangen. 
Verder bestaat de opbrengst uit de MEP-
subsidie van EnerQ. 
 
Overige baten 

Verkochte promotieartikelen. 
 
------------------------------------------------------ 
Gondel van de Enercon E126, de 
grootste windmolen, is duidelijk zichtbaar 
vanuit delfzijl  in het Duitse Oterdum; twee 
molens met 6 (zes!) Megawatt vermogen, 
de as draait op 135 meter hoogte.  
Ongeveer 15 keer in een minuut gaan de 
wieken rond. 

LASTEN 
 
Algemene en bestuurskosten 

Deze post bevat naast vergaderkosten en 

declaraties van bestuursleden tevens: 

� verzekeringskosten Delta Lloyd 

� abonnementen en contributies 

 

Actie-promotiekosten. 

Aanschaf van promotieartikelen, die ook 

weer verkocht worden. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn conform de in het 

verleden en tot op heden gehanteerde 

systematiek. 

 

Diversen. 

Betreft € 4.395,- voor een windmolentje 

voor de winnaar van het zaans energie-

besparingskampioenschap: R. Sman   
 
Resultaat 2008 

Resultaat voor belasting 2008 € 5.052

Vennootschapsbelast. (geschat) € 1.263

Resultaat na belasting € 3.789

 
Het netto-
resultaat is 
toegevoegd 
aan het eigen 
vermogen van 
de Zaanse 
Energie 
Koöperatie.
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Begroting 2009 
 
Baten 2009 2008 Lasten 2009 2008

   

Contributies/donaties 1.000 1.000 Alg. en bestuurskosten 1.200 1.000

Rente 800 800 Actie-/promotiekosten 500 -

Opbrengst molen 21.000 21.000 Kosten molen 3.250 3.250

Overige baten 100 100 Afschr. Molen 5.518 5.518

  Afschr. Opmeppen 566 1.132

  Afschr. Zonnepanelen 138 138

   

  Leskist 2.500 -

  Opschalen molen 7.000 -

  Milieuprijs C.Pauw 2.500

  Diversen 100 100

Nadelig expl. resultaat 372 - Voordelig expl. resultaat - 11.762

   
 23.272 22.900  23.272 22.900

 

Toelichting begroting 2009 
 

Baten 
 

Contributies/donaties 

Deze post is begroot op basis van het 

aantal leden en de daarmee 

samenhangende verwachte contributies 

en donaties in 2009. 

 

Opbrengst molen 

De begrote opbrengst van de molen is 

gebaseerd op de in 2008 gerealiseerde 

opbrengst en ontvangen subsidies. 

 

Rente 

De begrote rente is gebaseerd op de 

rentevergoeding op de ASN-

spaarrekening over 2008. 

Lasten 
 

Algemene en bestuurskosten Deze post is 

begroot op basis van de uitgaven van 2008. 

 

Kosten molen 

Deze post is gebaseerd op de kosten voor 

2008. 

 

Leskist 

Op voorstel van het bestuur wordt hiervoor 

2.500 euro begroot. 

 

Opschalen molen. 

Aanloopkosten. Kunnen mogelijk (deels) 

geactiveerd worden.  

Milieuprijs. Geschatte kosten 

    
Voorstellen aan de ledenvergadering 

1. De leden keuren de jaarrekening over 2008 goed en déchargeren hiermee de 
penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 

2. De leden keuren de begroting voor het jaar 2009 goed.. 
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John Hermans: Nieuw bestuurslid? 
 
Thecla, onze voorzitster, heeft me 
gevraagd me kandidaat te stellen voor het 
bestuur van de ZEK, en ik heb daarin 
toegestemd. 
Reden genoeg om mezelf aan u voor te 
stellen: ik ben John Hermans, sinds 1996 
woonachtig in Assendelft, daarvoor in Zuid 
Holland. Getrouwd, twee kinderen, baan in 
de automatisering bij een groot bedrijf, 
mag ’s winters graag schaatsen.  
 
Duurzaamheid en zuinigheid draag ik een 
warm hart toe, dus toen ik, bij toeval, 
ontdekte dat er in de Zaanstreek een club 

is die de promotie van die twee deugden 
tot doel heeft ben ik daar lid van 
geworden. We zijn twee molenschouwen, 
twee jaarvergaderingen en een 
economische storm verder en de tijd lijkt 
rijp voor een revolutie op het gebied van 
energie-opwekking en gebruik, op allerlei 
manieren en gebieden. In de Zaanstreek 
kan de ZEK hierin een belangrijke rol 
spelen, daar hoop ik mijn deel aan te 
kunnen bijdragen. 
 
Ik hoop u te zien op de algemene 
ledenvergadering. 

 

De kick van de ZEK 
 
De ZEK heeft als doelstelling het 
bevorderen van het gebruik van 
windenergie en andere vormen van 
duurzame energie. De Zaansche 
ZEKleden hebbent wel gemerkt dat het 
bestuur deels een andere weg is 
ingeslagen.  
Beheren van het Windpaard betekent het 
veiligstellen van de toekomst óók van haar 
vervanger in Omzoom.  
Het bestuur volgt kritisch het duurzame 
beleid in de Zaansche 
leefomgeving..Echter de ambtelijke 
molens draaien traag en kosten veel 
(menselijke-) energie, waardoor de accu  
van het kleine ZEK bestuur soms leeg 
raakt. Daar hebben we wat opgevonden. 
Energiebedrijven doen veel aan 
voorlichting over energiebesparing, daar 
hoeft de ZEK geen actieve rol in te spelen, 
maar bereikt deze informatie iedereen? 
Zo gingen we kijken hoe we op ludieke  
manier mensen kunnen aanzetten tot 
nadenken over…bijv. ons eigen handelen 
ten aanzien van energiegebruik en 
duurzame energie. 
Wat trekt de aandacht? 
Kampioenschappen! 

 Ander voordeel is dat het bestuur door 
het uitwerken van deze kampioenschapen 
zéér véél energie krijgt zodat de accu tot 
het nokkie is opgeladen.  
Maar er is meer… Ons lid Rene Sman 
werd  Zaans EnergiebesparingsKampioen. 
Hij won een kleine windmolen (uwt), die hij 
niet voor zijn eigen huis wilde gebruiken, 
maar liever schonk aan de stichting 
Kalverpolder. Het plaatsen van deze 
molen is een avontuur op zichzelf voor het 
ZEK bestuur. In het najaar van 2008 
konden mensen inschrijven op het Zaans 
Energiek Kampioenschap door een 
opgewekt verhaal in te sturen.  
Ditmaal heet de kampioen Cees Pauw, die 
op 20 april op de Brandarisflat zijn 
Zaansche Zonneboiler in ontvangst heeft 
genomen. Het komende jaar komt er een 
Kunstenaars Kampioenschap. Beeldend 
Kunstenaars kunnen een ontwerp 
indienen voor een Energieke Leskoffer, 
bedoeld om scholieren aan te zetten tot 
Kreatieve Ideeën voor de KlimaatKrisis. 
Het bestuur krijgt er nu al een KiKK van!  
 
Thecla
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Verkoop van Nuon 
 
Gedeputeerde Heller van Groen Links 
heeft zich in feite neergelegd bij de 
verkoop van Nuon aan Vattenfall. Is dat 
terecht?  
1e is Nuon is een veel efficiënter bedrijf, 
Vattenfall berekent hogere tarieven. 
2e. Heller vindt dat Vattenfall een goede 
én groene reputatie heeft.     De website 
groenestroomjagraag.nl/stroometiket. Laat 
zien dat Nuon zijn stroom voor 2/3  uit 
kolen en gas.opwekt ; Vattenfall voor 3/4 
uit kolen en kernenergie. Stroom uit   wind 
en waterkracht is nagenoeg gelijk.   
Vattenfall is echter een radioactieve 
smeerpoets. De uitstoot bedraagt 976 
micro g./ kWh radioactief afval en  is 
daarmee koploper in Nederland zelfs  nog 
voor Franse stroomproducenten. De 
uitstoot van Nuon is 270 micro g./ kWh. 
 
3e. 49 % van de Nuon-aandelen worden 
in eerste instantie verkocht. De rest wordt 

uitgekeerd in de komende 6 jaar in 3 
porties. Ook Heller twijfelt aan de 
hoeveelheid dividend die hierop 
uitgekeerd zal worden. Vattenfall moet 8.5 
miljard financieren. Bovendien is het 
bedrijf eigendom van de Zweedse staat, 
die voorstander is van het plaatsen van 
meer kerncentrales wat kostbare 
investeringen zijn en ongetwijfeld ook van 
invloed  zullen zijn op de stroomtarieven 
van Nuon. 
4e. Moet Heller zich neerleggen bij de 
verkoop van Nuon? Noord-Holland bezit 
met Amsterdam 18.4 % van de aandelen. 
Met een paar gemeentes erbij zoals 
Zaanstad en Alkmaar zit men boven de 20 
% van de aandelen en is de verkoop van 
Nuon tegen te houden. Daarmee wordt 
een duurzamere nutsvoorziening in 
Nederlandse handen  gehouden. 
  
C. Pauw

 

Wind went wel 
 
Inpassing van grootschalige windenergie 
in het landelijk elektriciteitsnet is geen 
enkel probleem, zo betoogt Ir. Bart 
Ummels bij zijn promotie aan de TU Delft 
begin dit jaar. Zelfs wanneer windenergie 
in één derde van de totale elektriciteits-
behoefte voorziet. Tegenstanders van 
windenergie betogen altijd dat als je de 
kolencentrales vervangt door windenergie, 
de stroomvoorziening in gevaar komt 
wanneer de wind wegvalt.  
 
De wisselende wind  
De heer Ummels heeft met 
simulatiemodellen aangetoond dat 
fluctuaties in de opbrengst van 
grootschalige windenergie in 99% van de 
tijd binnen de schommelingen in de vraag 
naar stroom vallen. De vraag naar stroom 
is namelijk ook heel wisselend. Op grond 
van KNMI-gegevens op de geplande 

locaties voor grootschalige windparken 
valt hooguit een paar keer per jaar een 
maximaal vermogensverlies van een paar 
gigaWatt in vijftien minuten te verwachten. 
Zelfs in situaties met een snel stijgende 
vraag, zoals op maandagochtend, zorgt 
dat vermogensverlies niet voor problemen. 
 
De wisselende stroombehoefte 
Het elektriciteits-systeem heeft nu ook te 
maken met grote fluctuaties in het aanbod, 
bijvoorbeeld door het uitvallen van 
kerncentrales in Frankrijk, waarvandaan 
Nederland veel stroom importeert. Dan 
verdwijnt 1,5 tot 2 gigaWatt; binnen een 
tijdspanne van een halve minuut wordt dat 
opgevangen. Op dit moment verzorgen 
kolencentrales, die zich niet eenvoudig 
laten aan- en afschakelen, vooral de 
basislast, terwijl gascentrales de midden- 
en pieklast voor hun rekening nemen. In 
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Nederland hebben we veel warmtekracht-
installaties, waarvan het gezamenlijk 
vermogen méér is dan de elektriciteits-
centrales samen. Warmte is eenvoudig op 
te slaan, zo laten de tuinders ons zien. Dat 
kan ook bij stadsverwarming; als het niet 
waait, zijn warmtekracht-installaties prima 
geschikt om bij te springen. 
 

Wind als buffer  
Meest opmerkelijke conclusie van Dhr. 
Ummels is wel dat niet het tekort, maar 

juist het teveel aan opgewekte 
windenergie het probleem vormt. Een 
probleem, wat met slimme inzet omgezet 
kan worden voor bufferwerking. Vooral in 
de avonduren is er sprake van een fors 
overschot. Wanneer de windturbines dan 
niet op vol vermogen draaien, kunnen ze 
er een extra functie bij krijgen: snel extra 
vermogen leveren. En zolang de wind er 
is, kan een windturbine binnen enkele 
seconden vol vermogen leveren.

 

Zaans Energiebespaingskampioen van 2008, René Sman, ontvangt hier van Pauline 

Westendorp van Opgewekt Nu de hoofdprijs in de vorm van een tegoedbon voor één 

1500 Watt windmolentje. 

 

Buren werken aan energiebesparing: 
klimaatstraatfeest 

 
In oktober is door minister Cramer (Milieu) 
en (toen nog) minister Vogelaar (Wonen).  
Het Nationale Klimaatstraatfeest gestart; 

een initiatief van de Hier-Klimaatcam-
pagne. Mensen werden opgeroepen om 
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door samenwerking met hun buren  twee 
dingen te bereiken:  
· bewuster, en daardoor zuiniger, 
energiegebruik; 
· versterken van burencontacten, 
waardoor de gemeenschapszin in straten 
en buurten versterkt wordt. 
Van de actie was een wedstrijd gemaakt 
met als prijs (geld voor) 500 straatfeesten.  
Ruim drieduizend straten hebben 
deelgenomen en inmiddels is de winnaar 
bekend: een straat in Leusden. Ook een 
3-tal Zaanse straten viel in de prijzen. 
 
Energie bewustzijn bevorderen door een 
wedstrijd uit te schrijven, prijzen uit te 
loven en straatfeesten te organiseren, ’t is 
wat anders dan de entourage en 
ambiance bij de vergaderingen van de 
Zaanse Energie Koöperatie. 
Een straatfeest zal ik waarschijnlijk nooit 
organiseren, om wat voor verheven doel 
dan ook, maar kijk eens wat er in 
Nederlandse straten gebeurt in de zomers 

als er op hoog niveau een balletje wordt 
getrapt: het (oranje) buurtgevoel viert 
hoogtij. Er zijn heel veel mensen die wel 
een straatfeest organiseren. Een fractie 
van dat enthousiasme en die 
samenwerking zou al heel wat initiatieven 
tot energiebesparing kunnen dragen. 
Enthousiasme en samenwerking, dat zijn 
nu juist de belangrijkste elementen in een 
organisatie als de ZEK, dus als er een 
wedstrijd met prijzen nodig is om mensen 
voor energiebesparing en duurzame 
energie te laten warmlopen, dan verdient 
dat onze steun. Trouwens, wie was er 
eigenlijk eerst met een wedstrijd rond 
energiebesparing? 
 
Op internet kunt u meer vinden over deze 
actie: www.klimaatstraatfeest.nl 
Of zoek in google op het woord: 
klimaatstraatfeest en laat u verrassen door 
allerlei leuke, slimme en hartverwarmende 
acties die mensen hebben gevoerd.

 

Wist u dat / voor u gelezen 
 

• Het europarlement verbiedt de verkoop 
van gloeilampen in 2012… 

• Vanaf 2015 worden alleen nog 
energieneutrale huizen gebouwd in de 
drie noordelijke provincies. Voor dit plan 
van de provincies zelf, heeft minister 
Cramer groen licht gegeven. De huizen 
moeten het verbruik aan energie zelf op 
kunnen wekken. Daartoe worden ze 
voorzien van onder andere 
zonnepanelen, led-verlichting en zuinige 
cv-installaties.  

• Greenchoice regelt voor klanten de 
aankoop en subsidie voor zonne-
panelen. Bij Senter Novem is tot 30 
oktober  88 miljoen euro beschikbaar, 
niet voor de aanschaf van de panelen, 
maar 15 jaar lang een goede vergoeding 
voor je zonnestroom . Ook voor grotere 
zonnepanelen tot 100 kilowatt. Wees 

snel, de bodem van de pot schijnt al in 
zicht te zijn. 

•  Amelanders krijgen een eigen 
energiebedrijf, Greenchoice zorgt o.a. 
voor de administratie. Iedereen op 
Ameland kan een aandeel kopen van 50 
euro. 

• De verplichting slimme meters te 
vervangen,is door de eerste kamer 
tegengehouden op grond van de 
privacygevoeligheid. 

• Plaatsing van windmolentjes op dak 
TRIAS-VMBO in Krommenie gaat niet 
door. Het bezwaar dat tegen de 
bouwvergunning was ingediend, is 
helaas door het college van b en w 
gegrond verklaard. 

• Op de website van provincie Zeeland 
staan de resultaten  van de tweede 
termijn van het proefveld met kleine 
windturbines (UWT) in Schoondijke.  
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• Oktober 2008 heeft gemeente Zaanstad 
een beleidsnotitie gepubliceerd voor 
kleine windturbines in Zaanstad. De 
dienst communicatie verwacht in mei 
een folder gereed te hebben. Mensen 
die interesse hebben naar deze 
beleidsnotitie kunnen Thecla mailen. 

• Wim Kool heeft een beperkt aantal zon 
en wind speeltjes gescoord voor een 
zeer aantrekkelijke prijs van €5,50 . Een 
bouwpakket van helikopter of 
ouderwetse windmolen die je zelf kan 
schilderen. Voor kinderen vanaf 9 jaar. 

• Wie heeft zonnepanelen? Op naar de 1 
miljoen zonnepanelen binnen vijf jaar! 
Dit is het streven van Pieter Reijnders, 
directeur van 1miljoenzonnepanelen.nl. 
Deze internetondernemer in Heemstede 
wil het gebruik van zonne-energie door 
particulieren en vooral ook door 
bedrijven stimuleren.  

• B&W van Zaanstad heeft de Ruimtelijke 
Milieuvisie goedgekeurd. Hierin staat 
hoe Zaanstad haar niet geringe ambities  
wil behalen. De raad heeft onder andere 
de wens uitgesproken dat Zaanstad in 
2020 ‘klimaatneutraal’ is. Het aantal 
milieubelastende woningen wordt van 
60.000 teruggebracht naar 30.000 in 
2020. De Ruimtelijke Milieuvisie ligt van 
2 april tot en met 14 mei 2009 ter 
inzage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 jaar WISE 
 
WISE, World Information Service on 
Energy. Klein en krachtig, eigengereid en, 
waar nodig, dwars. Al dertig jaar voorziet 
WISE mensen en groepen van 
onafhankelijke, gedegen en bruikbare 
informatie tegen kernenergie. WISE werkt 
samen met de grote (milieu)organisaties 
maar richt zich vooral op kleine basis-
organisaties: lokale vissersgroepen aan 
de kust van Taiwan die steeds vaker 
misvormde vissen vangen, de Zuid-
Afrikaanse plattelandsbevolking die geen 
nieuwe kerncentrale wil. 

Op 3 februari 2009 vierde WISE zijn 30 
-jarige jubileum. Opgericht in de winter 
van 1978 in Amsterdam speelt de World 
Information Service on Energy: WISE, al 
decennialang een grote rol in het 
internationale verzet tegen kernenergie, 
Twee miljard mensen op de wereld 
hebben geen toegang tot elektriciteit. Met 
een kerncentrale zijn zij echt niet 
geholpen: die voorziet vooral industrie in 
de steden van energie, niet de 
huishoudens in sloppenwijken of op het 
platteland. Op de web-site van WISE zie 
je ook het effect van uraniumwinning op 
het landschap, geen opwekkende plaatjes 
voor in de ZEkrant.

 
 


