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• Inleggelden aan de ZEK zijn €50,─.
• Giften zijn ook welkom en zijn aftrekbaar van de belasting.
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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.
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Van de voorzitster
Ja, en dan onze eigen opschaalfeuilleton:
Als goedmaker voor het niet Windpaard
mogen opschalen beloofde Zaanstad ons
een plekje in hun Nuon-geld windpark aan
het Noordzeekanaal. De deal in Hoogty is
met een andere grote windontwikkelaar
aangegaan, maar....Samen met het
energieontwikkelteam mag ZEK één 3
MWatt molen in een door Agentschap
(vroeger Novem) als innovatief genoemd
participatiemodel ontwikkelen. Spannende
woorden, niet? Het bestuur ziet het
helemaal zitten en we gáán ervoor! Maar
vóórdat u bang wordt dat uw bestuur zich
te barsten gaat werken; de geslaagde
excursie bij Ruud Meyns verdient een
vervolg: we willen leden vragen om de
organisatie van iets dergelijks of een
andere kleine klus op zich te nemen, wie
voelt zich geroepen? In ieder geval tot
ziens op 27 april 20.00 in de Knapzak,
Noordeinde 18 in Wormerveer.
Thecla

Laat ik beginnen met het gedenken van
de vader van onze Thecla. Twee dagen
voor dit schrijven is hij overleden dus de
aanhef van deze Zaanse Energiekrant
komt éénmalig uit de pc van de exzekretaris. Het grote energienieuws komt
uit Fukushima en uit Tripoli, maar gelukkig
hebben we ook goed nieuws:
Windcoöperatie Waterland is momenteel
hun 3 oude molens aan de Markerdijk aan
het opschalen naar Megawatters. WCW
voorzitter Wouter Tillemans komt de 10jarige fuilleton op 27 april uit de doeken
doen. De feuilleton van het gewonnen
molentje van René Sman dreigt een
happy ending te krijgen op DGW en de
ZEK is van plan Zaanstroom te gaan
leveren, waarvoor onze voorzitster de
zalen bij het Wijkoverleg Krommenie en
Assendelft platliep. Om het spannend te
houden lag ons Windpaard bijna in
katzwijm, door de Bettink-mannen weer op
de been geholpen, maar de
molenzorgverzekering had er geen (of een
kleine) boodschap aan.

Uitnodiging ledenvergadering
Hierbij wil het bestuur U uitnodigen
voor de algemene jaarvergadering op
woensdag 27 april om 20.00 uur bij
de Knapzak, Noordeinde 18 (naast
kerk) te Wormerveer.

4. Verslag zekretaris
zaanstroom ja of nee
5. Verslag technische commissie
6. Financieel jaarverslag
7. Kascommissie
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
9. Decharge penningmeester
10. Vaststelling begroting 2011
11. Bestuurswisselingen
Dick Beets stelt zich verkiesbaar
12. Rondvraag
13. Afsluiting

De agenda is als volgt:
1. Welkom,mededelingen en agenda
2. Opschalen Markerdijk
presentatie door Wouter Tillemans
(Windcoöperatie Waterland)
3. Verslag ALV 26 april 2010

3

ZEK-excursie Wormer
Op zaterdag 22 november 2010
bezochten mensen van de ZEK het huis
en bedrijfspand van de heer Ruud Meijns.

elektrische energie die de pomp verbruikt
komt het equivalent van 4 kWh aan
warmte het huis in, en de buitenlucht is
een paar graden afgekoeld. (Een koelkast
binnenstebuiten als het ware.) Met deze
warmtepomp wordt water in een 1000-liter
vat verwarmd, dat weer naar behoefte
wordt gebruikt voor de vloerverwarming.
Behalve de warmtepomp zijn er ook PVen thermische zonnepanelen op het dak te
vinden. Deze voorzien voor een deel in de
elektriciteitsbehoefte en de warm

Zijn woning, aan het Oosteinde in
Wormer, is een nieuw gebouw (2008) met
een keur aan nieuwe technieken op het
gebied van klimaatbeheersing. Het begint
al bij de bouw van het huis; zeer goede
isolatie en afdichting, ingebouwde kanalen
en roosters voor een balans ventilatie
systeem, een fijnmazig buizenstelsel in de
vloeren in alle vertrekken om te kunnen
verwarmen met water op lage temperatuur
(ca. 29 C).
Voor de verwarming van het huis maakt hij
gebruik van een warmtepomp, elektrisch
aangedreven, die warmte kan winnen uit
de buitenlucht. De warmtewisselaar die
hiervoor zorgt staat op het dak; ziet er uit
als een air conditioner. Voor elke kWh
4

tapwaterbehoefte.
Met gepaste trots toonde Meijns de mede
door hem zelf ontworpen en aangelegde
installatie, en die was niet misselijk. Een
bijna industrieel aandoende pijperij, met
kleppen, pompen, wisselaars en als
koninklijk middelpunt het 1000-litervat.
Voor de meesten van ons zou een
dergelijke installatie te veel van het goede
zijn, maar Meijns, eigenaar van een
installatiebedrijf, is hierin een pionier
geweest. Hij vertelde ook dat er al
apparaten zijn, of binnenkort komen, die
een groot deel van de buizenboel
bevatten, maar dan verstopt in een keurig
kastje net als nu een HR-ketel.

Alle apparatuur verbruikt natuurlijk stroom,
en het stroomverbruik van Meijns is dan
ook hoog: ca. 16.000 kWh per jaar. Hierbij
moet wel bedacht worden dat zijn manier
van verwarmen ongeveer 800 m3 gas per
jaar uitspaart, dat energetisch
overeenkomt met ongeveer 7000 kWh.
(Op www.warmtepompforum.nl is meer
informatie te vinden, over warmtepompen;
bijvoorbeeld dat 1000 m3 gas energetisch
gelijk staat aan 9407 kWh stroom.)
Het bezoek maakte duidelijk dat er rond
de energie huishouding van woonhuizen,
maar ook andere gebouwen, de komende
jaren nog wel het nodige zal gaan
veranderen.

Hoe skoon is "De Zaan"
Van Zaanstad lijkt het te moeten komen:
De gemeenteraad heeft de ambitie
uitgesproken om in 2020 klimaatneutraal
te zijn. In het
Integraal Klimaatprogramma 2010-2020
geeft de gemeente aan welke acties
worden ondernomen
om deze doelstelling te bereiken.
Activiteiten 2011:
Uitvoeren van acties uit het Integraal
Klimaatprogramma.
Afronden onderzoek warmte en koudenet
Zaanstad.
Voorbereiden van een installatie voor het
verwerken van biobrandstoffen.
Voorbereiden en ontwikkelen van
windmolen- en zonneparken.
Implementatie duurzaam bouwen in
bouwprojecten (plannen), zoals
Poelenburg,
Kreekrijk, Kleurenbuurt, Hembrugterrein
en HoogTij.
Implementatie van klimaatdoelstellingen in
de beleidsvelden Wonen, RO, Verkeer en
Vervoer, Economische Zaken, e.d.
Vormgeven aan duurzaamheidscoach
voor bedrijven.

De ZEK wil de klimaatontwikkelingen in de
3 zaangemeenten eens op een rijtje
zetten. In Oostzaan zijn de ontwikkelingen
minimaal zo merkten we op de
energiebeurs een minimale opkomst, wat
kwam omdat er ook minimale
ruchtbaarheid aan was gegeven. Jaren
terug liep Oostzaan voorop met Diftar en
de molen "Skoon" aan de A8, wat een
debacle werd door jarenlange
touwtrekkerij tussen verzekeraar en
molenbouwer over een afgewaaide wiek.
De overnames door Nuon van PEN en
ENW hielp ook niet mee en zo is 'Skoon'
nu een bedrijventerrein aan het worden.
Gemeentelijk beleid is nu 'Het streven
naar een CO2-neutrale gemeentelijke
organisatie in 2020' Er staat nog wel een
oude watermolen in het Twiske; meer
heeft ZEK niet kunnen bespeuren.
De Gemeente Wormerland heeft samen
met Oostzaan één milieudienst, Waar
Peter ten Bruggecate enorm zijn best
doet. De ZEK had hoop op een goed
klimaatbeleid met een milieuwethouder
van de SP. Wat er van terecht komt leest
u in het interview met Anna de Groot.
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Energyballs' één bij de Hemmes, twee bij
voetbalveld Zaandijk en laatst een Donqi
op constructiebedrijf Erdi en in Krommenie
opende de winkel ‘Echtwaer’ haar deuren.
Vraag aan de leden: Wilt u ZEK bellen of
mailen als er ergens een klimaat of
milieuvriendelijk wapenfeit waarneemt?
Molentje, zonneboiler, zonnepanelen,
groene stroomcontract, Hemwegcentrale
weg, noem maar op. Naar zek@planet.nl
of 06-33800429.

Beleidskader e-vervoer vaststellen.
Uitvoering geven aan Europees project EHarbours.
Manifestatie Duurzaan aan de Zaan
Ook merkt ZEK een positief beleid ten
aanzien van het plaatsen van grote èn
kleinere molens, zie hiervoor ook het
verhaal over de molen in Krommeniedijk.
Zo tellen wij aan het Noordzeekanaal 4
grote molens, de 2 molens aan Zuiderweg
en Noorderweg in Assendelft en kleinere '

Gesprek milieuwethouder Wormerland
De ZEK heeft gesproken met Anna de
Groot, (SP) wethouder van o.a. milieu van
de gemeente Wormerland.

onderzoeken of er meer zonnepanelen op
boerderijen kunnen. Ook zijn er
verschillende proeven in het land voor
vergisting of biogasinstallaties.
Maar helaas heeft de
gemeentekas geen geld
hiervoor beschikbaar.
Je kunt subsidies vanuit
provincie of rijk krijgen voor
CO2reductie.
Wormerland krijgt steun vanuit
de provincie om op de jaarlijkse
energiebeurs een aantal
zonneboilers en zonnepanelen
te subsidiëren, daarnaast is er
vanuit de Nuon-aandelen
€35.000 gereserveerd om
bomen te planten.
Als er particuliere initiatieven komen om
een kleine molen te plaatsen of zonneenergie aan te wenden voor duurzame
verwarming van b.v. het zwembad?
Dat wordt getoetst aan het
bestemmingsplan en dat is de
bevoegdheid van de wethouder
Ruimtelijke Ordening, men zegt dat kleine
windmolentjes niets opleveren en overal
wordt door buurtcomités bezwaar
aangetekend; iedereen wil duurzaam,
maar Not In My BackYard hè.

Een jaar geleden heeft de
raad van Wormerland
unaniem de SP motie
aangenomen om een
klimaatneutrale gemeente
te worden. Wat zijn de
plannen?
Wij zijn net zo ambitieus
als Zaanstad, dat al in
2020 klimaatneutraal wil
zijn, alleen geven wij
onszelf een redelijke tijd
om onze doelen te
behalen. Helaas voor onze
doelstellingen loopt de A7 dwars door
Wormerland en dat geeft onnoemelijk veel
CO2 uitstoot, die bijna niet valt te
compenseren. Behalve dan met
windmolens, maar die hebben een
tiphoogte van 110 meter en geven alleen
horizonvervuiling, lawaai en onthoofden
vele vogels. Een paar jaar geleden heeft
de bevolking van Wormerland zich heel
duidelijk uitgesproken tégen dergelijke
windmolens. Het college wil onderzoeken
of bio-energie en zonne-energie tot de
mogelijkheden behoren. LTO wil graag
6

Verslag Ledenvergadering 26 april 2010
Welkom, mededelingen en agenda
Thecla memoreert Dick Jonker

-Loes Meerdink: Hoe is de nu relatie met
advocaat Elmas? Niet beëindigd, maar
bevroren.
-Dhr Könst adviseert om bij het clubblad
een los blad met betalingsherinnering te
sturen.
-Verslag wordt goedgekeurd met
dankzegging aan de penningmeester.

Verslag ALV 14 mei 2009
-Het verslag wordt goedgekeurd
-Vraag dhr Könst: is er een veranderde
houding merkbaar nu Nuon overgenomen
is door Vattenfall?
Dick heeft Vattenfall gevraagd om de
Groencertificaten terug te geven, maar dat
wilden ze niet doen. Over 3 jaar, aan
einde MEP-subsidie periode, loopt de
termijn af. Dick heeft daarnaast over de
zelflevering optie gesproken..
-Dhr Bayzid benadrukt dat in het licht van
het plaatsen van een grotere molen
financiele reserve belangrijker wordt, en
hoe te bepalen hoeveel dat moet zijn.

Kascommissie
-Wijlen Dick Jonker zat in de
kascommissie, is vervangen door Loes
Meerdink.
-Wim Kool vraagt of betalingen en
ontvangsten door bestuursleden apart
kunnen worden genoteerd om de controle
te vereenvoudigen.
-De kascommissie heeft de boeken
ingezien, goedgekeurd en dit ook
schriftelijk bevestigd.

Verslag zekretaris
-Simon Boers: adviseert notulen van
raadsvergadering dd 22 april op te vragen;
hier heeft dhr Wekx de Wind plannen
uiteen gezet.
-C. Könst: houd de afloop van termijnen
goed in de gaten, vooral tijdens vakanties.
Tijdens het voortraject kan er al veel fout
lopen.
-Zekretaris Verslag wordt goedgekeurd.

Verkiezing nieuwe kascommissie
Nieuwe kascommissie: Wim Kool, Gerda
Klaassen.
Decharge penningmeester
Kascommissie verleent decharge aan de
penningmeester.
Vaststelling begroting 2010 +
contributie naar €10,00
-Dhr Könst vraagt een post op te nemen
voor juridische bijstand.
Dick Beets: zit in de post “Plan nieuwe
molen”; we passen de omschrijving aan
naar “Plan nieuwe molen incl. Juridische
bijstand”.
-De goede cijfers voor de verhaspelde
posten Kampioenschap en Diversen
worden gegeven.
-Dhr Pompert vraagt wat de ZEK doet met
zonne-energie. Er ontstaat een discussie
over het te voeren beleid, dhr Bayzid
vraagt of investeren in een grote molen

Verslag technische commissie
-C. Könst: Kan het aantal dagen dat de
molen niet heeft kunnen draaien, met
reden, worden vermeld in het technisch
jaarverslag. Dit wordt toegezegd.
-Verslag Technische wordt goedgekeurd.
Financieel jaarverslag
-Opmerking Loes Meerdink: als je
betaalrekening bij ASN neemt i.p.v ING
krijg je 1% rente over saldo van de
betaalrekening.
Dhr Könst: Betaalhandelingen via internet
bij ASN niet erg gebruikersvriendelijk.
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het gevaar brengt dat de koöperatie niet
anders meer kan doen.
-Jaap Velserboer nodigt dhr Bayzid uit om
met het bestuur mee te denken over het te
ontwikkelen beleid. Dhr Bayzid stemt
hierin toe.
-In het traject naar een grotere molen zal
het bestuur waar nodig of raadzaam een
Extra ALV organiseren.
-De begroting wordt goedgekeurd.
-De contributie verhoging naar €10,00
wordt aanvaard.

Dhr Bayzid stelt voor een junior
lidmaatschap in te stellen met een
gereduceerde contributie.
Hij vermeld ideeën om kinderen dmv
experimentjes bewust te maken van
energie (opwekking, gebruik, besparing).
Dhr Pompert meldt dat er voor kinderen
dan wel een continue interessant aanbod
moet zijn om de interesse vast te houden.
Verder geen reacties
Voor beleidsbepalende vergaderingen
willen ook worden uitgenodigd;
dhr Könst, Simon Boers, Ton Smit, Wilco
Pompert.

Bestuurswisselingen
Dick Beets treedt reglementair af,
secretariaat en penningmeesterschap
raken vacant.
John Hermans wordt voorgedragen als
opvolger voor het secretariaat. De
vergadering gaat akkoord met zijn
benoeming tot secretaris.
Dhr Bayzid biedt zich aan voor de functie
van penningmeester; de vergadering gaat
hiermee akkoord.

Rondvraag
-Ton Smit meldt dat hij contactpersoon is
voor Peak-oil en Transition Town.
-Mevr. Van der Made: wanneer is zonneenergie begonnen?
-Dhr Könst: Duitsland investeert 100 mln
in PV zonnenergie.
-Adviseert bestuur om goed op de hoogte
te blijven van zaken op het stadhuis,
Simon Boers zou een goede bron van
informatie kunnen zijn.
Thecla Graas antwoord dat er al
regelmatig contact is met Simon Boers.
-Wim Kool: hebben we keuzevrijheid
inzake het type molen?
Thecla Graas: dit is nog niet aan de orde
geweest, wordt genoteerd.
-John Hermans meldt het burgerinitiatief
inzake duurzame energie (te vinden op
www.duurzameenergie.org).
-Mogelijke activiteiten waar we ons
kunnen profileren de komende tijd:
Thecla 30 mei dag van het park in
Krommenie 12.00 tot 16.00 in Agathepark
aanmelden bij n.swagerman@planet.nl
tel:6218700
Thecla: 5 juni energie markt Zaanstad,
Wim neemt dan een zonnepaneel mee.
Thecla: 26 juni Moisefestival van 12.00 tot
24.00 uur Darwinpark Zaandam
(info@moisefestival)

Het Windpaard, opschaling
De gemeente heeft geen toestemming
voor opschaling verleend.
De toekomst van de molen is onzeker (o.a
door gesprekken gaande tussen Jan van
der Laan en Dienst Landelijk Gebied).
Het is nog niet bekend wanneer de DLG
met ons wil spreken over onze
“postzegel”, noch wat hun insteek zal zijn.
De procedure omtrent onze aanvraag van
de bouwvergunning voor opschaling van
ons windpaard en de daarop volgende
weigering is “bevroren” in afwachting van
verdere ontwikkelingen binnen de
Zaanstreek met betrekking tot
windmolenlocaties en de mogelijkheden
voor de ZEK..
Ideeën voor het ledenwerfkampioenschap
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Najaarsexcursie wordt voorbereid naar
een huis met allerlei duurzame energie
voorzieningen.
-Dick Beets: Er moet een nieuw bord bij
de molen komen; bij de brainstorm sessie
moet dit aan de orde komen.

Datum brainstormsessie 24 juni.
DB bereid een “agenda” voor
Afsluiting

Verslag ZEKretaris
uraniumprijs. Zonne-energie kleinschalig,
door leden te subsidiëren helpt ZEK hun
woning energieneutraal te maken. De ZEK
zal geen antikernenergie houding meer
uitdragen. Het businessplan is hier op
geschoond. Door verhuizing en drukke
werkzaamheden kon John niet alle
sekretariaatsklussen behappen en zo is dit
verslagje ook van de hand van Dick.
Verhuisdrukte bracht ook de verbouwing
van het pand, waar de ZEK zeteld en
ondergehuurd wordt van de
Milieufederatie Noordholland. Ook mede
door aktief mee te doen aan de
Klimaatkaravaan (richting Kopenhagen)
en Duurzaam aan de Zaan is het contact
met de Milieufederatie verbeterd.
Tenslotte was Thecla vaste deelnemer
aan het gemeentelijk milieuplatform en het
Zaans Natuur en Milieu-Overleg.

Het afgelopen jaar is uw zek bestuur hard
bezig geweest om de toezegging van
Zaanstad: 1 molen van het Nuon-park, te
verzilveren. Het grondgebied van
Zaanstad werd naast de windkansenkaart
van de provincie Noordholland gelegd om
windmolenlocaties te zoeken. Gelukkig
konden we heel goed overweg met het
Energie-ontwikkelteam. Tussendoor heeft
het bestuur 8 maal vergaderd. Het bleef
niet bij praten en de ZEK heeft acte de
presence gegeven op de energiebeurzen
van Zaanstad, Wormerland en Oostzaan.
Op 24 juni in de zomerhitte was er dan wel
weer een avondje brainstormen in de
Knapzak met als uitkomst dat ZEK haar
energie stopt in ontwikkeling van
windmolenparticipatie en zelf stroom gaat
verkopen met als argument dat de
kostprijs vast is (afschrijving-onderhoudverzekering) en niet afhankelijk van olie of

Verslag technische commissie

over maart van 100%, maar niet nadat
was vastgesteld dat een onbalans in de
wieken met het goede windbegin van
februari maar 85% beschikbaarheid
aangaf. Niet alleen qua reparatie, maar
ook qua wind was 2010 een krisisjaar. We
hebben nagegaan of de oprukkende bouw
van Saendelft de boosdoener is en
inderdaad leverde onze molen nog
slechter dan de windex voor Nederland
aangaf. Hiervoor zijn we ooit
gecompenseerd door Zaanstad. De MEPsubsidie van 7,1 cent per kWh zou gelden
voor 18000 vollasturen òf 10 jaar. Het ziet
er naar uit dat juni 2014 het eerst in zicht
komt. 1800 vollasturen komt op 144.000
kWh per jaar en 2010 gaf slechts 102.240
kWh.
Op 11 november 2010 hadden wij de eer
een minimolentje op buurtcentrum de
Groote Weiver te mogen plaatsen. Het is

een 300Watt molentje van Draaistroom,
wat zonder vergunning geplaatst kan
worden en inclusief omvormer 1000 euro
kost. De leverancier had vergeten te
zeggen dat de wieken netjes
uitgebalanceerd moeten worden (zie
Youtube: black 300), waardoor de dames
van de kringloopwinkel het 'uit'knopje heel
snel konden vinden (vanwege de
teringherrie). Momenteel probeert Bo van
Bussel, ons trouwe ZEK-lid het uitlezen
van de prestaties via het modem van de
Mastervolt omvormer binnen haar
stageopdracht te krijgen. Op de
ledenvergadering hebben we gegevens.
Het is een proefopstelling wat we gratis
van de firma Draaistroom mogen lenen.
Hopelijk binnenkort krijgen we van
Zaanstad de vergunning om het molentje
van René Sman bij de Groote Weiver te
plaatsen. Dick Beets

Opbrengst Windpaard in kWh in 2010
Totaal 102.240 kWh
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Het Windpaard lijkt met 16 jaren in de
puberteit terecht te zijn gekomen. Vorig
jaar had de slijtneus al acné en deze
zomer gaf een pitchlager de geest. De
machinebreukverzekering leek het meeste
te dekken toen men bij DeltaLoyd door
had dat de molen in 2004 was opgemept.
Naderhand bedacht Fa. Bettink dat de
klapaslagers na 5 jaar hun tijd er op
hadden zitten en dat daarvoor toch een
wiekenstelrevisie nodig was. Op de
onderhoudscursus kwamen we er achter

dat meerdere windmoleneigenaren verrast
werden dat er ineens vrij veel slijtagedelen
aan een molen zitten en als normale
slijtage worden aangemerkt. Bij aankoop
van een molen is het slim dit van tevoren
vast te leggen. De Duitse molenproducent
Enercon heeft het 'partnerkonzept' waarbij
onderhoud en garantie gedurende 15 jaar
is geregeld voor een bedrag per geleverde
kWh en een beschikking van 95% is
gegarandeerd. Onze Lagerwey draait nu
weer perfect met een beschikbaarheid
9
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Geen kernenergie en kolen...
voorzien. Als alle woningen
voorzien zijn van
zonneboilers, panelen en
windmolentjes, zodat ze
stroom produceren in plaats
van verbruiken, men nog
steeds ons land vol zet met
kern en kolencentrales om de
zware industrie hier naar toe
te halen. De uranium komt nu
uit Kazachstan een corrupt
land zonder milieuwetgeving.
Enfin iedereen kent de kosten
van winning opslag
beveiliging, die de burger mag betalen.
Het probleem is dat de gevestigde
belangen zo groot zijn dat kleinschalige
initiatieven van onderop nooit genoeg
zullen zijn, zelfs niet als álle burgers
meedoen. Je kunt niet volstaan met alleen
het goede na te streven, je moet ook
bereid zijn om tegen het verkeerde te
knokken.
Dick Beets

Bij de warme
brainstormavond in de
Knapzak was één van
de uitkomsten dat de
ZEK zich niet meer
tegen kernenergie zou
richten, maar zich moet
sterk maken voor de
oneindigheid en
gegarandeerde kostprijs
van duurzame energie.
Niet schoppen maar
scheppen volgens John
Hermans. De angst voor
meltdown in Fukushima heeft toch
sommigen weer aan het denken gezet of
het wel zo handig is om een paar
gigantische kerncentrales in Borssele te
bouwen. Deze centrales zouden stroom
leveren en deels gefinancierd worden
door de zware industrie, die dan 40 jaar
goedkoop stroom krijgen. Het is nu al zo,
dat er genoeg warmte-krachtcapaciteit is
om alle huishoudens van stroom te

Reactie Ayham
de ZEK doen kan.
Als nog maar een jaar actief lid van de
ZEK heb ik ontdekt dat we vooral draaien
dankzij de energie en motivatie van Dick
en Thecla. De kern ploeg die het moet
trekken is heel klein daarboven op zijn er
te veel onderwerpen om op te focussen en
praktische uitdagingen die ook tijd en
aandacht vergen. Ik mijn ogen is onze
grootste uitdaging het focussen van onze
inspanningen om slagvaardiger te worden.
Het beste resultaat haal je door te bouwen
op waar je sterkt in bent en je achterban
voor staat. Ik zie de kracht van de ZEK in
het feit dat het een regionale coöperatie is
met een zeer hechte ideologische
(overtuigde) achterban dat al een

Hieronder geef ik mijn persoonlijke mening
over wat de ZEK zou moeten zijn in de
wildgroei van alternatieve energie
ontwikkelingen.
Een feit is dat we jaarlijks meer energie
landelijk gebruiken niet alleen door de
industrie maar ook in onze huishoudens.
Persoonlijk ben ik wel energie bewuster
geworden maar met drie kinderen in huis
consumeer ik toch jaarlijks iedere keer
meer stroom maar niet meer aan gas. Mijn
conclusie is dat door alleen te proberen
energie (= lees stroom) te besparen we er
niet komen. We zullen ook door moeten
gaan met alternatieve energie bronnen
aanboren en deze te stimuleren. De vraag
is wat mijn rol daarin kan zijn en wat ik via
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bewezen bestaansrecht heeft. De zwaktes
van onze Koöperatie zijn dat we een te
kleine actieve groep hebben en het leden
bestand niet benoemenswaardig groeit.
Afhankelijk van wat we voor ogen hebben
als doel en activiteiten voor de ZEK is de
groei van ledental misschien geen
bezwaar. Dat heeft en zal een blijvende
levendige discussie opleveren.
Een manier om de toekomstactiviteiten
van de ZEK te beschrijven is door naar de
toekomst van alternatieve energie
bronnen in onze regio te kijken en kijken
wat onze rol daar in kan zijn.
Sommige alternatieve energiebronnen
lijken beter te werken door schaal
vergroting wat we vooral zien bij Mega
windenergie en diepe aardwarmte (diepte
rond paar km, deze ontwikkeling is nog in
een begin stadium). Deze kenmerken zich
door de hoge investeringen om te
ontwikkelen en te produceren en een heel
lang voortraject. De ZEK zou hier een rol
in kunnen spelen maar de kennis, actieve
leden input, bestaande financiële
middelen en leden tal zijn er nu niet naar
om daar een positief resultaat te behalen.
Kernenergie is een nationaal programma
(kennis/ financiën/ tijdstermijn) waar een
regionale coöperatie geen actieve rol in
zou hoeven spelen. Ik denk dat we er wel
een standpunt over kunnen hebben en
deze ook al delen maar daar zie ik geen
actieve rol voor ons als coöperatie
weggelegd omdat dit te veel energie van
de Koöperatie zou vergen. Een
tegenargument is dat Petten onder de
rookpluim van onze regio valt en daardoor
er wel mee te maken hebben. Of de ZEK
daar een actieve rol in moet spelen laat ik
open voor discussie. Ik zou de Koöperatie
ook als een activistische groep willen zien
omdat je met relatief weinig middelen toch
dan iets kunt bereiken wat zou betekenen
dat we voor het Petten geval misschien
wel een rol te vervullen hebben.

Zonne-energie in de vorm van stroom
door panelen of warm water met behulp
van boilers zijn al bewezen technieken en
zijn bij uitstek geschikt in kleine opzet en
dus beter te gebruiken als individuele
bijdrage aan het milieu. Iedereen is het er
over eens dat dit werkt ook al is het nog
niet wijd toegepast in de Zaanstreek, wil
de ZEK dan daar nog een rol in spelen?
Er zijn ook technieken die zich nog
moeten bewijzen en of verbeterd moeten
worden zoals kleine windmolens waar er
een deels terechte vrees (slag schaduw/
geluid/ genoeg productiviteit) van uit het
publiek bestaat om deze in woonwijken
toe te passen. Hier is de focus op het
adviseren van goed type windmolens dat
de zorgen van het publiek en
beleidsmakers reduceert.
De laatste groep alternatieve energie
bronnen zoals biobrandstof vergen meer
discussie en kennis om daar beter te
weten hoe we daar op in willen spelen.
Omdat er zo veel soorten alternatieve
energie bronnen uitgeprobeerd worden
denk ik dat we beter kunnen beschrijven
aan welke criteria deze moeten voldoen
willen we een actieve bijdrage van uit de
ZEK nuttig achten.
Een alternatief is dat de ZEK zich meer
focust op de manier van consumptie van
stroom i.p.v. de opwekking (=bronnen),
dus toch kijken naar hoe stroom te
besparen en verantwoorde stroom soorten
te gebruiken.
Ik zou hopen toch duidelijker te hebben
waar we sterk in zijn en waar we als ZEK
voor willen staan. Dit zal ons helpen waar
op te focussen met de actieve leden en
dan kunnen we ook uitwerken in welke
vorm (acties/ media/ onderwijs/
uitproberen van technieken..) we het beste
kunnen uitvoeren.
Ayham Bayzid, Engewormer 18a,
Wormer, ik lees graag U reactie:
ayham@bayzid.org
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Belevenissen van een prutser,
deel 1: De molen zonder wieken
rechtsom worden gedraaid door een 220
Volt motor te bekrachtigen. De kop kan
360 graden draaien. De rotatie van de
molenas wordt door middel van een
tandwielkast versneld en overgebracht op
twee 380 Volts motoren die de elektriciteit
opwekken.
Alle kabels hangen door de pijp naar
beneden want er wordt geen gebruik
gemaakt van sleepcontacten.
Hoe Rob de vergunning voor de molen
heeft kunnen regelen is me nog steeds
een raadsel. Dat ding staat zo dicht bij de
hoogspanningsmasten dat het mij niet
ondenkbaar leek dat een losgeslagen wiek
de kabels van de hoogspanningsmast zou
kunnen doorklieven met alle gevolgen van
dien.

“De parel van de Zaanstreek” noemde de
ambtenaar van Zaanstad het dorp
Krommeniedijk toen ik op de eerste
Zaanse energie-beurs in 2009 was. Ik
kwam vragen of er bezwaren waren, zoals
bijvoorbeeld een beschermd dorpsgezicht,
om zonnepanelen op mijn dak te plaatsen.
Het mocht, maar ik zag aan zijn blik dat hij
er niet blij mee was, hij vond het wel
afbreuk doen aan de uitstraling van het
dorp.
Krommeniedijk is vanuit Krommenie via
een tweetal wegen bereikbaar, via de
Uitweg en via de Westdijk. Wie wel eens
via het fiets- en wandelpad Westdijk naar
Krommeniedijk is gegaan heeft daar ook
ongetwijfeld die grote paal zien staan met
die molenkop erop. Er zitten al jaren
(inmiddels al dik 20 jaar) geen wieken
aan.
Wel, ahum, bij dat project ben ik betrokken
geweest. En …tja, wat ging er mis in
1984-1987 ?
Dat was ook de vraag van onze voorzitter
die ik op dezelfde beurs ontmoette op de
stand van de ZEK.

Besturing
Behalve dat de molen bij goede wind in de
wind moet worden gehouden betreffen de
voornaamste zaken die geregeld moeten
worden de foutsituaties.
Zo is een van de problemen voor de
besturing dat de kabels voor de besturing,
stroomtoevoer en -afvoer die naar
beneden hangen niet getwist mogen
worden; er moet dus worden bijgehouden
wat de stand van de molen is en zodra
een draai van 360 graden is gemaakt
moet de molen weer terugdraaien (en dan
moet er niet teveel wind zijn).
Uiteraard moet de molen bij storm uit de
wind draaien en vol belast worden om
zoveel mogelijk te remmen. Ook bij uitval
van de besturing moet de molen vol belast
worden.
Om de wind te meten hebben we zelf van
PVC-pijp een anemometer en windvaan
gemaakt. Die prachtige dingen van
tegenwoordig compleet met uitlezing
waren destijds niet voor redelijke prijzen te
verkrijgen. Deze apparaatjes staan
bovenop de molenkop. Of dat nou

Rob (van wie de molen is) was al druk
bezig met het ijzerwerk toen hij mij vroeg
de besturing voor de molen te maken. Hij
had een mooi boek, het Windwerkboek
van Chris Westra en Herman Tossijn. Dat
heb ik toen zelf eerst maar eens
aangeschaft om in te lezen. In het boek
staat een aantal oplossingen voor
besturing maar allemaal op een fysieke
manier. Het zou dus een ontdekkingsreis
worden om het elektronisch te regelen. Nu
was (is) software mijn beroep en
elektronica mijn hobby, dus dat moest wel
lukken vond ik.
De molen
De molenkop bevindt zich ongeveer 19
meter boven het maaiveld en kan links- en
13

verantwoordelijk was. Ik heb toen een
soort emulatieschakeling gemaakt zodat ik
lekker aan tafel de besturing kon fabrieken
en programmeren.

verstandig was moest de praktijk uitwijzen,
turbulentie achter wieken zou de meting
kunnen beïnvloeden. Beide apparaatjes
werden uitgelezen vanaf de grond waar de
besturing stond.
De processor (6502) voor de besturing
draaide op 1 Mhz (onze huidige PC’s
draaien minimaal 2 à 3000 keer sneller)
en omdat de kabels van de molen naar de
schuur zo lang waren moest de processor
af en toe wachten omdat het antwoord uit
de molen op een gegeven commando nog
niet gearriveerd was. Ik vond dat wel cool
destijds. Het programma is geschreven in
Assembler en staat in een Eprom.

Een wiek
Het duurde even voordat wieken van
polyester met houten balken erin klaar
waren. Rob, jongen, ik ben nog niet klaar
met je regeling. Maar ja, Rob had een
hijsinstallatie in de kop ingebouwd, dus
moesten de wieken omhoog. En daar
stond de molen in vol ornaat.
Zonder besturing….

De besturing met bovenin de schakeling
die de molen moet nabootsen.
Optuigen
Opeens stond de paal overeind (Rob had
plotseling een kraan kunnen regelen). En
Rob was klaar met z’n motoren in de kop
en had ruimte nodig om de wieken te
maken.
Opeens stond de kop bovenop de paal
(kennelijk had Rob weer even een kraan
geregeld). En ik was nog niet klaar met de
besturing. Deze situatie hield in dat
wanneer ik iets met de besturing moest
doen ik 19 meter boven de grond moest
klussen. Nou is Rob een beste jongen,
maar terwijl ik 19 meter hoog stond te
klussen boog de ijzeren ring onder me net
even te ver door. Ik besefte elke seconde
dat ik wel voor 2 kleine kinderen

En toen ging het mis
De demo ging prima, een 100 Watt lamp
gaf met een flits de geest, dus power
genoeg.
Helaas, in die week stak er in de nacht
een storm op … en o ongeluk, de molen
stond vol op de wind. Rob vertelde later
dat hij wakker werd van een gierend
geluid. De molen draaide als een
bezetene want ook nog eens onbelast. Hij
14

Epiloog
Wellicht dat het ooit nog zover komt dat
we de draad weer oppakken, De
elektronica heeft zich echter in de voorbije
jaren op spectaculaire wijze ontwikkeld.
De mogelijkheden zijn waanzinnig
uitgebreid, onze hele besturing zou nu op
een chipje van 1 vierkante cm passen.
Bovendien is het ontwikkelen van de
software eenvoudiger geworden.
Koppelingen met het lichtnet richten zich
tegenwoordig keurig naar de reeds
aanwezige frequentie.
De draad oppakken betekent dus eigenlijk
opnieuw beginnen.

heeft nog geprobeerd de kop uit de wind
te draaien maar hij was te laat, een wiek
raakte los en die raakte de andere twee.
Alles aan gort, aan flinters, het was een
triest gezicht. Ik heb er zelfs geen foto van
genomen….
En zoals je kunt verwachten in tijden van
tegenspoed, heeft dat de neiging zich te
vermenigvuldigen. Rob startte zijn eigen
bedrijf en had geen tijd meer om nieuwe
wieken te maken. Zelf veranderde ik ook
van baan wat veel studiewerk met zich
meebracht.
De les: met de wind moet je niet
spotten….. (komt nog verscheidene keren
terug…)

PS. Pak ik het Windwerkboek er nog even
bij, zie ik een aanmeldingsformulier voor
de ZEK… Er werden nog fondsen gezocht
voor de aanschaf van het Windpaard.

• De wind lijkt gekeerd voor het
zelflevermodel, zo meldt Windvogel: Zij
hebben, nadat Eneco er mee was
gestopt een nieuwe partner gevonden
waar ook de Belgische coöperatie
Ecopower (30.000 leden!) mee
samenwerkt. Ministers Verhagen en de
Jager gaven aan een opening te zien
voor invoering van het zelflevermodel.
• De bouw van een tweede kerncentrale
kost de belastingbetaler tot één miljard
subsidie. Dat blijkt uit een rapport van
Spring Associates, een adviesbureau,
die vaak energiebedrijven begeleidt. De
bouw brengt dermate grote financiële
risico's met zich mee, dat de overheid
garant moet staan. Alleen de premie
hiervoor kost al één miljard euro.
• Het Burgerinitiatief ‘Nederland krijgt
Nieuwe Energie', waarmee
initiatiefnemers van 7 partijen samen
met 45.939 andere burgers de regering
opriepen om een ‘Deltawet Nieuwe
Energie' tot stand te brengen, is door de
Tweede Kamer naar de prullenmand
verwezen. Onder de argumenten die
worden genoemd om niets met de
handtekeningen te doen (en dus niets
extra's te doen aan duurzame energie)
wordt zelfs kernenergie van stal
gehaald. Alsof dat ook maar IETS met
duurzame energie van doen heeft.
• Heb jij ook schoon genoeg van
kernenergie? Kom dan op 16 april naar
de landelijke manifestatie op de Dam in
Amsterdam. Verdere details:
www.schoongenoegvankernenergie.nl

gelanceerd. De digitale kaart geeft aan
in welke gebieden het opwekken van
windenergie wel, niet of onder
voorwaarden mogelijk is.
Met de windkansenkaart kunnen
gemeenten en initiatiefnemers zoeken
naar geschikte locaties voor windparken.
Zo hoopt Noord-Holland zoveel mogelijk
windenergie te realiseren en tegelijk
rekening te houden met kwetsbare
gebieden.
• De markt voor zonne-energie is in 2010
opnieuw meer gegroeid dan alle
deskundigen hadden voorspeld.
Wereldwijd kwam er 15 Gigawatt
(15.000 Megawatt) aan stroom uit
zonnepanelen bij. Het grootste deel
daarvan, 12.000 Megawatt, werd in
Europa geïnstalleerd met Duitsland
opnieuw als absolute koploper.

Files in het elektriciteitsnet
teveel CO2 uitstoten omdat ze door
windenergie niet op vol vermogen draaien.
Het net verdrievoudigen is uiterst
kostbaar, dus moeten
warmtekrachtinstallaties en windmolens
wijken en de huishoudens hun
stroomverbruik omhoog schroeven en
zelfopwekking met zonnepanelen, kleine
windmolentjes etc. beëindigen. Zo zitten
de moeilijk regelbare kolen- en
kerncentrales duurzame windenergie in de
weg.

In haar ijver om duurzame energie en
energiebesparing ongedaan te maken
stimuleert het kabinet een overmaat aan
kolen en kerncentrales. Als een deelnet
een beperkte transportcapaciteit heeft van
b.v. 300 Megawatt en het aangesloten
productievermogen is 200 Megawatt maar
er moet daar nog eens een 700 Megawatt
kolencentrale op aangesloten worden,
dan vraag je om problemen. Alle
producenten kunnen dan maar op 1/3 van
hun capaciteit draaien. En dan gaat
meneer de kolencentrale klagen dat zij

Daar installeerden mensen voor 7500
Megawatt aan zonne-energie. Met de
28.000 Megawatt aan zonnepanelen die
er nu in Europa staan kunnen 10 miljoen
huishoudens van stroom worden
voorzien.

Wist u dat / voor u gelezen
• De kogel is door de kerk: Nuon heeft zijn
plannen voor een kolencentrale in de
ijskast gezet! Na jaren procederen,
lobbyen, actievoeren, lokaal verzet,
massa's protestmails en overstappers
heeft Nuon voorlopig de stekker uit zijn
kolencentrale getrokken. Het
energiebedrijf gaat in elk geval tot 2020

geen kolen gebruiken in de Eemshaven.
Een fantastisch resultaat dat mede aan
JOU te danken is. Thumbs up!
• De Noord-Hollandse gedeputeerde Bart
Heller heeft tijdens de in Brussel
gehouden internationale
windenergiebeurs EWEC een digitale
windkansenkaart voor de provincie
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