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Colofon 
Deze  Zaanse Energiekrant nummer 50 is een éénmalige 

jubileumuitvoering. Het is bedoeld als bewaarnummer ter 

gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de coöperatieve 

vereniging Zaanse Energie Koöperatie u.a. 

Deze vereniging heeft tot doel het bevorderen van het gebruik 

van duurzame energie en het op milieuvriendelijke wijze 

produceren van energie. 

Als eerste projekt hebben de leden van de ZEK in 1994 geld bij 

elkaar gebracht om molen het Windpaard te plaatsen op het erf 

van Fam. Van der Laan, Noorderweg 1, Assendelft.  Hiermee 

dragen de leden bij 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: thecla.graas@zaanse-energie-kooperatie.nl 

 Dick Beets, zekretaris, Enge Wormer 22, 1531 MV Wormer,  

tel. 06-33800429, e-mail: dick.beets@zaanse-energie-kooperatie.nl 

 Kees Bank, Krommeniedijk 80, 1562 GM Krommenie, tel. 6211619, 

kees.bank@zaanse-energie-kooperatie.nl 

 John Hermans, Vaartdijk 19, 1566 PM Assendelft, tel. 7713756,  

e-mail: j.hermans34@chello.nl 

 Gerrit Jan van der Schoor, administratie, Wibautstraat 133,  

1505 CD Zaandam, tel. 7718120, e-mail: gjvdschoor@gmail.com 

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen van Thecla Graas,  

Dick Beets, Gerrit Jan van der Schoor, Simon Boers,Ton Smit. 

Lay-out: Gerrit Jan van der Schoor, foto’s Kees Bank 

Overigens 
 Het kantoor van de Zaanse Energie Koöperatie is te bereiken 

onder 

 Stationsstraat 38, 1506 DH  Zaandam 

 Tel. 06-33800429 

 info@zaanse-energie-kooperatie.nl 

 Onze website is  

www.zaanse-energie-kooperatie.nl 

 De kontributie bedraagt minimaal €10,-- per jaar, liefst per 

automatische incasso. 

 Inleggelden aan de ZEK zijn €50,─. 

 Giften zijn ook welkom en zijn aftrekbaar van de belasting. 

 

Betalingen overmaken naar ons nieuwe rekeningnummer 

NL61TRIO0254706584 van de Triodos-bank 
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Bij de voorpagina 

De voorpagina van deze Zaanse Energiekrant is van ons eerste 
affiche, getekend door Kees Keijzer. Zijn tekeningen zijn 
gebundeld in de map “40 jaar KMZ” . Het NHD wilde deze affiche 
niet bij ons interview over 25 jaar ZEK plaatsen. Zoals bekend 
staat NHD niet bekend om haar enthousiasme voor windenergie.

Van de Voorzitter  

Een 25- jarig jubileum van een energie koöperatie.  

Als ik terugkijk is er heel wat pionierswerk verzet door de 

verschillende besturen en leden van de ZEK. Het Windpaard is 

daar het grote symbool, totempaal van.  

De techniek heeft rasse sprongen vooruit gemaakt, waardoor 

deze windturbine enigszins verouderd is. Echter hij draait nog 

steeds rustig in de rondte. En ook de subsidie houdt volgend jaar 

februari helaas op, zodat de opbrengst van het Windpaard 

nauwlettender in de gaten gehouden moet worden. 

Het bestuur heeft op deze wetenschap geanticipeerd en heeft al 

op 11 december 2008 een bouwvergunning aangevraagd om het 

Windpaard op te kunnen schalen.  En om kort te gaan loopt deze 

aanvraag voor opschaling nog steeds. We hebben ondertussen 

al allerlei bezwaren, weigeringen en vernieuwde 

bestemmingsplannen ervaren, die invloed hebben  gehad op het 

windmolenbeleid op land van gemeente Zaanstad maar ook 

provincie Noord-Holland, Nederland en Europa. Op dit moment 

wachten we m.n. op uitspraak van de provincie Noord-Holland of 

we ons Windpaard op kunnen schalen. 

Ondertussen hebben we deze zomer de Windhaan bij stichting 

de Groote Weiver kunnen realiseren. Een mooi 

samenwerkingsproject. Daarnaast hebben we in 2012 onze zelf 

ontworpen duurzame kunstkoffer in gebruik genomen, die continu 

in de uitleen is via het Natuur & Milieu Educatiecentrum 

Zaanstreek. 

Het SER energieakkoord van begin september gaf ons hoop op 

nieuwe steun voor wind op land in plaats van vervuilende 

kolencentrales. Ik had goede hoop dat we eindelijk grote 

duurzame stappen in Nederland konden gaan zetten. Maar ook 

dit voorgenomen beleid lijkt niet uitgevoerd te kunnen worden… 

Consequent en lang geldend is het beleid van Nederland voor 

duurzame maatregelen steeds weer net niet. Gelukkig komen er 

nu steeds meer burgers in den lande in actie om duurzame 

initiatieven te ontplooien. Creatief dienen we te zijn! De crisis 

vraagt dat ook steeds meer van ons. Daarom poogt de ZEK voor 

burgers in de Zaanstreek duidelijkheid te geven. Bij een steeds 

weer veranderend  beleid moet uiteindelijk een duurzame 

oplossing komen en daar kan de ZEK weer van profiteren. Dan 

kan het feit dat de bouwvergunning voor de opschaling van het 

Windpaard er al zolang ligt, de doorslag geven. Daar is voor ons 

het wachten op en daarom proberen wij de politiek steeds een 

“duwtje” in onze goede richting te geven. 

Helaas dus een kwestie van een lange adem, maar wij houden 

goede hoop!  

Het jubileum vieren wij dit jaar met verschillende extra 

bijeenkomsten. Maar ook met deze jubileumkrant. 

Op 28 februari hebben we in het kader van dit 25-jarig bestaan 

onze eerste informatieavond georganiseerd in het Wapen van 

Assendelft met medewerking van Rob Joosten. Een 70-tal 

mensen was ingegaan op onze uitnodiging voor de viering van 

onze verjaardag. Op 3 juni is er wederom een avond waarbij de 

ZEK en Urgenda acte de presence geven: “Duurzaam in de 

Zaanstreek; Duurzaam leven- dichtbij en bereikbaar” 

georganiseerd door  Doopsgezind Zaanstreek in de Vermaning te 

Wormerveer .  

Maar als je jarig bent mag je ook cadeautjes vragen. Het mooiste 

cadeau zou zijn de toestemming voor de opschaling van het 

Windpaard. Een heel ander cadeau, maar waar de coöperatie 

ook erg blij van zou worden, is dat nog meer Zaankanters over 

zouden stappen op Zaanse Energie. 

 
Thecla Graas
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Het Windpaard 
De ZEK bestaat 25 jaren, waarvan de molen, het Windpaard, er 

20 van draait, een overzicht. 

 

Lagerwey 
Ten tijde van de oliecrisis van 1973 maakte Henk Lagerweij zijn 

eerste windmolen op een door de storm afgeknakte boomstam. 

Hij realiseerde de eerste netkoppeling door op het juiste moment, 

dat de wieken de juiste snelheid hadden bereikt, de stekker in het 

stopcontact te steken. Dit leidde in 1979 tot oprichting van het 

bedrijf Lagerwey van der Loenhorst. Het eerste product was een 

10 kW-turbine. Langzaam werd de grootte van de turbines 

opgevoerd. In 1985 werd de samenwerking met van de 

Loenhorst verbroken en ging Lagerweij alleen verder. In 1986 

wordt een tweebladige turbine van 75 kW geïntroduceerd. Deze 

turbine en zijn 80 kW opvolger uit 1990 werd erg populair bij 

boeren en is nog steeds overal in Nederland te zien.   

 

Techniek  
De twee wieken drijven via een tandwielkast de 80 kW generator 

aan. Dit is een asynchrone driefasenmotor met 

aanloopcondensatoren en heeft een variabel toerental. Van de 

wisselstroom  wordt met een 3 fasen diodebrug gelijkstroom 

gemaakt. Een omvormer (inverter) maakt van de gelijkstroom een 

3 fasen wisselstroom van 50 Herz, die exact in fase loopt met het 

net.  

Het wiekenstel heeft een positieve bladhoekverstelling. De 

bladhoek bepaalt voor een groot deel de krachten op het blad en 

daarom het vermogen. De wieken zijn scharnierbaar en hangen 

iets achterover. Bij sneller draaien verstelt  zich automatisch de 

bladhoek. Het vermogen wordt dus keurig gedoseerd, reden 

waarom de tandwielkast nooit problemen geeft. 

Ashoogte 31 meter max. vermogen: 80 kW, wiekdiameter: 18 

meter, snelheid wieken: 70 tot 100 omwentelingen per minuut. 

Gaat stroom leveren bij 2,8 m/s windsnelheid, Maximaal 

vermogen bij 14 m/s, gaat van de wind af bij: 30 m/s en overleeft 

tot: 60 m/s (216 km/u). 

 

Plek: de grond 
En waar was er een goede plek in de Zaanstreek voor deze 

Lagerwey? ZEK bestuurslid van het 1e uur Jaap Kellerman was 

destijds medewerker bij nutsbedrijf PEN (Provinviaal Elektriciteits 

Net). Hij was breder geïnteresseerd en kwam ook via de WED – 

WESP bij de ZEK. Jaap snorde kaarten op waar alle kabels, 

transformatoren en “PEN-hokjes” op stonden en wist ook of de 

Lagerwey daarop paste. Onze eerste plek was gevonden  vlak bij 

het Buitenhuizer pont. Rijkswaterstaat wilde het stukje van 5 bij 5 

meter wel verhuren. Alleen….: dezelfde Rijkswaterstaat liet de 

veerpont varen en bij mist ging dat op de radar…. En zo’n dikke 

vette Lagerwey-mast zou de radar verstoren en dan krijg je 

ongelukken. Wat er nu staat? Inderdaad, een 10x zo dikke mast 

van de WCI-molen. Ballast Nedam heeft zeker bij Connection de 

gevoelige snaar gevonden. Een illusie armer maar een ervaring 

rijker werd bij een aantal boeren gepolst. De gebroeders van der 

Laan aan de Noorderweg in Assendelft waren ook  “breder” dan 

de brede maatschappelijke discussie geïnteresseerd. Èn 

idealisten. Om kort te gaan: het vrije stuk grond van 5 x 5 meter 

werd voor 1 gulden verkocht aan de ZEK en op een flinke 

steenworp afstand stond… een PEN-hokkie! De gulden ligt nog 

steeds in de kluis van fam. Vd Laan. 

 

Bouwvergunning 
In het vigerende bestemmingsplan stond dat boeren voersilo’s tot 

40 meter hoog mochten plaatsen. ECN had het geluid van de 

Lagerwey gemeten. De bronsterkte liep van ongeveer 92 dB(A) 

bij 5m/s tot 99 dB(A) bij 12 m/s. Een buurtbewoner had in 1e 

instantie bezwaar aangetekend maar trok dat in toen die de 

geluidssterkte en de precieze plaats wist. Boer en molenaar van 

der Laan woont er al 20 jaar vlakbij en verklaart desgevraagd: “de 

molen is net als een herkauwende koe: als je d’r  hoort is ze 

gezond en produceert zij”. Zaanstad was zelfs zo enthousiast, dat 

de leges geschonken werden.  

 

Aansluiting 
Het domein van Wim Kleywegt en Jaap Kellerman. Zover als ik 

begrijp is het gewoon 400 volt krachtstroom en wordt 1 fase 

gebruikt voor het kruien en voeding van de regelkast. 

Installatiebedrijf Boon, ook zo’n tomeloze duurzamist, heeft alles 

belangeloos geïnstalleerd. 

 

Financiële opzet 
’t Windpaard kostte 195.368 gulden ex BTW. Cees Pauw bedong 

bij Lagerwey 2000 gulden korting omdat Boersma aan de 

Zuiderweg tegelijkertijd deze molen plaatste. Cees en Piet 

roomden de hele Zaanstreek af naar spaargeld van mensen die 

hun geld duurzaam wilden inleggen. Met een hypotheek van de 

Zeeuwse windcoöperatie Deltawind en een lening bij firma Boon 

kon Lagerwey betaald worden. Het waaide het 1e jaar meteen 

goed, PEN betaalde 15 cent per kilowattuur en Bert Boer had bij 

iedere bestuursvergadering een maandbegroting zodat bekend 

was of we financieel de goede kant op waaiden. Deltawind en 

Boon ontvingen een vaste rente. De leden-inleggers kregen op 

de jaarlijkse ledenvergadering een rentevoorstel voor de neus 

wat op 4 à 5% uitkwam.  

 

Levercontracten van PEN tot Greenchoice  
Zoals gezegd had PEN in overleg met de VWNH (Vereniging 

Windmoleneigenaren Noord -Holland) een kilowattuurprijs van 15 

cent. Daar ging verder geen netbeheerkosten of meterhuur vanaf, 

alleen het normale Vastrecht. PEN ging met alle GEB’s in Noord-

Holland samen in Energie Noord West en Wim Kok kwam met de 

Regulerende Energie Belasting, uit welke pot Energiebedrijven 

toeslag kregen, zodat die landelijk vast 16,3 cent per kWh 

betaalden. Toen overspoelde ons de natuurramp van 

Marktwerking: ENW werd opgeslokt door Nuon, die de 16,3 cent 

geheel niet zinde. Het Rijk kwam met een MEP regeling, die 7,7 

cent per kWh uit de staatskas betaalde. Zodoende hoefde Nuon 

nog maar 4à 5 cent per kWh te betalen, een marktconforme prijs 

voor (zwaar gesubsidieerde) steenkolen of kernstroom, die 

mega-grootverbruikers betalen. Nuon betaalde nog wel voor 75% 

het opMEPpen van ’t Windpaard. Bettink moest de Lagerwey-

molen helemaal renoveren, zodat die weer “als nieuw” was, want 
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MEP werd alleen uitgekeerd aan 

nieuwe molens. Enfin, Nuon werd een 

puur op winst gerichte 

energieleverancier en moest 

losgekoppeld worden van netbeheer, 

bekabeling en bemetering, Liander was 

geboren. Voordeel was dat nu iedereen 

stroom kon leveren. Nadeel de 

torenhoge netbeheerskosten en 

aansluitkosten die Liander mocht 

rekenen van DTE. Blijkbaar maakte 

Nuon goed winst, want Vattenfall 

betaalde aan gemeenten en provincies 

(de aandeelhouders) een dikke 10 

miljard voor de aankoop. Onze eigen 

provincie financiert daar nu een 

totaalverbod op windenergie uit. En dat 

sinds 1998 iedereen stroom mag 

leveren via het net blijkt in de praktijk 

weerbarstig.  

In 2014 loopt ons MEP contract met 

Vattenfall af en door de 

WindenergieStop van de provincie 

Noord-Holland kunnen we ook geen SDE krijgen. De provincie 

krijgt het Windpaard niet klein, want onze Zaanse-Energie 

faciliteur Greenchoice wil een redelijke, aan de consumentenprijs 

gekoppelde, terugleverprijs bieden. (zie uitgeMEPt Windpaard) 

Zo krijgt de ZEK toch een zelflevering: de stroom, die het 

Windpaard produceert gaat direct naar Zaanse Energie 

afnemers. Blijft wel steken dat het Rijk en Liander VET verdienen 

aan door vrijwilligers gerealiseerde schone stroom. 

 

Onderhoud en de molenaar 
Lagerwey gaf 3 jaar garantie, maar ’t Windpaard kreeg wel twee 

keer per jaar een onderhoudsbeurt. Lagerwey-man Joop Bettink 

begon voor zichzelf en al jaren doen zij het onderhoud keurig en 

met plezier, want molenaars Van der Laan zorgen altijd voor een 

’bakkie’ . De molenaar meldt het ook meteen als er iets mis is of 

de molen zomaar stil staat. Als het even kan ‘reset’ hij de molen 

en als het echt mis is waarschuwt hij gelijk Bettink. Tot aan het 

opMEPpen heeft de molen nauwelijks storingen gegeven. Vijf 

jaar daarna groot malheur, want bij controle bleken de 

klapaslageringen verrot. Er moest een gereviseerd wiekenstel 

met naaf en al op. Meteen de verzekering gebeld, waar we W.A. , 

machinebreuk en stilstandsdekking hadden. Het was ‘normale 

slijtage’ dus niks geen machinebreuk en voor stilstandsverlies 

konden we refereren aan de opbrengst van de WGH molen in 

Heemskerk gedurende de drie weken. Buiten het eigen risico 

kregen we die onkosten wel weer terug. Maar voor het 

uitgemepte Windpaard straks dus géén machinebreuk meer. 

 

Opbrengsten  
De door Jaap Langebach berekende opbrengsten kwamen er 

zeker in de beginjaren uit (zie grafiek). Meteen na de 

bouwvergunning besloot Zaanstad om Saendelft 5.000 woningen 

te bouwen, pal naast onze molen. Dezelfde Jaap Langebach 

berekende wat de opbrengstvermindering door terreinverruwing 

zou zijn. Via een planschaderegeling kreeg ZEK een bedrag van 

Zaanstad om de verliezen te dekken. Vanaf 1988 sturen bijna alle 

molenaars van Nederland maandelijks de opbrengstgegevens 

naar ‘de Windmaand’. Uit deze gegevens berekent Jaap 

Langebach hoe hard het per provincie gewaaid heeft. De 

totaalopbrengst per jaar gedeeld door 12 geeft een gemiddelde 

opbrengst per maand. Dit geeft een “Windex’’ van 100%. Uit de 

verkregen maandopbrengsten wordt zo de afwijking van het 

gemiddelde verkregen. De herfst-/wintermaanden gaven zo vaak 

een Windex van 130% tot 160% te zien en de zomermaanden 

een Windex van 80% of zelfs 50%. De Windmaand is nu 

ondergebracht bij de Windunie. De laatste jaren blijven de mega-

winteropbrengsten achterwege. Uit de maandgegevens kan ook 

gedestilleerd worden hoe een bepaalde molen op een bepaalde 

plek presteert, de kWh per m² wiekoppervlak. Onze 

meteropnemer Ton Smit meldt ook maandelijks of er 

vogelslachtoffers te vinden zijn. Vlak bij de molen heeft de 

vogelbeschermingswacht een nestkast voor een torenvalk 

geplaatst, die ook bewoond is. 

 

Slagschaduw  
Meteen bij planschadeverzoek inzake Saendelft heeft de ZEK 

aangegeven  dat als je woningen ten noorden van de molen gaat 

bouwen, er slagschaduw optreedt. Dit is vrij eenvoudig op te 

heffen met electronica, die de molen stil zet als het waait èn de 

zon schijnt onder een bepaalde hoek. Het aanbrengen van zo’n 

voorziening neemt kosten mee en je krijgt stilstandsverliezen. De 

meest zuidelijke woningen van de toekomstige wijk Kreekrijk 

zouden hier eventueel last van kunnen krijgen. 

 

Afkortingen 
dB(A) eenheid sterkte van geluid, afgeleid van decibel,  

gecorrigeerd  op gevoeligheid van het oor 

DTE (rijks) Dienst Toezicht op Energietarieven 

ECN Energie Centrum Nederland (vroeger RCN, Reactor 

Centrum Nederland) 

ENW Energie Noord West (destijds nutsbedrijf) 

GEB Gemeentelijk Energie Bedrijf (ook nuts) 

kW energie (warmte of arbeids)Vermogen, 1000 Joules 

per seconde 

kWh eenheid van energie (warmte of arbeid) 3600 kilo 

Joules 

MEP Milieu-meerwaarde Energie Productie , rijkssubsidie 

per kWh 

PEN Provinciaal Elektriciteits Net, nutsbedrijf 

REScoop Renewable Energy Source coöperatives 

SDE Stimuleringsregeling Duurzame Energie, als MEP, hoe 

minder Nuon betaalt, hoe meer het rijk 

VWNH Vereniging van Windturbine Eigenaren in Noord 

Holland 

WED Werkgroep Energie Discussie, tegen Brede 

Maatschappelijke Discussie plek 5 kerncentrales 

WESP Werkgroep Energie beSParing (de Zaanse WED) 

Windex Index van hoeveelheid Wind 

ZEK Koöperatieve vereniging aan de Zaan, opgericht 1 juli 

1988 voor een gezamenlijke molen
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Tweede totempaal van de ZEK opgericht
Na vele jaren voorbereiding is het dan eindelijk gelukt. Een 

tweede windmolen is aan het arsenaal van de jubilerende Zaanse 

Energie Koöperatie toegevoegd. De molen, een Heydewind 2,5 

kW is geplaatst op het terrein van het REM-eiland voor de ingang 

van het cultureel centrum De Groote Weiver in Wormerveer. 

Zaterdag 15 juni j.l. verrichtte wethouder Robert Linnekamp van 

de gemeente Zaanstad de openingshandeling. Hij benadrukte dat 

initiatieven als deze helpen om Zaanstad in 2020 energieneutraal 

te maken. Hij hoopt dat er meer van dit soort initiatieven worden 

ontplooid. 

 

De molen heeft de naam Windhaan gekregen om een drietal 

redenen, de haan/kip is het symbool van De Groote Weiver, de 

haan helpt ons wakker te schudden om meer voor duurzaamheid 

te gaan en de Windhaan is een dier als het Windpaard en het 

komende Windveulen. 

De molen, met 1,5 m lange wieken en een ashoogte van 13,5 m, 

zal stroom opwekken voor het cultureel centrum.  

Een plek die - naast culturele activiteiten - steeds meer een 

trefpunt wordt voor mensen die een verduurzaming van de 

maatschappij voor ogen hebben. 

 

ZEK ziet deze ‘totempaal’ als een symbool ter bewustwording 

van schone energie. 

Een groep vrijwillige molenaars van de Groote Weiver kan uitleg 

gaan geven aan groepen en geïnteresseerden. 

De molen, vormgegeven als een zonnebloem, zal bijdragen aan 

educatie en bewustwording op het gebied van energie.  

Er wordt gewerkt aan een display waarop te zien is wat er aan 

energie wordt opgewekt.  

 

Heeft u ook ideeën of initiatieven voor duurzame energie 

opwekking of besparing? 

Laat het ons weten?  

 

Thecla Graas

 

Inschrijving kleine molentje 
Omdat de Windhaan bij stichting de Groote Weiver nu 

gerealiseerd is kan het piepkleine molentje, een 

demonstratiemodel, van het dak van de Groote Weiver. Het leek 

het bestuur leuk om dit molentje per toerbeurt voor een jaar ter 

beschikking te stellen aan de leden (uitlenen met 

opstalcontractje).  Aansluiten op het lichtnet is geen enkel 

probleem: stekker van de omvormer in het stopcontact en klaar. 

Heeft u als ZEK lid/donateur belangstelling het eens met wind te 

proberen geeft u dan alsnog op. Dit kan via de contactpagina op 

de website of door een briefje te sturen naar het vestigingsadres. 
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Zonnecellen 
Een zonnecel is een sandwich van twee lagen kristallijn 

halfgeleidend materiaal: een P-laag en een N-laag, met 

daartussenin een dunne grenslaag. Fotonen uit het zonlicht 

maken in de P-laag elektronen los. Deze elektronen hopen zich 

op in de N-laag. De grenslaag laat alleen elektronen door van de 

P-laag naar de N-laag (diode-werking). Omdat elektronen 

negatief zijn geladen, krijgt de P-laag onder invloed van zonlicht 

een positieve lading (tekort aan elektronen) en de N-laag een 

negatieve lading (overschot aan elektronen). Zonlicht veroorzaakt 

dus een elektrisch spanningsverschil tussen de P-laag en de N-

laag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit spanningsverschil kan bij volle zon oplopen tot ongeveer 0,3 

V. Een zonnestroompaneel is opgebouwd uit een aantal 

zonnecellen die in serie zijn geschakeld. Een zonnepaneel met 

36 cellen levert dus ongeveer 12V en een paneel met 72 cellen 

levert 24V. Let op dat het hier altijd om gelijkstroom gaat. Vanaf 

1958 worden zonnepanelen toegepast, in de eerste tijd in de 

ruimtevaart. Vanaf de jaren '80 worden zonnepanelen ook buiten 

de ruimtevaart toegepast, namelijk op aarde! 

 

Leden van de ZEK besloten in 1996 voor éénmaal niet hun rente 

op te nemen, maar beschikbaar te stellen voor een stel 

zonnepanelen. 

Voor  3675 gulden ex 17,5% BTW kocht ZEK bij Transsolar in 

Heilo twee Siemens GPV panelen van ieder 110 watt. Ieder 

paneel had achterop de omvormer gemonteerd, zo kon je 

gemakkelijk extra panelen aansluiten. De OK4-omvormer van de 

NKF, die van 12-volt gelijkstroom 220 volt wisselstroom maakte 

was binnen een jaar kapot, dus op garantie een nieuwe. De 

andere ging na garantietermijn kapot, maar toen was de 

opbrengst al zoveel gedaald, dat de beide panelen op één 

omvormer konden, die dan wel veilig binnen werd geplaatst, . 

Ruud Pauw en Dick Beets maakten een frame van (gebruikte) 

vierkante buis, waarop de panelen èn pal zuid stonden èn een 

hoek van 40 graden maakten met het platte dak van De Groote 

Weiver. De Conrad kWh meter kreeg een plekje bij de bar 

beneden. Op een prachtige zonnige dag in augustus 1997 was 

daar het moment suprême: De stekker ging in het stopcontact 

en….. de hemelsblauwe lucht werd ineens aardedonker! De 

Woonmall in Assendelft-noord stond in de fik! En nog erger: NUL 

Watt zei de meter. 

Later kwamen de kilowatturen er wel degelijk. Al haalde het niet 

de door Siemens beloofde 172 kWh op jaarbasis. 

Opbrengst zonnepanelen per jaar: 150 kWh 

Kilowattuur prijs 1997 : ƒ 0,30 

Verdiensten  ƒ 45,- per jaar  

Kosten zonnepanelen ƒ 3675,- 

Delen door jaaropbrengst ƒ 45,- 

Terugverdientijd: 82 jaar 

Maar: wat onze bedoeling was: door dit pionieren, de ZEK-visie 

op een schone toekomst,  hebben onze leden zeker een aanzet 

gegeven naar de bloeiende zonnepanelenmarkt van nu. 
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BTW over eigen zonnestroom  
In de ophef rond de btw-heffing op zonnestroom uit eigen 

panelen is sinds kort een beetje duidelijkheid, of wat minder 

verwarring. Maar een sluitend antwoord is er nog steeds niet. In 

elk geval zijn particulieren die zelf opgewekte stroom tegen een 

vergoeding terugleveren, btw-plichtig volgens de staatssecretaris. 

Daarover was de brief van Weekers duidelijk. De onduidelijkheid 

ontstaat in de praktijk, omdat veel meters alleen het verschil 

registreren tussen verbruikte en opgewekte stroom, maar deze 

twee niet apart registreert. Dan kan er dus geen geleverde 

hoeveelheid worden bepaald. Als gevolg van de btw-plicht kan 

overigens ook de BTW over de aanschaf van de installatie 

worden teruggevorderd. Wie als particulier door zijn 

zonnepanelen btw-ondernemer wordt, heeft ook recht op de 

kleine ondernemersregeling. Die houdt in dat wanneer de 

jaarlijkse btw afdracht minder dan €1883,- bedraagt, deze niet 

hoeft te worden afgedragen. Dat btw-bedrag wordt bereikt bij een 

omzet van ca €9000,- oftewel  112000 kWh stroom op jaarbasis 

(bij 0,08 / kWh). Een knappe particulier die dat weet terug te 

leveren. Stel dat een installatie met een capaciteit van 3500 kWh 

per jaar ca. 10000,- kost. De eenmalige btw-aftrek is dan 2100,-  

en de jaarlijkse teruglevering (kale stroomprijs) 3500 x 0,08 = 

280,-  waarover  58,80 BTW die niet afgedragen hoeft te worden. 

Ook als er gerekend wordt over de bruto stroomprijs (inclusief 

netwerkkosten en energiebelasting) blijft de af te dragen BTW 

onder de afdrachtgrens. Toepassen van de regeling leidt er zo 

waarschijnlijk toe dat de overheid op nieuwe installaties bij 

particulieren geld gaat toeleggen: ze moet de BTW over de 

aanschafkosten van nieuwe installaties terugbetalen en kan de 

BTW over de geleverde stroom niet innen. Oftewel, een extra 

subsidie op kleine zonne-installaties. Kleine ondernemers kunnen 

een ontheffing op de btw-plicht aanvragen. Bij een bestaande 

installatie heeft dat zin, want dan vervalt de administratieve 

verplichting. Bij nieuwe installaties lijkt het voordeliger in de BTW 

te blijven. Het invullen van de kwartaalopgave is dan de prijs voor 

het terugontvangen van de BTWop de aanschaf. En dat kan 

lonen.  

Bij zo'n dubbele energiemeter dien je teruglevering van wind of 

zonnestroom aan te vragen bij: teruglevering@liander.nl 

 

Incasso 
De incasso van de jaarlijkse contributie van de Zaanse Energie 

Koöperatie was in de nieuwsbrief aangekondigd op 24 

september. We hebben deze datum niet kunnen realiseren, 

omdat helaas de ABN AMRO en de ING hun betalingssysteem 

nog niet klaar hebben voor de nieuwe IBAN rekeningnummers. 

De verwachting is nu dat het rond 24 oktober wel kan geïnd 

worden. Maar het zou best mogelijk kunnen zijn dat 

bovengenoemde banken toch nog voor een vertraging zorgen. 

Het bestuur hoopt dat u hier begrip voor op kunt brengen. 

Donateurs of leden die geen incasso hebben ondertekend en die 

de jaarlijkse contributie nog niet hebben betaald, zouden we 

vriendelijk willen verzoeken alsnog de 10 euro voor 2013 te 

voldoen. 

 

Zaanse Energie 
Juni 2012 is een lang gekoesterde wens van de Zaanse Energie 

Koöperatie in vervulling  gegaan; de ZEK kan nu ook duurzame 

energie gaan leveren in de Zaanstreek en daarbuiten. Wij doen 

dit onder de naam: Zaanse Energie. Omdat behalve groene 

elektriciteit ook gas geleverd kan worden spreken we van Energie 

en niet van Stroom. 

Wettelijk is vastgelegd dat energielevering aan klanten 

ononderbroken moet zijn. Als Zaanse Energie Koöperatie kunnen 

wij dat (nog) niet waarmaken, wij hebben dus een geregistreerde 

energieleverancier nodig die dat wel kan. Als partner hebben wij 

na een gedegen vooronderzoek voor Greenchoice gekozen. 

Deze energieleverancier kent voor u en ons een aantal 

voordelen. 

De voordelen voor u zijn: 

*Volledig duurzaam geproduceerde energie van zowel gas als 

elektriciteit (100% groen). 

*Met uw groene energie heeft u een gegarandeerde korting ten 

opzichte van de prijs van de grijze energie van uw 

regioleverancier (Nuon). 

*De mogelijkheid van één leverancier waarbij zowel groen gas als 

elektriciteit is af te nemen (één maatschappij betekent één 

rekening van zowel gas als elektriciteit). 

*Greenchoice stimuleert zijn klanten ook zelf duurzame energie 

op te wekken of beter nog, zelf te besparen, iets waar wij als 

Zaanse Energie Koöperatie volledig achter staan…Maar zoals 

gezegd, ook de Zaanse Energie Koöperatie heeft voordelen van 

de samenwerking met Greenchoice. 

Als afnemer steunt u de Zaanse Energie Koöperatie doordat 

Greenchoice van elke geleverde m3 of kWh een klein bedrag 

overmaakt waar wij graag locale duurzame projecten mee willen 

ondersteunen, met u informatie willen delen of misschien wel 

herinvesteren in een Windveulen...

 

In memoriam  
Irene van Bussel, ons trouwe ZEK-lid is dit voorjaar overleden. 

Ter herinnering is hierbij haar column voor het Zaans Energiek 

Kampioenschap. We wensen Bo en Renée veel sterkte met dit 

verlies. 

 

"Als je een gehandicapte bijstandsmoeder bent 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. Waarom zou je dan van maart tot 

eind oktober je combiketel, die veel energie verbruikt, aan 

hebben? Eén keer per week kort door iedereen douchen en 

dan alleen die dag koken, wat schoonmaken, moet genoeg 

zijn. 

 

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 één radiator nu een ijskast, ik ben blij, dat ik 

maandags via 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). 

 

Door het slechte gehandicaptenvervoer durf ik bijna niet meer 

op pad te gaan (bespaart benzine). Toen de taxi mij om 10.30  

op hoorde te halen voor èn de Atelierroute èn de 

Najaarsschouw, was het enige wat er gebeurde, dat ik om 

15.45 pas op de Schouw aankwam en helaas weer te vroeg 

werd opgehaald. 

 

Dit wordt toch wel de column met het meeste zelfmedelijden, 

maar elk nadeel heb zo zijn voordeel: Al zou ik graag een 

zonneboiler willen hebben, liever wil ik dat die naar De Groote 

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 afwasmachien te 

hoog worden en dan haken mensen af. 

 

Irene van Bussel.  
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Kontakt  Milieubeheer Zaanstreek 

 
 

 Al meer dan 40 jaar in actie voor een gezonder en veiliger milieu 

 
KMZ is in 1971 opgericht. De 
vereniging heeft tot doel het 
welzijn te bevorderen door te 
waken voor 
milieuaantastingen en door 
het milieubeheer in de 
Zaanstreek te activeren. KMZ 
zet zich in voor behoud van 
Zaanse veenweidegebieden,  
verstandige ontwikkeling van 
het Noordzeekanaalgebied, 
voor ecologische  
verbindingen, meer groen in 
de stad en werkt zo veel 
mogelijk in samenwerking met 
andere organisaties.   
 

Kontakt Milieubeheer 
Zaanstreek zoekt 

beschermers voor ons 
leefgebied 

 
Stationsstraat 38 
1506 DH Zaandam   
075 – 6353580 
email: kmz@dds.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 

Windchallenge 1.7 
Lichtgewicht (± 10 kg, Φ 1,7 m) 
Windchallenge Holland BV 
Molengraaffsingel 12-14 
2629 JD Delft  
www.windchallenge.com 
info@windchallenge.com  
+3115 263 0014 
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Dankzij Warme Weiden uw stookkosten verlagen! Wat u in huis haalt is puur zonne-energie, 

die via de grond en/of water in warmte wordt omgezet. 

Email: info@warmeweiden.nl 

Website: www.warmeweiden.nl 

 

 
GOEDEREN EN 

DIENSTEN RUILEN? 
DOE MEE AAN  

LETS ZAANSTREEK 
 
 
 
 

www.letszaanstreek.nl 
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Welkom nieuwe leden 
Een welkom aan nieuwe leden/donateurs  

van de Zaanse Energie Koöperatie: 

Dhr. J.P.de Wolf 

Gerrit en Paulien Admiraal 

Dhr. K. Buning Dhr.P. Bark, 

Fam. G .Platjouw, 

Mw. C.P. Graas-Arends 

Fam. Besteman 

Fam. W. Huisman 

Biologische winkel “Heerlijk” 

Mevr. L. Bank 

Dhr. M. Boersma 

 

Interview  
Met de nieuwe donateur Gerrit Admiraal hadden wij een 

interview. 

“Na een aantal jaren kijken naar zonnepanelen hebben wij 

afgelopen zomer de knoop doorgehakt om zonnepanelen aan te 

schaffen. Bij ons op het pad zijn meerdere mensen die al panelen 

hebben. Ze konden erg enthousiast vertellen hoe de meter 

achteruit draaide. Heb bij menig buur samen in de meterkast 

gekeken naar achteruit draaiende meters. Wat een genot is dat. 

Zelf hebben we 8 panelen gekocht die samen 2000 Wp leveren. 

We hebben gekozen voor zelfplaatsing omdat het installeren niet 

een groot probleem zou moeten zijn. Met een duidelijke 

handleiding en goed gereedschap was het ook zo gedaan. In een 

ochtend was alles geïnstalleerd en werkte alles perfect. Totale 

kosten nog geen 2500 euro. Dit is inclusief subsidie. Dit 

verdienen we zo terug natuurlijk. We zaten nu zelf ook regelmatig 

in de meterkast te kijken naar een achteruit draaiende meter.Op 

aanraden van de buren zijn we overgestapt naar Greenchoice, de 

voordeligste en groenste energieleverancier tot dan toe. Een erg 

klantvriendelijke benadering, een goede korting als je panelen 

hebt en, erg belangrijk, groene energie! Via de website 

geïnteresseerd geraakt in windenergie. Via de 

windcentrale(www.windcentrale.nl)  participeren we nu in een 

windmolen. Dit levert ons een besparing van ongeveer 1000 kwh 

per jaar op. Dit is een betere investering dan geld op de bank 

zetten. Mocht er weer zoiets ontstaan dan gaan we hier ook in 

mee. Ik kan het iedereen aanraden. Maar hiermee waren we er 

nog niet. Wat veel mensen vergeten zijn de apparaten die al in 

huis zijn die stroom vreten. Zo hebben we alle hallogeen lampjes 

vervangen door LED lampen. Je kunt de dure kopen van 30 euro 

per stuk. Maar via Ebay kan je ook aan  

goede, betaalbare LED lampen komen. Ook de kleur is dan mooi. 

Alle apparaten met een stand-by functie hebben we op een 

tijdschakelaar gezet. Scheelt altijd en als we weggaan gaat de 

stekker eruit. De kachel een graadje lager scheelt ook. Als we 

niet thuis zijn niet warmer dan 16 graden en als we thuis zijn 19 

graden. Dit samen bespaart een hoop en is beter voor het milieu.  

De volgende investering zal een hout op cv kachel zijn. Deze 

kachel verwarmt niet alleen de kamer maar zorgt ook dat de cv 

zijn warmte verkrijgt door de kachel en geeft warm water. Dit zal 

een flinke besparing op ons gasverbruik zijn. Aan hout geen 

gebrek, door mijn hobby als vrijwillig molenaar op een 

houtzaagmolen op de Zaanse Schans heb ik de beschikking tot 

veel afvalhout. Dit is prima brandhout en kan daardoor op een 

legitieme manier fikkie stoken. 

 

 

Ton Smit 
Met  wat waren destijds je beweegredenen om de ZEK van de 

grond te brengen? 

Mijn beweegredenen destijds om de ZEK op te richten was in 

eerste instantie de achteruitgang van de natuur door de zure 

regen. Daar kwam bij de eindloze aantasting van ons leefmilieu 

door kernafval. De economieën van de geïndustrialiseerde 

landen waren te afhankelijk geworden van de fossiele 

brandstoffen. De verslaving aan olie brengt narigheid tot 

oorlogsdreiging aan toe. 

De BMD van Jonkheer De Brauw 

In 1984 woedde de Brede Maatschappelijke Discussie; waar in 

Nederland de vijf nieuwe kerncentrales moesten komen. Ik sloot 

me aan bij de Werkgroep Energie Discussie, die wilde 

aankaarten of er kerncentrales bij moesten komen. Na Tsjernobyl 

in 1986 verstomde de hele discussie. De WED-Zaanstreek vond 

dat er een goed alternatief was voor olie, kolen en kernenergie. 

Fam. Van der Laan hielp ons aan een mooi plekje en de leden en 

bestuur hebben kosten noch moeite gespaard om windenergie 

een schone toekomst te geven. 

Het Klimaat en Transition Towns 

Zure regen, olie-oorlogen, Fukushima en daar is het 

klimaatprobleem nog bovenop gekomen. Zaanstad wil in 2020 

klimaatneutraal zijn. Er wordt hard aan gewerkt met auto’s op 

elektra, subsidies op zonnepanelen, maar of dat voldoende is om 

het doel te halen??? Daar is veel windenergie voor nodig en 

Zaanstad zet daar ook vol op in maar nu ligt de Provincie om 

duistere redenen dwars. Ons Windpaard moet na 20 jaar gewoon 

opgeschaald worden naar 900 kiloWatt. En langs het 

Noordzeekanaal kunnen best nog wel wat molens komen. Verder 

kan er nog heel wat bezuinigd worden op energieverbruik door 

particulieren en bedrijven. De ZEK kan met water- en 

energiebesparing voorbeelden geven, hoe de transitie naar een 

duurzame samenleving er uit kan zien. Voor onze generatie, 

maar vooral voor de generaties na ons. 

Ton Smit 

 

Gerrit Jan van der Schoor 
Tijdens mijn studie biologie deed ik een bijvak milieukunde, wat 

afgesloten werd met een zelfgekozen groepsproject: Windenergie 

in Oostzaan. Begeleider was Chris Westra, die toen aan zijn 

Windwerkboek werkte. Toen later KMZ een werkgroep duurzame 

energie oprichtte, ben ik daar als bestuurslid gaan inzitten. Maar 

die viel uiteen omdat de meesten zelf een windmolen wilden 

bouwen, en ik meer de beleidsmatige richting op wilde. 

Toen bij de Milieufederatie Noord-Holland er een tijdelijke 

coördinator kwam, Cees Vissers, om plaatselijk 

energiewerkgroepen te op te richten en begeleiden, kwam ik bij 

de Zaanse groep, waarbij ook deelnemers aan de afgelopen 

Werkgroep Energie Discussie meededen, zoals Ton Smit, Agaath 

Bos, Jaap Kellerman en Simon Boers. Verder zaten erin de D'66-

ers Piet Ransijn en Jaap Eikenaar en als technisch adviseur Wim 

Kleywegt. Met Piet Ransijn ben ik naar de notaris gegaan om van 

de ZEK een coöperatieve vereniging te maken. Ton en Jaap 

Kellerman gingen op zoek naar een lokatie voor de windmolen; 

Jaap werkte bij de PEN, dus wist de kabels en de 

transformatoren te vinden en Ton kende alle boeren in 

Assendelft. Wim richtte zich op de vele windmolenfabrikanten in 

Nederland, die een 80 kW molen konden leveren. Met name 

Simon hield zich met de bouwvergunning bezig en Agaath en 

Jaap Eikenaar op het bewerken van de politiek. Ik was zelf ook 

meer het type van beleidsbeïnvloeding dan van de harde aktie. 

Momenteel doe ik nog de lay-out van de Zaanse Energiekrant. Of 

Zaanstad in 2020 klimaatneutraal zal zijn, boeit me niet zo. 

Trouwens al het crisisnieuws niet zo. Mijn baan als onderwijs-

assistent eist me volledig op. En daarnaast is het een toer om 

met dit loontje het hoofd boven water te houden. 



 

 11 

Simon Boers 
Wat waren destijds je beweegredenen om de ZEK van de grond 

te brengen? 

Uit de Werkgroep Energie Discussie, waarvan ik toen de 

coördinator was, is de Werkgroep EnergiebeSParing  (de WESP) 

ontstaan. Later werd dit de werkgroep energievoorziening 

Zaanstad en met o.a. Ton, Gerrit Jan en Wim erbij kwam hieruit 

de ZEK tevoorschijn. 

De WED was tegen aanmaak van Plutonium,  een bijproduct van 

U -238-92 * vanuit de kerncentrale-’s voor de bom. Voor de 

kernenergiecentrales (vanwege Plutonium-uitstoot) was er toen 

eigenlijk  -behalve besparing- , maar één alternatief : de 

Windenergie. Naast het protest wilden we toch een daad stellen. 

En er is wat afgelobbyd o.a. met “Mooie Margreet” Horzelenberg, 

die ik kende vanuit het Guisveld te Wormerveer (zij kano-de er 

veel). Overal waar we konden legden we contacten tot aan de 

minister aan toe (zie archiefstuk). 

 

En de oliecrisis? 

Pacifisme en strijd voor een schone, veilige en duurzame 

samenleving; daar ging het toen om en daar gaat het nu nog 

steeds om! Technologie in dienst van de Vrede op Aarde en niet 

voor de ruimte-exploitatie en zgn. landverdediging. Besparing en 

zuinig omgaan met wat de aarde ons biedt.  

Wat vind je er van dat Zaanstad klimaatneutraal wil zijn in 2020 

en de rol van de ZEK?  
De Z.E.K. u.a. kan vragen stellen en een klimaatneutraal 

Zaanstad is nu al mogelijk. Bevroren water zet uit en dooi doet 

krimpen ook aan de poolkappen. De vloedgolven in Azië bij de 

monding van de Ganges en Bramaputra zijn er altijd geweest 

maar de mens heeft de koraalriffen opgeblazen, de 

mangrovebossen gekapt om er te gaan wonen. Met 7 kinderen 

per gezin en dat generatie op generatie zonder middelen van 

bestaan is de goden verzoeken. Op naar de 9 miljard mensen. 

Zoals vroeger bij het leger Kamfer in de Kuch? Nee, maar voor 

hen schone lucht, water en bodem en daarbij veilige, schone en 

te hergebruiken energie en grondstoffen is haalbaar mits we hier 

allemaal aan meewerken. 

Simon Boers 

 

Noot*: Yellow cake oftewel Uranium 238 (atoomgewicht 92) heeft 

slechts 0,7% van het bruikbare  U235. Met de Ultra-centrifuge, 

een Nederlandse vinding (Urenco Almelo) wordt het verrijkt tot 

7% en is dan geschikt voor kernenergie, met hetzelfde procedé 

kan 90% gehaald worden en is dan klaar voor de Bom. 

 

Onze Voorzitter 
Tien vragen aan Thecla Graas- Bouman door de dichtbijredactie, 

Marion Kors (ZOB AM Zaandam)  

 

Thecla Graas- Bouman is geboren in Amsterdam en opgegroeid 

in Krommenie. 'Met mijn man Benno leef en geniet ik nu op één 

van de mooiste plekjes van Wormerveer. Ik werk voor 60% als 

oncologie- en hematologieverpleegkundige in het VUmc en voor 

60% ben ik vrijwillig voorzitter bij de Zaanse Energie Koöperatie.  

Daarnaast trek ik er zo nu en dan samen met Benno op uit, om 

voor een langere reis ’n bepaald werelddeel te verkennen op de 

motor .' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uw zondag?  Afhankelijk van de actualiteiten en activiteiten 

die er spelen wordt mijn zondag ingevuld.  

2. Bang voor?  De gevolgen van nucleaire kernrampen die we 

met zijn allen bagatelliseren. Vandaar dat ik me zo sterk maak 

voor Zaanse Energie! Daarnaast heb ik als 

oncologieverpleegkundige gezien wat nucleaire energie-

opwekinstallaties voor rampen kunnen veroorzaken.  

3. Kwaliteiten?  Inleving- en doorzettingsvermogen. En ik kan u 

vertellen dat je als voorzitter van ’n windmolencoöperatie met 

’n opschalingwens van ‘n kleine Lagerwey dit zeker langdurig 

moet hebben. Mijn inlevingsvermogen geldt vooral in de 

contacten met medemens en cultuur (zowel op reis als op 

mijn werk).  

4. Ergernis verkeer?  Ik probeer me niet te ergeren, maar als 

doorgaande fietspaden in Zaanstad maandenlang worden 

afgesloten word ik wel verdrietig.  

5. Dagje ruilen met?  Iemand die ons planeetbewoners, meer 

milieubewust helpt  en kan maken.  

6. Favoriet dier?  De met uitsterven bedreigde woestijnolifant. Hij 

gaat namelijk zeer zorgvuldig om met zijn kwetsbare 

omgeving. Deze kleine groep olifanten hebben we in Namibië 

na 4 dagen zoeken eindelijk kunnen zien.  

7. Burgemeester?  Robert Linnekamp is voor mij de 

burgemeester van de Duurzaamheid.  

8. Uw held?  De Dalai Lama een man die voor vreedzame en 

duurzame oplossingen gaat!  

9. Mooiste plek?  Er zijn zoveel plekken op de wereld die mooi 

of bijzonder zijn of waar ik tijdens onze reizen van genoten 

heb. Maar mijn eigen huis /buurt in Wormerveer met mijn 

zonnepanelen, windmolentje en een eigen 

regenwatersysteem is één van de toppers!  

10. Levensmotto?  Wees zorgvuldig met je leefomgeving en 

geniet! Ook van de kleine dingen.` 
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Opschaalsoap 
 Nineteen nineteen nine: 1999: ons Windpaard huppelde al vijf 

jaar rond, bij de eerste plannen met de Westzanerpolder mèt 

twee geplande windmolens, diende ZEK haar plan in: twee 

Lagerweys 750 kW op 50 m ashoogte, hypermoderne 

directgedreven en kolossale machines. We zouden wel horen als 

het zover was, meldde Zaanstad.  

Zo kwamen wij te spreken over verdeling van de molenstekkies 

aan het Noordzeekanaal. “Ons” (ZEK en Nuon samen) stekkie 

was eigendom van de firma Heymans, die wilde wel op de 

Stationsstraat langskomen. De Heymans meneer, die er uit zag 

als de Bondscoach, zag meteen dat er geen 'SwarteWalvisch'-

diner voor hem in zat en kon alleen nog uitbrengen: "ik ga 

tenderen, Heymans gaat tenderen". Later begrepen we dat 

tenderen betekent: marktpartijen tegen elkaar uitspelen. Vanaf nu 

was ZEK Marktpartij Zonder Grond. En onze goede partner van 

Nuon werd door zijn baas teruggefloten om met ‘èchte’ 

gigawindparken op zee aan de gang te gaan. Windgroep Holland 

werd ons als partner aanbevolen, maar het ZEK-bestuur was 

huiverig en Windcoöperatie Waterland moest er ook bij. Die 

hadden geen zin in een trio, dus werd WGH afgeblazen. 

Onderhand had Heymans geld voor zijn eieren gekozen en de 

grond naar RON* geschoven en ZEK samen met Waterland naar 

het Havenkantoor op elfhoog in Amsterdam om een bod uit te 

brengen op de inmiddels derde-hands molengrond. Een bod, 

waar -tig vergaderingen over gewikt c.q. gewogen was. Enfin we 

hoorden niks meer, wachten, wachten, hadden we toch bij 

Yabyum moeten bieden? Toch maar eens bellen: bleek de 

directeur, aan wie we geboden hadden, weggepromoveerd te 

zijn. Waterland met ZEK de BV Westzanerwind opgericht en met 

Zaanstad uitgedokterd dat er wel 4 molens van 2 megaWatt 

konden staan. Bureau Ecofys ingehuurd om een goede 

grondpachtprijs te berekenen. Niet per vierkante meter, maar 0,6 

cent per kiloWattuur plus nog wat tonnen handgeld voor de EIA. 

De BV Westzanerwind had een sexy powerpoint-offerte, maar 

helaas, de nieuwe baas van RON was een directrice! Wachten, 

wachten, toch maar eens bellen:.....significant te laag geboden. 

De B.V. werd voor een koopje verkocht. 

   “Wat nu?” luidde de titel van de ZEK-ledenenquête: 10 

keuzemogelijkheden lopend van opschalen via zonnecoöperatie 

tot en met antikernergie-aksiegroep . De strookjes liggen nog in 

het archief, maar er was goede respons, meer dan de helft van 

de leden gaf sjoege. Opschalen haalde veruit plaats nr. 1., dus 

werd in 2008 de bouwaanvraag voor een Enercon E48 van 800 

kW en 55 meter ashoogte officieel bij Zaanstad ingediend. In 

februari 2009 telefoon: er moesten geluidscontouren, 

risicoanalyses en nog wat ingeleverd worden. Die verstrekte 

Enercon zonder probleem. We zullen wel het 'en nog wat' 

nagelaten hebben te leveren, want medio 2009 werd de 

opschaling zonder redenen door Zaanstad geweigerd, niet eens 

sorry, maar wel een acceptgirootje erbij voor de leges.  

   Wéér ‘wat nu?’ Verscheidene geraadpleegde leden vonden dat 

we een advocaat moesten nemen. Dus met haar in de arm naar 

de hoorzitting. Zo kwamen we te spreken met heren en dames uit 

de hoogste regionen van Ruimtelijke Ordening van Zaanstad. Er 

was Omzoom, sportvelden, recreatiegebied, een 

beeldkwaliteitsplan en een nieuw te bouwen klimaatneutrale wijk 

Kreekrijk, met als verduurzamer nr. 1 : een 2 MWatt 

windmolen(!). Maar. . .opschalen kwam Zaanstad nu niet uit, 

misschien over 10 jaar, dus de leges en de aanvraag gingen de 

ijskast in (van Zaanstad).  

Ter compensatie van ons leed kregen we de locatie voor één van 

de acht te plaatsen molens van Zaanstad’s 

Westzanerwindpark.(!) Wachten, wachten, wachten, toch maar 

eens een telefoontje. We konden we ons vervoegen bij het 

Energie-ontwikkelteam om locaties voor windmolens te vinden. 

Zo -bleek later- leverden we ons aandeel voor de Structuurvisie 

met primaire locaties aan het Noordzeekanaal en secundaire 

windlocaties elders, zoals bij de Noorderweg (?) Plotseling had 

het EOT een innovatief project van Agentschap binnengehaald 

voor ontwikkeling van een participatiemodel. Zo kwam er een 

Convenant waarin ZEK en Zaanstad een soort joint venture 

zouden aangaan. Alleen……in de kleine letters eronder stond dat 

we met ondertekening afstand deden van onze “één van de acht” 

locatie. HOhoho, dat dit niet door kon gaan wilden we wel eens 

uit de mond van de hoge heren en dames van de ruimtelijke 

ordening horen en wat ze er dan voor in de plaats stelden. Het 

hoge woord kwam er uit: Zaanstad had niks te zeggen over 

windpark Westzanerpolder, een duistere investeringsfirma had de 

rechten gekregen. 

  "Wat nu?" vroegen we ons onderhand in 2011 af. Daar was de 

crisis en de plannen van Kreekrijk, Omzoom en Sportvelden 

lagen op hun gat. Alleen A8 – A9 schijnt nog ergens te sudderen. 

Dus was onze strenge, maar rechtvaardige vraag: kijk nog ès één 

keertje of een opgeschaald Windpaard de Assendelfter plannen 

van Zaanstad in de weg staan?! En ja hoor, weer eens een 

hoorzitting, nou maar eens zonder advocaat. We konden onze 

opschaalaanvraag nog intrekken en iets leuks doen met de leges 

of nog ff afwachten en de bouwaanvraag laten sudderen, 

of…..toch eens goed laten kijken of er ècht belemmeringen 

waren. Nou ja, doe dan maar. En zo kwam zomer 2012 het 

advies van de hoge heren en dames van Ruimtelijke Ordening, 

dat die 800 kW molen het landschap weliswaar verknoeit, maar 

een stuk minder dan die zwaaiende luidruchtige Lagerwey. Maar 

hij staat als secundaire locatie in de Structuurvisie, dus een 

positief advies! En dan hoort er champagne en klaroengeschal te 

zijn maar we zijn in het gedenkwaardige jaar 2012 waarin het 

Provinciebestuur van Noord-Holland liever miljarden stopt in 

kustverhoging en kernreactoren. De bestaande windmolens 

kunnen ze tot hun verdriet niet wegslopen, maar geen schep in 

de grond voor opschaling, geen kilowattje erbij. Motto VVD/PVV: 

"Weg met alles wat beweegt en duurzame energie geeft".  

   En voor de zoveelste keer: Wat nu?! Zienswijze geven en 

inspreken haalt niets uit. Ha! In het provinciale 

antiwindenergiebesluit staat een overgangsregel. 

Bouwaanvragen van vóór april 2011 mogen wèl doorgaan! Dus 

hup Zaanstad, er op af! We hebben niet voor niks €18.000 leges 

betaald in 2009. Wachten, wachten, toch maar een telefoontje. 

De provinciale windcoördinator, die eerst namens ons Zaanstad 

aansprak op windgelabbekak, is nu de man, die alle windplannen 

de grond in moet drukken. Op 7 februari, gewapend met een 

rapport, dat stelt dat de omgeving, weidevogels er met een 

nieuwe molen op vooruit gaan, ontmoeten we de nu anti-

windcoördinator. Die is zowaar positief en zéér binnenkort horen 

we meer.  Wachten, wachten, en wat deden we nu weer fout? 

Welke gevoelige snaar gemist, welke lange tenen geraakt? 

   "Wat nu". Een advocaat nemen kost alleen veel dollars. Het 

oude Windpaard loopt per februari 2014 uit de MEP, krijgt de ZEK 

een magere 4 cent per kWh. Net genoeg om Netbeheerder, 

Onderhoud en Verzekering te betalen. Dan de mast maar 

volhangen met antennes. Die hebben ook veel stroom nodig en 

betalen het dubbele per kWh. Money makes the world go round. 

(and hot) 

Lichtpunt was er op prinsjesdag, toen Koning Willem Alexander 

verklaarde dat we toe zijn aan de 'Participatiemaatschappij'. Àls 

er al molens bij komen, worden het zeker 'participatiemolens'! 

 

*RON = Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 

Noordzeekanaalgebied. Oorspronkelijk een bedrijf van alle 

gemeenten langs het Noordzeekanaal plus een aantal banken. 

Ging bijna failliet toen door de crisis de grondprijs daalde. De 

banken zijn er toen uit gestapt. Amsterdam en Zaanstad zijn nu 

nog de enige aandeelhouders. Je zou denken: enige 

democratische controle, maar Zaanstad zegt niets over RON-

plannen te zeggen te hebben. 
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Financiën uitgeMEPt Windpaard 

Opbrengsten 

120.000 kWh à € 0,05  € 6.000,00  

 

Kosten 

netbeheer Liander  € 2.000,00  

onderhoud Bettink  € 850,00  

materiaal  € 200,00  

diversen  € 250,00  

verzekering  € 1.000,00  

Totaal kosten  € 4.300,00  

 

Resultaat  € 1.700,00  

 

Kosten slijtneus Bettink alleen voor 1
e
 jaar  € 1.450,00 

Netto 1e jaar   € 250,00 

 

GeldGROENWassen 
 

GeldGROENwassen is vooral goed nieuws! Geld verdienen 

terwijl buren (klanten) hun favoriete ondernemers en instellingen 

helpen met het vergroenen. Zo houden we onze buurtwinkels in 

bedrijf, verdienen we geld door te investeren en werken we 

samen aan een beter milieu. Als klant kunt u ondernemers uit uw 

buurt helpen hun bedrijf te ‘vergroenen’ door te investeren en 

daar tegelijkertijd een mooie winst te behalen. Bijvoorbeeld: u 

geeft de bakker € 100, = en krijgt €120, = aan waardebonnen die 

u in twee jaar tijd kunt besteden bij de bakker. Dat is € 20, = 

rente. Op jaarbasis zo’n 8-10%: veel meer dan bij de bank! Als 10 

klanten dit doen, heeft de bakker genoeg geld voor 

LEDverlichting en direct profijt van een lagere energierekening. 

De mogelijkheden zijn eindeloos met geldGROENwassen. De 

wasserette die graag nieuwe A+++ wasmachines wil kopen maar 

die investering niet in één keer kan ophoesten. De school die 

graag zonnepanelen wil en de buurtsupermarkt die daarbij wil 

helpen samen met  

zijn klanten. De genoemde bakker die graag over wil stappen op 

LEDverlichting en zo zijn energierekening omlaag wil brengen. 

Het café-restaurant dat graag een nieuwe energiezuinige koel-

vriescombinatie wil en isolatie of de sportschool die graag wil 

isoleren en zonnepanelen willen. Bedenk het maar! 

http://www.geldgroenwassen.nu/wat-is-geld-groen-wassen/ 

 

Kolen 

Het SER Energieakkoord wil vijf oude kolencentrales weg 

hebben. Zullen we eindelijk van die smerige Hemweg CO2-

fabriek af zijn? Op de kaart hierbij ziet u dat er zes oude 

kolencentrales zijn en de Hemweg is de jongste (1995).Toch 

hopen we dat de Hemweg straks een pretpark is, net als Kalkar. 

 

 

 

Wist u dat? 
 

 De ZEK 25 jaar bestaat en daar best trots op is. 

 Dat er ter ere van ons jubileum op zaterdag 2 november van 

13.30 tot 16.00 uur een Zaanse Energieke Klimaatmarkt 

wordt georganiseerd. Deze markt is gratis te bezoeken in en 

bij de kantine van de kinderboerderij in het Darwinpark in 

Zaandam.  

Adres: De Weer 31, 1504 AH Zaandam: 

 De opbrengst van 't Windpaard bijna real time op de ZEKsite 

is te zien. Dit vloeit voort uit een vraag van gemeente 

Zaanstad die met een pilot wil kijken of ze hun energie 

slimmer kunnen gebruiken.Bij een slim net gaat het om een 

modern elektriciteitsnet waarbij consumenten en producenten, 

door nieuwe technologie, hun verbruik en productie van 

elektriciteit op elkaar kunnen afstemmen. 

 Transition Town café elke tweede vrijdag van de maand is in 

de Groote Weiver in Wormerveer. Daaraan voorafgaand bij 

een (vegetarische) buurtmaaltijd kunt u andere ZEK leden 

ontmoeten. U kunt zo initiatieven delen en al uw vragen over 

bijvoorbeeld Zaanse Energie stellen.  

 De ZEK op zoek is naar vrijwilligers voor ondersteuning van 

activiteiten om  

* op markten te staan (promotie) 

* organiseren van activiteiten  

* specifieke vragen uitzoeken over bijvoorbeeld financiële of 

juridische kwesties 

* rondbrengen van de Zaanse Energiekrant door de 

Zaanstreek  

Voor aanmeldingen en/of meer informatie kunt u mailen naar: 

info@zaanse-energie-kooperatie.nl  
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 De e-learning cursus 'energie besparen' geheel gratis is te 

volgen op: www.fhkn.nl. De cursus is voor MKB maar ook 

voor particulieren en met bijbehorend officieel certificaat.  

 Warmtepomp-expert Rob Joosten een website heeft: 

www.warmeweiden.nl 

 De leden van energiecoöperatie de Windvogel gewoon 

energiebelasting moeten betalen over de stroom die hun 

gezamenlijke molen produceert. De rechtbank in Den Haag 

heeft dat bepaald in een proefproces over een geschil tussen 

energieleverancier Anode en de Belastingdienst. Anode en 

Windvogel gaan in hoger beroep. 

 Particuliere woningeigenaren in Zaanstad kunnen vanaf 

heden tot 31 december 2013 subsidie aanvragen voor het 

treffen van energiebesparingsmaatregelen voor hun woning. 

Belangrijke voorwaarde is dat elke aanvraag gezamenlijk 

wordt gedaan door minimaal drie woningeigenaren uit 

Zaanstad. Meer informatie of aanvraagformulier zijn te vinden 

op www.zaanstad.nl, zoekterm: energiezuinige woningen  

 De eerste stappen voor de transitie van de Windsectie van 

ODE (Organisatie Duurzame Energie) naar REScoopNL zijn 

genomen. REScoopNL (Renewable Energy Source 

Coópertative) wordt de coöperatieve vereniging van 

Nederlandse burger energieverenigingen. De ZEK neemt al 

jaren deel aan de Windsectie van ODE. 

 Ameland plannen heeft  om het grootste zonnepark van 

Nederland te bouwen met een capaciteit van 6MW. Het park 

kan worden gerealiseerd op het vliegveld van Ballum en krijgt 

een oppervlakte van 10 hectare. 

Echter één windmolen van 6 MW produceert méér. 

 Er géén schaliegas wordt gewonnen in de provincie Noord-

holland. Met de aangenomen motie van Titia van Leeuwen 

(Groenlinks) wil de provincie Den Haag laten weten dat zij 

inzet op de transitie naar een duurzame energievoorziening 

en niet op winning van schaliegas.
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          Direct drive windturbines, no need to change gearboxes 

 

EWT b.v. Postbus 2538, 3800 GB Amersfoort 
T: 033 4540520, e-mail info@ewtdirectwind.nl 

Heeft u overtollige kleding ????? 

Gooi ze dan niet weg, maar lever ze in bij 
Kledingbank Zaanstad. Dit kan: 

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 

Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie. 

Dit geldt ook voor: 

 Handdoeken 

 Beddengoed 

 Accessoires  

Kijk voor meer informatie op: 

 

www.kledingbankzaanstad.nl 

Of bel: 06-23958783 
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Zaanse Energie 

 omdat we van Zaans houden, 

 omdat het duurzamer is dan 
atoomstroom, 

 omdat het duurzaam en goed voor je 
portemonnee is, 

 omdat windenergie van oudsher bij de 
Zaanstreek hoort, 

 Zaanser kan het (bijna) niet. 

Opdat we de Zaanstreek nog duurzamer 
kunnen maken. 
 
Zaanse Energie 
Stationsstraat 38 
1506 DH  Zaandam 
Telefoon : 06-33800429 

E-mail: info@zaanse-energie.nl 
Website: www.zaanse-energie.nl 

 

 

Heisa ho, joeg-hei! 

Wees er zaterdag  

2 november bij! 

 

Zaanse 

 Energieke 

  Klimaatmarkt 

13.30 -16.00 

Darwin park 

Kinderboerderij 
De Weer 31,Zaandam 
 

 

  

 

 


