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Eindredactie

“U kent misschien het Indiase verhaal van de blinde mannen die zonder het
te weten rond een olifant staan. Op de tast proberen ze te achterhalen wat ze
voor zich hebben. Eén van hen voelt aan de poot van de olifant en zegt:
‘Dit is zonder twijfel een pilaar’. Een ander voelt aan de slurf en zegt: ‘Dit is zeker
een slang’. Een derde voelt aan de zijkant van de olifant en zegt: ‘Dit is een muur’.
Wanneer ze elkaar confronteren met hun conclusies, zijn ze het grondig oneens.
Het punt van dit verhaal: als je zaken vanuit een beperkt perspectief beschouwt,
zal je nooit het hele plaatje kennen.”
Met deze parabel opent de notitie ‘Het verhaal’ van Quintel over de toekomst van
de Nederlandse energie-intensieve industrie. In ‘Het verhaal’ wordt een
aantal grote bewegingen rond energietransitie met elkaar in verbinding gebracht.
Dat maakt het zeer lezenswaard. Verderop in deze Zeeuwind Nieuws kunt u
meer over dit stuk lezen.
Ik zal u eerlijk zeggen dat ik mij herken in de parabel. Zeeuwind is als initiatief
vanuit de samenleving ontstaan en heeft zich gefocust op de ontwikkeling en
beheer van windenergie op land. Inmiddels zien we dat grote partijen zich op
de energietransitie storten en dat wind op zee, zonneweiden, opslag en waterstofgas als reële opties worden gezien in het spectrum van transitie. Ook wij zullen
ons moeten oriënteren op de mogelijkheden die het totale speelveld biedt en
van daaruit onze bijzondere plek als initiatief vanuit de samenleving keer op keer
opnieuw inhoud moeten geven. Dat zal het best verlopen als wij verbindingen
leggen en op die wijze borgen dat wij zicht krijgen en behouden op de grote
veranderingen die ons te wachten staan. Wij willen onze leden graag bij deze
verkenningen gaan betrekken!

Teus Baars
Directeur Zeeuwind

Fluistering.com/José Baars, Marjan Brandes
Foto’s
AES, Marsaki, Be-organized, UT, BBVE, TU Delft,
Zeeuwind, René Verboom
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Illustratie voorzijde: © AES Energy Storage
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opslag
René Verboom

‘Elektrische auto is operationele
pilot voor energieopslag’

Wanneer René Verboom over duurzaamheid begint te praten, laat hij geen moment stilte vallen. Hij accelereert
hooguit. Zijn overdadige enthousiasme zou je moeten kunnen opslaan om later te kunnen (her-)gebruiken
wanneer overtuigingskracht nodig is om mensen te laten kijken naar de concrete mogelijkheden van energiemanagement. De projectleider duurzaamheid van de veiligheidsregio Haaglanden runt naast zijn werk een
eigen onderneming om zijn passie voor energieadvies en -strategie in de samenleving verder richting te kunnen
au teu r : J o s é B A A R S

geven. Over energie gesproken.

“Bij de brandweer ben ik betrokken geraakt bij een werkgroep
die zich bezig ging houden met duurzaamheid. Ik vond het
interessant, ben me erin gaan verdiepen en heb inmiddels
cursussen transitiemanagement gevolgd bij de Erasmus
Universiteit in Rotterdam.” Van het een kwam het ander.
Na het ontwikkelen van ideeën kwam de fase van implementeren. “Veel gebouwen die in gebruik zijn binnen de veiligheidsregio hebben platte daken. Op één van onze gebouwen,
we hebben er vijfentwintig, hebben we 180 zonnepanelen
kunnen plaatsen en ledverlichting in de warmste tint aan
gebracht. Ledverlichting is zo helder dat mensen het in de
meest pure vorm niet als aangenaam ervaren. Daarom hebben
we die warme tint gekozen en bovendien het gebruik ingesteld
op 30-40% van de capaciteit tussen de twaalf en twintig Watt.
In de kazernes is de verlichting in de verblijfsruimten bovendien nog te dimmen, zodat de het lichtcomfort huiselijk is.
In onze organisatie werken 1200 mensen en uiteindelijk gaat
het erom dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor
duurzaamheid binnen de organisatie. We maken het energie
management binnen de organisatie ook voor iedereen
inzichtelijk door dat te presenteren.”
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Foto: René Verboom

Veiligheid
“In het werk van de brandweer speelt veiligheid een grote rol.
Bij de energietransitie is dat zeker een onderwerp. Moet onze
werkwijze veranderen wanneer er brand is in een woning
waarop zonnepanelen liggen, of wanneer een elektrische
auto bij een ongeval betrokken is? Wat te doen bij een
calamiteit wanneer er batterijen voor energieopslag in
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het spel zijn? Onze procedures en technieken zijn geënt op
gebouwen en voertuigen die gebruikmaken van fossiele
brandstoffen.” René is afgereisd naar onder meer Tesla in
Fremont en Palo Alto om zich in de achtergronden van de
gebruikte technieken te verdiepen. De emergency respons
guides heeft hij inmiddels vertaald in praktische procedures
en handleidingen voor de veiligheidsregio. Andere veiligheidsregio’s binnen en buiten Nederland kunnen daar ook baat bij
hebben, maar feitelijk is die kennis van belang voor ieder die
betrokken is bij energieopslag.”

Batterij zon en wind
“Het is een nadeel dat de zon en wind niet ‘aan’ te zetten zijn
wanneer de energiebehoefte het grootst is. De kans dat er
energie aan ‘het net’ teruggeleverd moet worden op momenten
dat dit weinig oplevert is niet goed voor de ‘businesscase’
van organisaties zoals Zeeuwind. Opslag is nu in feite een
‘missing link’. Wanneer opslag succesvol wordt gerealiseerd is
het mogelijk om energie aan het net te leveren op het
moment dat daar behoefte aan is. Dat is immers lucratiever.
Een bedrijf als het Amerikaanse AES Energy Storage
realiseert energieopslag in het Sloegebied.” Daarbij gaat het –
zo staat op de site van AES te lezen – om een soort van

energiecentrale die 20 MW aan regelvermogen beschikbaar
heeft afkomstig uit duizenden gestapelde accu’s. Het bedrijf
exploiteert met Essent en Delta sinds 1998 de Elsta-centrale,
een 460 MW warmtekrachtkoppeling-centrale (WKK-centrale)
in Terneuzen. De AES-centrale wordt verbonden aan het elektriciteitsnet van Delta, de stroom is bestemd voor de primaire
reserve van Tennet. Dat is vermogen dat Tennet in een wekelijkse veiling vastlegt en bedoeld om frequentieverstoringen
in het hoogspanningsnet tegen te gaan. “Dit is zeker een van de
interessante modellen voor de industrie in Zeeland. Maar ook
voor woningbouwprojecten zijn er mogelijkheden om per
huishouden of per wijk energie op te slaan, zoals nu in Utrecht
wordt gedaan. Door de salderingsregeling is energieopslag
voor de particulier financieel nog niet aantrekkelijk, al lopen er
wel verschillende pilots bij leveranciers. Een interessante ontwikkeling doet zich overigens voor bij de Amsterdam Arena.
In samenwerking met Nissan komt er voor 4 MW aan Leaf batterijen. Deze energie opslag faciliteit bestaat uit 180 batterijpakketten van de Nissan Leaf 2nd Life. Het systeem wordt ook
ingezet voor stabilisering van het elektriciteitsnet. De capaciteit van opslagcentrales zijn al uit te breiden tot 1 Gigawatt.
De elektrische auto’s die rondrijden zijn van belang geweest
bij de ontwikkeling van de technologie. Er is aanvankelijk
natuurlijk geklaagd dat de actieradius daarvan niet zo goed
was als in promotiemateriaal voorgespiegeld, maar de ontwikkeling van deze auto’s heeft een belangrijke impuls gegeven
aan de ontwikkeling van technologie voor energieopslag. Weet je
dat eerste varianten van de Toyota Prius nu rondrijden in
bijvoorbeeld Rusland en Letland zonder problemen te geven?
Ze zijn nadat ze uit het leasecircuit kwamen massaal opgekocht
en ook de eerste batterijen blijken enorm stabiel te zijn.”

Afval als energiebron
“Naast natuurlijke energiebronnen als zon, wind en getijden
kunnen ook afvalproducten uit de procesindustrie energie
leveren. Wat te denken van waterstof? Dat is hoogwaardige
energie! Het is zelfs mogelijk om 10% van het aardgas door
waterstof te vervangen zonder dat dit tot problemen leidt.
Wat energietransitie betreft blijkt dat eilandgemeenschappen
vooroplopen. De Nederlandse Wadden gaan heel snel,
maar ook Zeeland kan op dit gebied een voortrekkersrol gaan
vervullen, zeker door de aanwezigheid van deze industrie.”
Ik knik beamend. Genoeg informatie rijker berg ik mijn pen
op, sluit ik mijn aantekenboekje en sta ik op. De enthousiaste
ondernemer praat door tot bij de voordeur en daarna nog
heel lang – denkbeeldig – in mijn hoofd. Er kan al veel meer
dan ik ooit had bedacht

.

Foto: het Amerikaanse AES Energy Storage, energieopslag in het Sloegebied
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Verandering van mindset

‘Omdenken’ is mogelijk het belangrijkste begrip waar het gaat over energietransitie
en de schijnbaar tegenstrijdige samenstelling: duurzame procesindustrie.
Dit speelt al jaren, aldus Henk van den Berg.

OPSLAG
PROCES

Ammonium
Formaat
–
(NH 4+H CO 2)

Ammonium
Formaat
–
(NH 4+H CO 2)
OPSLAG

Ammonium Bicarbonaat
–
( N H 4+ H C O 3)
Tijd
Henk van den Berg (76), inmiddels emeritus hoogleraar
ontwerp van chemische processen, ging bij Dow werken in
de periode dat de Club van Rome haar alarmerende rapport
‘Limits to Growth’ publiceerde. “Tijdens de autoloze zondagen
die daar tijdens de energiecrisis op volgden, rolschaatsten
Nederlandse kinderen op de snelwegen. Twintig jaar geleden
klonk het onzinnig dat prins Willem Alexander zich in watermanagement ging verdiepen. Alsof hij niet iets nuttigers
had kunnen verzinnen. Nu lijkt die keuze bijna visionair.
In de begintijd van organisaties als Zeeuwind, werd windenergie ook niet serieus genomen. En kijk nu naar realisatie
van windparken op zee. Er is steeds minder subsidie nodig
nu investeerders realisatie daarvan aantrekkelijk gaan vinden.
Wanneer de mindset verandert, dan gaat het ineens snel.
Hetzelfde geldt voor zonne-energie. Het probleem met zowel
zon als wind is dat de energieopbrengst niet constant is noch
gelijk opgaat met de energiebehoeften van consument en
industrie. In Noorwegen heeft men dit probleem opgelost
door een overschot aan energie aan te wenden voor het
oppompen van water naar hoger gelegen reservoirs en dat
water weer aan te wenden voor het opwekken van energie.
Daarmee gaat relatief weinig energie verloren, de effectiviteit
ligt rond de 80%. Maar, deze werkwijze ligt in Nederland niet
voor de hand, omdat het genereren van energie met
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HERWINNINGS
PROCES
Energie gelijkmatig

Productie hoeveelheid energie wisselend

HYDROGEN ENERGIEOPSLAG

Tijd
waterkrachtcentrales niet goed mogelijk is. Het onderzoek
naar alternatieven voor het opslaan van energie is echter in
volle gang. Ik reis eens per twee tot drie weken af naar de
Universiteit Twente en volg met belangstelling een project
waarbij masterstudenten werken aan energieopslag in
bicarbonaat zout. De geestelijke vader van dit project is
mijn collega Wim van Swaaij. Zo’n procesontwerp opdracht
hoort bij het werkcollege waarvoor collega Louis van der Ham
nu verantwoordelijk is. Het is prachtig dat jonge mensen
tijdens hun opleiding met een project bezig zijn dat actueel
en maatschappelijk relevant is. Ik zeg weleens tegen hen
Foto: het projectteam aan de Universiteit Twente, dat zich in energieopslag
verdiept. Uiterst links Timo van der Wel, rechtsonder Alyssa van Duijne.
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dat ze Zeeland niet over het hoofd moeten zien wanneer
ze een stage zoeken of na hun studie aan de slag willen.
Wij hebben alleen in Terneuzen al meer werkgelegenheid in
de procesindustrie dan in Twente waar zij chemische technologie
studeren.”

Hydrogen storage
Timo van der Wel is één van de vijf studenten die deelneemt
aan het project ‘hydrogen storage’ van de Universiteit
Twente. “Bij de start had ik geen idee wat ik moest verwachten,
maar ik vind het een leuk project, al is het vooral een theoretische
verkenning. Voor het realiseren van een praktische proef
opstelling is te weinig tijd.” Hij legt uit waar zij hun onderzoek op richten. “De kern is dat we water splitsen in zuurstof
en waterstof. Het laatste is brandstof en wij kunnen die
opslaan door die te laten reageren met een zout. Daardoor
ontstaat er een vloeibaar product dat onder normale klima
tologische omstandigheden veilig te bewaren is. Door op
een later moment de waterstof vrij te laten komen en daarmee
in een brandstofcel energie op te wekken, is het mogelijk
de energie die bijvoorbeeld met wind wordt opgewekt op
te slaan en te gebruiken wanneer die nodig is.” Het probleem
waar de studenten op dit moment tegenaan lopen is dat
het splitsen van water nog efficiënter kan (nu ongeveer 70%).
Bij het weer omzetten van het vloeibare product in stroom
zien we hetzelfde probleem. “Het rendement is nu nog lang
niet zo groot als bij het gebruik van waterkracht, zoals dat
gebruikelijk is in Noorwegen. Het zoeken naar alternatieven
daarvoor is nodig omdat opslag van energie in ‘batterijen’ op
grote schaal lastig is en niet duurzaam. Wanneer hydrogen
storage concreet wordt, zal het bouwen van een plant misschien
niet direct duurzaam zijn, maar de opslag en productie van
energie wel.”

proces toepassen. Het is nog wel een uitdaging om het proces
voor opslag van energie dat wij onderzoeken, af te stemmen
op de fluctuaties in de productie van windenergie. Het starten
van een complete chemische plant kan wel een dag duren.
Het snel operationeel kunnen krijgen is noodzakelijk, zodat
het overschot aan energie direct kan worden opgeslagen als
het waait terwijl er weinig vraag naar energie is. Het project
dat we doen is nu in een creatieve fase en naar verwachting
kan de installatie de meteorologische ontwikkelingen binnen
een half uur volgen. We zoeken nog naar mogelijkheden om
dit proces te optimaliseren. De economische evaluatie, wat
het gaat kosten, komt aan het einde van ons project. Het is
natuurlijk de bedoeling dat deze wijze van opslag competitief
is in vergelijking met andere wijzen van energieopslag.”
Alyssa ontwikkelde twee jaar geleden met een greenteam
van de UT succesvol een auto die rijdt op waterstof. “Ik vind
het een enorme uitdaging om problemen op te lossen waardoor we als consumenten groener gaan leven zonder dat
het ons confronteert met enorme lasten. Maar of ik me daar
na het afstuderen op blijf richten, weet ik nog niet.
Het werken in het bedrijfsleven spreekt me aan, maar het
doen van onderzoek ook. Misschien zijn beide te combineren
in het werk binnen een afdeling research en development”

.

Veilig en flexibel
Alyssa van Duijne, eveneens masterstudent bij de Universiteit
Twente, schetst voordelen van opslag in de zoutoplossing.
“Waterstof kan worden opgeslagen onder druk, maar het op
druk brengen leidt tot energieverlies en bovendien is waterstof gemengd met lucht zeer brandbaar en al gauw kan
daarbij een explosief mengsel ontstaan. In een kuub water
met zout kan net zoveel energie worden opgeslagen als in
een kuub waterstof bij 500 bar, terwijl de oplossing stabiel
is en het explosiegevaar er niet is. Het voordeel is bovendien
dat ammonium bicarbonaat, dat we voor de opslag gebruiken,
een eenvoudig zout is. Grondstoffen voor de productie van
lithium ion batterijen raken op en zijn bovendien op termijn
voor het milieu veel schadelijker dan het zout dat we in dit
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IJs en uitwerpselen

“Van dit werk krijg je energie”. Aan het woord is Walter Koens manager vastgoed en mede-eigenaar van
Marsaki – een onderneming die gespecialiseerd is in realisatie van vastgoed, vastgoedbeheer - en verbetering
en veel werkt voor woningbouwcoöperaties. “Het bedrijf is daaruit ook voortgekomen.” Bij woningverbetering
is de Trias Energetica maatgevend voor de activiteiten. Achtereenvolgens wordt gekeken naar energiebesparing
(isoleren), mogelijkheden tot duurzaam energieverbruik (zonne-energie, warmtepomp) en het beperken van
AU T EU R : J o s é B A A R S

fossiele brandstof. Bij realisatie van nieuwbouw is de energie-neutrale woning de standaard geworden.
veranderingen ervaren en wat het de verhuurder kost en
opbrengt. Voor de eigenaar bepalen we wat de beste investering
is in haar vastgoed, zodat ze goed kunnen afwegen wat ze
met hun overige woningvoorraad kunnen doen ”

Dekentje

Walter Koens
In Wemeldinge loopt het een project waarbij Marsaki, in
opdracht van RWS Partner in Wonen, proefondervindelijk
beoordeelt welke wijze van woningverbetering qua energieconcept voor huurders en vastgoedeigenaren het best uitpakt.
Bij het project zijn 24 woningen betrokken. “De woningen zijn
gebouwd in de jaren zeventig volgens het standaardconcept
uit die periode”, vertelt Walter. “Bij één groep woningen
realiseren we door het aanbrengen van dubbel glas en zonnepanelen een labelsprong van energielabel D naar B.
Een andere groep woningen krijgt daarnaast een ‘schil’,
die je kunt vergelijken met een najaarsjas. De verbeterde
versie daarvan, de winterjas, is volledig kierdicht en die groep
woningen wordt ook voorzien van tripple isolatieglas.
Tot slot, koppelen we bij een vierde groep woningen een
luchtwarmtepomp aan de installatie, zodat de woning geen
gasaansluiting meer nodig heeft en qua energie ‘nul-op-demeter’ wordt. We onderzoeken hoe de bewoners de
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“Het blijkt een misverstand te zijn dat huurders de theoretisch
berekende energiebesparing werkelijk realiseren. Je ziet dat
mensen die in oudere huurwoningen leven een heel ander
energieverbruik hebben dan mensen die in een moderne,
optimaal geïsoleerde woning leven. De huurder van een
woning met energielabel G doet ’s avonds de gordijnen dicht,
steekt een kaarsje aan en kijkt TV met een dekentje over
de benen. Bovendien denkt hij wel drie keer na voor
hij de verwarming op alle slaapkamers openzet, daaraan
hangt immers een behoorlijk kostenplaatje. Verhuist deze
huurder naar een moderne goed geïsoleerde woning, dan zie
je het gedrag veranderen. De verwarming op de slaapkamers
blijft aan staan en wat is er tegen comfortabel en langdurig
douchen? De kosten van energieverbruik rijzen de pan niet uit.
De energieconsumptie daalt dus niet zo sterk als zou kunnen,
eenvoudig omdat mensen van het comfort genieten zonder
dat dit leidt tot een financiële aderlating op de energie
rekening.” De benodigde investeringen voor de vier
verschillende energieconcepten in Wemeldinge zijn uiteraard
verschillend. In de praktijk blijkt dat bewoners langer blijven
wonen in een comfortabele woning waarvan de woonlasten
goed voorspelbaar zijn. De hoogte van de energierekening
speelt daarbij zeker mee. De vraag voor de verhuurder is
welke investeringen leiden tot optimaal resultaat. Bij woningen
voor de verkoop blijkt dat de ‘nul op de meter’ of ‘notaloze’
woning door kopers het meest aantrekkelijk wordt gevonden.

De woning is door de getroffen voorzieningen duurder, maar
dat lijkt op te wegen tegen het wegvallen van energiekosten
en de waardevastheid op termijn. Bij verkoop levert de energieneutrale woning meer op en is het vinden van een koper
eenvoudiger.”

Sociale woningbouw voorop
“Samen met Woonburg realiseerden we samen de eerste CO2
neutrale straat in Nederland. Over vijf jaar zal die norm bij
nieuwbouw standaard zijn. Samen met RWS Partner in
wonen is Marsaki koploper geworden in het toepassen van
technologie om energie te besparen, duurzaam op te wekken
en op te slaan. De komende jaren is er voor woningbouw
verenigingen nog een inhaalslag te maken op het gebied van
nieuwbouw en energiebesparing in het bestaande vastgoed.
Bij nieuwbouwprojecten kunnen we bijvoorbeeld werken met
warmte-koude-opslag (WKO). Hierbij werken we met aardwarmte en permanente bodemlussen. In de winter wordt
warmte aan de bodem onttrokken, in de zomer, wanneer
woningen worden gekoeld, terug geleverd. Inmiddels hebben
we 400 woningen en een aantal scholen op aardwarmte
gerealiseerd. Toch vind ik de oplossing met de warmtelus nog
niet de meest optimale. Het blijkt dat bewoners niet of suboptimaal gebruik maken van mogelijkheden om hun woning
te koelen, waardoor de bodem te weinig wordt geregenereerd.
De temperatuur van de bodem loopt op termijn te sterk terug
om duurzaam in energie te kunnen blijven voorzien.
Bovendien is een nadeel van zo’n bodemlus dat deze een
permanent litteken in de aarde veroorzaakt. Een PE-slang
verdwijnt tot 70 tot 80 meter de grond in en blijft daar zitten.
Andere vormen van energieopslag sparen de aarde.
Bij energieopslag is het probleem dat de nu voor particulieren
beschikbare electra-accu’s niet de verschillen in energieverbruik
tussen de seizoenen opvangen. ’s Zomers wordt relatief te
veel energie opgewekt, ’s winters te weinig. Er zijn andere
oplossingen die projectmatig toegepast worden, bijvoorbeeld
wat we noemen het ‘IJs van Columbus’ en ‘Riothermie’.
Bij het ‘IJs van Columbus’ werken we met warmteopslag in

Foto boven: duurzame woningen te Wemeldinge.
Foto’s onder: IJs van Columbus, energie-opslag.

water. ’s Zomers wordt er in een daarvoor aangelegde betonnen
tank warmte opgeslagen in water, ’s winters wordt die
warmte aan het water onttrokken. Wanneer er zoveel
warmte aan het water wordt onttrokken dat het kristalliseert
en zich ijs vormt, levert dat extreem veel energie op.
Het water in de tank wordt verwarmd met zonne-lucht
collectoren, die zelfs bij een lage buitentemperatuur nog
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Zonnelucht collector

Warmtepomp

Warm water

Boiler

‘s Zomers gaat
collectorwarmte
naar de opslagtank

Verwarming

Regelaar

‘s Winters gaat warmte
van opslagtank
naar boiler/waterpomp
IJsbuffersysteem
Opslag met water

energieopwekking en gebruik is volledig circulair. Het voordeel is dat overal waar mensen wonen riool wordt aangelegd
en ieder mens dat het toilet bezoekt er een bijdrage aan levert.
In Goes leveren we in medio 2018 een project op aan
het Hollandiaplein met 60 appartementen waarbij Riothermie
wordt toegepast.” In Zwitserland zijn de meeste projecten
op basis hiervan gerealiseerd. Ten opzichte van het buitenland is Nederland met duurzame innovatie achterop geraakt.
“Het inhalen daarvan vind ik een maatschappelijke opgave.
Kijkend naar de mogelijkheden ligt het optimale bij projecten
die financieel leiden tot kostenbesparing, maar comfort én
het milieu sparen. Uiteindelijk is dat mijn intrinsieke motivatie.
Wat is er mooier dan een bijdrage te kunnen leveren aan
het beschermen van onze planeet?”

.

RIOTHERMIE - WARMTE ONTTREKKEN A AN RIOOL

60 aangesloten huizen

Collectieve technische ruimte

warmte uit de omgeving kunnen halen. Deze collectoren kunnen
zelfs als erfafscheiding worden ingezet. Zo kan in alle seizoenen
het water in de tank ook weer worden opgewarmd en
het proces van verwarming en warmteonttrekking opnieuw
plaatsvinden. Als de buitentemperatuur gunstig is kan
de zonneluchtcollector ook direct ingezet worden als bron.
In Duitsland is al veel meer ervaring opgedaan met dit
IJsbuffersysteem en het functioneert prima. In 2019 hopen
we voor RWS in de Westerschans in Goes een appartementencomplex met 85 woningen op te leveren met dit ijsbuffer
systeem, waarbij de watertank onder de parkeerplaats komt
te liggen. Eén vrijstaande woning of een twee-onder-een-kap
woning heeft aan een watertank van 10 m3 voldoende.
Het is projectmatig al goed toe te passen, maar voor een
particulier die zijn woning op deze manier wil verwarmen
nog iets te duur. De verwachting is dat deze techniek over
een aantal jaar ook voor hun bereikbaar zal worden.
Bij Riothermie maken we gebruik van de warmte uit het riool.
Onderin de rioolbuis ligt een warmtewisselaar en er wordt
bij deze wijze van verwarmen eveneens gebruikgemaakt
van de technologie van warmtepompen. Deze manier van
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Boiler

Warmtepomp

CV

Hoofdriool

Buizenstelsel in rioolwand: koud water wordt door warmtepomp aangevoerd.
Na warmteopname gaat het water terug naar de Collectieve technische
ruimte. Voor werking zie illustratie hieronder.

Bodem rioolbuis
Warmtepomp
Expansieventiel
Warmte gebruiker

IJS VAN COLUMBUS – ENERGIEOPSL AG MET WATER
’s Zomers wordt er in een betonnen tank warmte van de zonnecollector
opgeslagen in water, ’s winters wordt die warmte aan het water onttrokken.
Als er veel warmte aan het water wordt onttrokken kristalliseert het en
wordt ijs. Dat levert extreem veel energie op.

Condensor

Afvalwater

Warmtewisselaar
Pomp
Warm water

Verdeelleiding (koud)
in betonwand

Toevoerleiding koud water in beton van rioolbuis
Compressor Verdamper

Foto: het eerste succesvolle project in 2016:
de samenwerking met Eastman Middelburg

Het Zon Offensief

Foto © Eastman Chemical Company

Waar projecten van Zeeuwind veelal een voorbereidingstijd vragen van jaren, is er nu ook een uitzondering
op die regel. Ons gezamenlijke initiatief met adviesbureau Econnetic voor de installatie van zonnepanelen op
bedrijfsdaken, heeft er in enkele maanden tijd toe geleid dat wij bij 24 Zeeuwse bedrijven zonnepanelen
op de daken mogen installeren. In totaliteit is dit goed voor ruim 7 MW aan opgesteld vermogen.
T EU S B aars

De SDE-beschikkingen voor al deze locaties zijn binnen, dus het echte werk kan nu beginnen!
Het idee achter het Zon Offensief is eenvoudig. Veel bedrijven
willen best iets doen aan verduurzaming, maar het ontbreekt
aan de tijd en de kennis om hier echt werk van te maken.
Zeeuwind is voor het opstellen van zonnepanelen op zoek
naar ruimte, maar grond is schaars en het verkrijgen van
vergunningen is een intensief en tijdrovend traject.
En zo keken wij al enige tijd naar al die prachtige onbenutte
bedrijfsdaken die zich uitstekend lenen voor de opstelling
van zonnepanelen. Zou het niet mogelijk zijn om bedrijven
met hun mooie bedrijfsdaken en hun wens tot verduur
zaming en de behoefte van Zeeuwind aan beschikbare
ruimte samen te brengen?
Het antwoord bleek in het midden van het land door
Econnetic te zijn gevonden en met hun medewerking rollen
wij dit concept nu verder uit. Wij bieden bedrijven 15 jaar
lang een besparing op hun energienota door gebruik te
maken van de elektriciteit die op hun eigen dak met zonne
panelen wordt opgewekt. De zorg voor de ontwikkeling,
investering en financiering van de zonne-installatie nemen
wij gedurende deze periode van 15 jaar geheel uit handen.
De installaties op de daken van de bedrijven die meewerken
brengen wij gezamenlijk onder in een project BV van
Zeeuwind. Daarmee realiseren wij schaalvoordelen, kunnen
we scherpe tarieven bedingen en is sprake van een gezond
en door banken te financieren project. Na afloop van de
subsidieperiode van 15 jaar, loopt het project op zijn einde

en wordt het bedrijf eigenaar van de panelen op zijn eigen
bedrijfsdak. Bij een gemiddelde levensduur van zonnepanelen
van 25 jaar, betekent dit dat het bedrijf nog 10 jaar lang kan
profiteren van vrijwel gratis duurzame elektriciteit.
En het concept werkt. Na enkele voorlichtingsbijeenkomsten
en individuele bedrijfsbezoeken hebben 24 Zeeuwse bedrijven
hun medewerking toegezegd. Namens deze bedrijven hebben
wij de SDE beschikkingen aangevraagd en deze druppelen nu
binnen! Dit betekent dat wij werk kunnen maken van een
zonnepark met een oppervlak van bijna 7 hectare, verspreid
over individuele bedrijfsdaken. Door dit meervoudige
ruimtegebruik zal het bijna niemand opvallen, maar krijgt
de verduurzaming van deze 24 bedrijven en onze energie
voorziening een fraaie impuls.
In de komende maanden zal bij de bedrijven worden
geïnventariseerd hoe de configuratie in hun individuele
situatie er concreet uit zal komen te zien en in hoeverre
nog aanvullende voorbereidingen moeten worden getroffen
om de panelen daadwerkelijk te kunnen installeren.
Na definitieve overeenstemming met de bedrijven verwachten
wij vanaf het najaar te kunnen beginnen met installatie.
Wij willen ook langs deze weg de 24 bedrijven bedanken
voor het in ons gestelde vertrouwen. Mede dankzij hun
voortrekkersrol gaan wij vol vertrouwen het proces in met
een nieuwe groep bedrijven voor het verkrijgen van SDE
beschikkingen in de najaarsronde

.
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Zonnepark ‘Middelburg’
S c h o n e e n g o e dk o p e e l e k t r i c i t e i t

Zeeuwind zet zich in voor de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening en oriënteert zich naast wind
energie nadrukkelijk op zon. Voor bedrijven met dakoppervlak hebben wij het Zon Offensief en voor particuliere
woningbezitters organiseren wij al jaren tezamen met ZMf en installatiebedrijf Saman Het Zon effect. Maar er
zijn genoeg huishoudens die geen of onvoldoende zonnepalen op het eigen dak willen of kunnen plaatsen.
Voor hen biedt de zogenaamde Postcoderoosregeling een prima oplossing. Door een aandeel te nemen in een
lokaal gelegen zonnepark kan 100% groene en lokaal opgewekte stroom worden afgenomen en de energieT EU S B A A R S

nota worden verlaagd. De investering in het lokale zonnepark wordt binnen een aantal jaren terug verdiend.

De Postcoderoosregeling
Het idee achter de Postcoderoosregeling is dat deelnemers
uitsluitend nog energiebelasting betalen over het eigen
stroomverbruik verminderd met hun aandeel in de lokaal
opgewekte duurzame elektriciteit. Deelnemers kunnen

12

15 jaar lang van deze saldering profiteren. Deze termijn is
door de belastingdienst gegarandeerd. Omdat de energie
belasting over het stroomgebruik de grootste factor is op
de elektriciteitsnota, gaat dit om interessante bedragen.
Mensen die individueel op hun eigen dak in zonnepanelen
investeren hebben deze mogelijkheid al, dankzij de
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Z onnepark M iddelburg

Postcoderoosregeling komt dit voordeel voor iedereen binnen
bereik.

Middelburg
Middelburg beschikt onder andere over een prachtig
stadscentrum met ongeveer 1.200 monumentenwoningen.
De panden in het centrum lenen zich in veel gevallen
niet voor de plaatsing van (voldoende) zonnepanelen om
het eigen elektriciteitsgebruik te compenseren. Voor de
gemeente Middelburg was dit aanleiding om te zoeken
naar de mogelijkheden voor een Postcoderoos en zij heeft
Zeeuwind gevraagd dit proces te faciliteren. De gemeente
Middelburg is bereid een dak van de gemeentewerf aan de
Waldammeweg beschikbaar te stellen voor de plaatsing van
ongeveer 200 zonnepanelen; dat is voldoende voor 15 tot
20 huishoudens. Ten tweede: GroenLeven heeft zich mede
op verzoek van de gemeente Middelburg bereid verklaard
van haar zonnepark bij Mortiere 1.000 panelen beschikbaar
te stellen voor een postcodecoöperatie. Dat betekent dat
in de tweede helft van het jaar nog eens voldoende panelen
beschikbaar komen voor 75 tot 100 huishoudens.
Dit zijn twee mooie kansen voor Middelburg, die wij niet
mogen laten schieten! Particulieren en ondernemers en
bijvoorbeeld ook kerken met een kleinzakelijke aansluiting
binnen het postcodegebied dat start met de vier cijfers
4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337 en 4338 kunnen in
de postcodecoöperatie deelnemen. De maximale deelname
bedraagt het equivalent van 10.000 kWh per jaar. Ter indicatie:
een gemiddeld Nederlands huishouden gebruikt 3.300 KWh
per jaar, dus deze grens komt niet snel in zicht. De leden moeten
op het adres van de aansluiting wonen en/of een bedrijf
gevestigd hebben.

Daarnaast geldt een maximale deelname voor de equivalent
van 10.000 KWh. Dat komt overeen met ongeveer 40 zoncertificaten.

Hoe nu verder?
Ten tijde van het schrijven van deze Zeeuwind Nieuws
hebben wij inschrijvingen op ongeveer 500 zoncertificaten.
Er is dus nog ruimte! Als u woont of werkt binnen postcode
gebied 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337 en 4338
en belangstelling heeft, dan kunt u dat melden per mail:
info@zeeuwind.nl. Vermeldt u daarbij in het onderwerp
‘Postcoderoos Middelburg’, en verder uw naam, adres en
woonplaats en het aantal certificaten dat u verwacht te
gaan afnemen. Na oprichting van de coöperatie Zonnepark
Middelburg zal elk lid een overeenkomst aangaan met 
de coöperatie. In de overeenkomst wordt o.a. de grootte van
het productieaandeel waarvoor u deelneemt vastgelegd.
Wij verwachten dat de parken voor het eind van dit jaar
operationeel zullen zijn

.

Foto’s onder:
Openingswoord door Teus Baars;
Zichtlocatie Zonnepark Middelburg.

Uw investering
Om dit voordeel te realiseren moet u wel investeren in
de zoncertificaten. Wij zijn in staat de zoncertificaten aan
te bieden voor € 281 per certificaat, wat betekent dat u
uw investering binnen 10 jaar hebt terugverdiend.
Over de gehele looptijd van 15 jaar waarbinnen u belastingvoordeel hebt, maakt u een nettorendement van ruim 5%.
In dit rendement is geen rekening gehouden met eventuele
tussentijdse uitkeringen en de slotuitkering na 15 jaar bij
opheffing van de postcodecoöperatie.
Overigens kunt u zoveel certificaten kopen als u wilt, maar
het heeft geen zin om voor meer opwekvermogen certificaten
te kopen dan dat u elektriciteit verwacht te gebruiken.
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Ben van der Borgt neemt afscheid

AU T EU R : J o s é B A A R S

‘Ik kijk altijd of
de molens draaien’

Foto: Ben van der Borgt. Locatie: Zeeuwindturbines Willem-Alexanderpolder
“Hansweert zelf heeft ook een prima camperplek, wist je dat?
Je kijkt uit over de Westerschelde en de scheepvaart gaat aan
je voeten voorbij.” Ben van der Borgt is nog geen paar dagen
thuis en de tweede uitstap met zijn royale camper staat gepland.
Hij is al een week op pad geweest met het gezin van één van
zijn dochters. De neus staat nu richting Loevestein gericht.
Samen met Lenie gaat hij de Bommelerwaard verkennen.
En zij verheugen zich op een bezoek aan Aruba, waar een
andere dochter woont en waar Ben zwemt, duikt en snorkelt.
Het lijkt erop dat hij na zeven jaar Zeeuwind zich overnight
heeft getransformeerd tot professioneel gepensioneerde
met bijpassende activiteiten. “Ik hoop dat ze goed op de centen
passen, bij Zeeuwind, anders moet ik terug om nog een jaar
extra te werken. Ik heb het nodige aan leningen verstrekt en reken
op een goed rendement.” Er branden pretlichtjes in zijn ogen.
Het verhaal gaat dat Ben de namen van leden, hun lidnummers
en het door hen gestorte bedrag uit zijn hoofd kent.
Met name voor oudere leden die vragen hebben is hij steun
en toeverlaat. “Zo erg is het niet! Nee, ik ken de namen echt
niet allemaal. Hooguit als leden Zeeuwind gaan gebruiken als
‘bank’, dat had ik snel door. Mensen die maandelijks € 100
storten is geen probleem, maar wanneer ze de ene maand
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€ 100 storten en dan een paar weken achtereen € 100 opnemen,
dan nam ik contact op om te zeggen dat dat de bedoeling
niet is. Ik ben een beetje precies. Als iemand op woensdag
€ 1.000 stortte had hij op donderdag de bevestiging in huis.
Ik kan slecht tegen een stapel werk op mijn bureau. De leden
stonden wel altijd op nummer één. En wanneer ik mensen
tegenkwam, ach ja, dan blijft een naam en gezicht wel hangen.
Als ik op kantoor kwam begon ik iedere dag met ledenzaken.
Daarna kwam de financiële administratie wel.”

Liefde moet groeien
“In 1986 had ik he-le-maal niks met windmolens. Bij de start
van Zeeuwind heb ik de idealisten voor gek verklaard.
Molens vond ik bovendien lelijk. Wie mij kent, weet dat ik
niet zo van nieuwe dingen gecharmeerd ben. Voor het wennen
aan veranderingen heb ik tijd nodig. Windenergie heeft na
verloop van tijd mijn interesse gekregen, mijn belangstelling
is gegroeid. Natuurlijk keek ik als financiële man binnen
de organisatie vooral naar wat het opleverde. Maar als ik een
stukje motor ga rijden, betrap ik mijzelf erop dat ik altijd even
naar ‘onze’ turbines kijk. Staat er een stil, dan meld ik dat gelijk.
Het mooiste was het bezoek aan Duitsland in 2014 waar we
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B en van der B orgt

Enercon bezochten en bovenin en op een gondel stonden
van een werkende windmolen. Dat was prachtig.”

Ben: groot formaat in lijf, voor leden en in financiën. Nu alle tijd voor je hobby’s:
de visclub, de postzegels, motorrijden, duiken, tuinieren, schepen en je camper.
Ik wens je samen met Lenie een plezierige tijd.

Hard werken

Niek Tramper, collega

“Verder moet je niet bij Zeeuwind gaan werken voor de feestjes.
Nadat ik 27 jaar bij woningbouwcoöperaties had gewerkt,
was dat wel een hard gelag. Geen stedentrips, geen etentjes
met collega’s of partners. Als je kijkt naar Zeeuwind zie je
mensen vooral hard werken, niemand kijkt op de uurtjes.
Eigenlijk is iedereen best goed bezig. Zelf zal ik voor collega’s
niet altijd de makkelijkste zijn geweest. Ik ben een Van der Borgt hè.
Onlangs hebben we een tante begraven, die bij leven moederoverste was. Ze had daarvoor ongetwijfeld de capaciteiten
Maar uit de herinneringen die werden opgehaald, bleek ook
dat zij eigengereid was, rechtdoor door zee was en niet altijd
even genuanceerd was. Het schijnt een familiekwaal te zijn.
Zo geduldig als bij Zeeuwind bijvoorbeeld Niek Tramper is,
dat is echt mijn tegenbeeld. Hij kan zelfs met een klacht aan
de telefoon ‘eindeloos in de wacht’ zitten en dan toch nog
vriendelijk zijn punt maken als er zeg na vijftien of twintig
minuten wordt opgenomen. Dat is mij echt niet gegeven.”
Lenie knikt bevestigend en lacht haar man vriendelijk toe
wanneer hij een overtuigend praktijkvoorbeeld geeft om
te bevestigen ‘hoe lastig hij is’.

Wat mij bij is gebleven is dat Ben er alles aan deed/doet om verdwenen leden (of hun
eventuele erfgenamen) op te sporen. Want een lening is een lening en die moet terugbetaald worden. Hij belde met allerlei instanties om mensen op te sporen en zo nodig
kroop hij een middag op de stoffige archiefzolder.
Trees Janssen, oud-directeur Zeeuwind

Hij was betrouwbaar en loyaal jegens bestuur en met name voor de penningmeester
een plezierig en deskundig klankbord en leverancier van alle benodigde bescheiden.
Ik kon altijd bij hem terecht voor mijn vragen en opmerkingen. Het was een plezier
om met Ben samen te werken.
Paul Weststrate, oud-penningmeester Zeeuwind

Wat komt er het eerste bij mij op als ik de naam Ben van der Borgt hoor? Nou dat is
heel eenvoudig: een rasechte Zeeuw met hart voor de zaak. Ben is van niet veel praten
maar gewoon je werk doen en je zaken op tijd en gedegen gereed hebben. Niet te veel

Onmisbaar

rompslomp en procedures maar gewoon je doel realiseren. De jaarrekening lag altijd
op tijd klaar en was extreem vroeg beschikbaar toen Ben een keer op (werk)vakantie

Zelf moest Ben zeven jaar geleden maar liefst drie sollicitatiegesprekken voeren voor hij werd aangenomen. “Ik was twee
jaar bij huis geweest en reageerde min of meer pro forma op
vacatures, totdat de vacature bij Zeeuwind in beeld kwam.
Toen heb ik een serieuze brief geschreven. Ter voorbereiding
op het derde gesprek kreeg ik ’s morgens nog een jaarrekening
toegestuurd. De penningmeester wilde daarover ’s middags
een gesprek voeren. Dat is goed afgelopen. Weliswaar wordt
de ledenadministratie geautomatiseerd en kunnen leden binnen
kort zelf hun zaakjes regelen, maar Zeeuwind kan natuurlijk
niet zonder mij”, lacht hij. “Ik kan prima zonder Zeeuwind.
Alhoewel, ik ben blij dat ik nog een paar administraties kan
doen voor deelnemingen. En toen ik vanmorgen op kantoor was,
vroegen ze of ik volgende week ook nog even langs zou willen
komen. Dat kan, maar pas na ons uitstapje met de camper.”

.

Denkertje
Wat ik Zeeuwind voor de toekomst wil meegeven is een vraag.
Wat is het belangrijkste? Het opwekken van zoveel mogelijk
groene energie of het realiseren van een torenhoog rendement
op investeringen?

naar zijn dochter ging aan het begin van het jaar. Dit brengt bij mij dan ook tegelijker
tijd een tweede beeld naar boven als het om Ben gaat: niet alleen trots zijn op je eiland
(Zuid-Beveland) en je bijdrage aan de organisatie waar je voor hebt mogen werken
(Woningcorporatie en Zeeuwind) maar ook met familie en vrienden van het leven
genieten: vissen, motorrijden, weekendjes weg met de vriendenclub en elk jaar naar
de Antillen. Ik wens Ben dan ook toe dat hij samen met zijn vrouw (en de camper) nog
meer van het vrije leven zal kunnen genieten, wat meer dan verdiend is!
Simon Jongepier (accountant Zeeuwind tot 2015)

Voor veel leden van Zeeuwind was Ben het eerste aanspreekpunt. Het geduld waarmee
hij met name de oudere leden te woord stond en hen hielp heb ik altijd als een groot
plezier ervaren. Het feit dat Ben buitengewoon punctueel de hele boekhouding voor
elkaar had, kwam daarbij regelmatig goed van pas. Die boekhouding was wel echt
het domein van Ben, en dat betekende dat het plaatsen van vraagtekens een heel andere
Ben te voorschijn toverde. Als een tijger verdedigde hij zijn werk en dan was het zaak
je woorden heel zorgvuldig te kiezen. Deze discussies hebben mij wel overtuigd van de
zorgvuldigheid van de gehele boekhouding en gaven mij het geruste gevoel dat onze boek
houding in vertrouwde handen was. Ben: bedankt, en een heel goede periode toegewenst.
Teus Baars, directeur Zeeuwind
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Energietransitie en
lagere overheden

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Water

schappen (UVW) presenteerden het plan met de naam ‘Naar een duurzaam Nederland: Investeringsagenda
voor Kabinetsformatie 2017’ op vrijdag 10 maart jl. in Den Haag. De belangrijkste agendapunten zijn het
verduurzamen van de warmtevoorziening, woonwijken en maatschappelijk vastgoed; het ondersteunen van
duurzame opwek door het ruimtelijk in te passen, burgerinitiatieven met raad en daad bij te staan en zelf voor
opwek te zorgen; en het realiseren van CO2-arme mobiliteit, industrie en landbouw door kansen bij bedrijven
te benutten, energiezuinige mobiliteit en landbouw te stimuleren en als launching customer op te treden om
T EU S B aars

nieuwe initiatieven aan te zwengelen.
Dit initiatief komt niet geheel onverwacht, maar de vraag
is of de overheid de aangewezen partij is om de hiervoor
genoemde pretenties waar te maken. De resultaten tot
op heden zijn in dat opzicht niet erg hoopgevend.
Zeeuwind is een duurzame energiecoöperatie die er vanuit
haar wortels van overtuigd is dat de versnelling van de energie
transitie tot stand moet komen uit de samenleving zelf.
En er gebeurt voldoende op dat vlak. De door de overheid
zo omarmde participatiesamenleving begint meer en meer
te leven, en behelst meer dan zorg. Burgers brengen
de energievoorziening weer binnen hun eigen domein en
leggen interessante verbanden. Wat dacht u van lokale
energieopwekking en de inzet van de verdiensten ten
behoeve van de instandhouding van de sociale werkvoorziening.
Een ander voorbeeld: de ontwikkeling van een onafhankelijk
adviesprogramma waarmee huiseigenaren inzicht krijgen in
de kosten van energetische verduurzaming en de verbetering
van de levensloopbestendigheid van hun woning.
Bedrijven worden hieraan gekoppeld die garanties afgeven
dat de verduurzaming en vergroting van de levensloop
bestendigheid wordt waargemaakt binnen het berekende
budget.
Het is een goede zaak dat de lagere overheden zich mede
verantwoordelijk voelen voor het welslagen van de energietransitie. Draag dit als overheden op zijn minst eensgezind uit.
Stimuleer, ondersteun en faciliteer initiatieven vanuit
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de samenleving en leg verbindingen. Daarin ligt de kracht
van de overheid. Maar laat de initiatieven aan de samenleving
zelf; deze creativiteit en inventiviteit aanboren is een bron
van bijna onuitputtelijke inspiratie

.
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Vrijwilliger in de spotlight

Martin Westerveld

Ben je koud een week in dienst bij Zeeuwind, dan gaat de telefoon: ‘Hallo, met een medewerker van
het huis van Techniek’. Antwoord: ‘Goedemiddag’. Medewerker: ‘Ik val maar direct met de deur in huis hoor,
maar volgende maand 13 april is het Girlsday en de landelijke kick-off is op Neeltje Jans’. Antwoord: ‘Das mooi,
maar eh wat is Girlsday?’ Medewerker: ‘Nou kijk, Girlsday laat meisjes kennismaken met techniek en ICT.
En nu is Green Energy dit jaar het thema en hebben wij bedacht dat Zeeuwind dan mooi kan uitleggen wat
M arjan B randes

windenergie is aan 90 meisjes tussen 10 en 14 jaar’
Daar zit je dan. Eén ding weet je zeker, dit is weer een mooie
kans voor Zeeuwind om uit te leggen hoe belangrijk windenergie
is. Maar hoe geef je dat vorm in z’n korte voorbereidingstijd.
Dezelfde week hadden we een avond met de vrijwilligers.
Schoorvoetend leg ik mijn vraag voor. Is er iemand die
me zou willen helpen met het organiseren van Girlsday?
En jawel hoor. Martin Westerveld wil helpen. En hoe.
Zorgvuldig bedenkt hij welke proefjes de meisjes kunnen
doen. Hij verzint iets met blikjes en wind, haarföhnen en
pingpongballetjes, pingpongballetjes en limonadeglazen,

en ballonnen laten schuiven over een touw. Maar het blijft
niet alleen bij bedenken. Hij gaat de materialen inkopen en
alle proefjes testen. En de hele ochtend op 13 april is hij druk
in de weer met de groepjes. Alles is zo keurig voorbereid
dat het Jeugdjournaal en omroep Zeeland maar wat graag
opnames maken met de proefjes van Martin als achtergrond.
Door de grote inzet van Martin kan ik mij die ochtend
volledig concentreren op mijn taak, stakeholders uitleggen
wat Zeeuwind doet en hoe belangrijk windenergie is
als we het over energietransitie hebben

.
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Projectontwikkeling
Kaart: huidige parken (groen)
en projecten in ontwikkeling (geel) van Zeeuwind
of waarin Zeeuwind participeert.
Foto rechtsboven: project Krammer.
Foto rechtsonder: bestaand park Bath II.

Krammer

OSK Bouwdokken

Kats 3x3000 kW

OSK Mattenhaven

Derde Dijk 1x2300 kW
Noordpolder 4x2300 kW
Estlandweg I en II 1x900 kW, 1x2300 kW
W.A.P. 10x900 kW
Olaz Stort 2x900 kW
Olaz Compostering 1x660 kW

Polenweg 1x2300 kW

Bath 2x660 kW

Borssele II 1x2350 kW

M arco B o u wman

M arco S paans

Windpark Polenweg
We zijn gelukkig weer een stapje dichterbij realisatie gekomen.
De investeringsbeslissing is genomen en het turbinecontract
is getekend. Nu gaan we de projectfinanciering en alle overige
contracten definitief maken zodat we de turbine kunnen bouwen
en exploiteren. Daarvoor zal binnenkort ook de oude turbine
gesloopt worden. Aansluitend starten de voorbereidingswerken
voor het civieltechnische gedeelte van het project. Zo moet
er bijvoorbeeld een gedeelte waterleiding worden verstevigd
omdat er een kraan bovenop komt te staan. Niets wordt aan
het toeval overgelaten bij de bouw van onze windturbines!

Verkenning Terneuzen
Zeeuwind en Eneco zijn in gesprek met gemeenschap,
industrie en overheid over kansrijke locaties in de gemeente
Terneuzen voor zonne- en windenergie. Deze verkenning
heeft als doel te onderzoeken wat duurzame energie voor
Terneuzen kan betekenen en hoe het kan bijdragen aan
lokale ontwikkelingsdoelen en economie. Dat betekent dat
we het gebied inventariseren en in de breedte gesprekken
voeren met belanghebbenden. Tot welk resultaat dit gaat
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l eiden staat nu nog niet vast, maar wij zien nog voldoende
aanleiding en mogelijkheden om de verkenning voort te zetten
en een rapportage daarvan aan het college van B&W en aan
de gemeenteraad te presenteren.

Zonnepark Dreischor
In 2016 is het windpark nabij Dreischor, bestaande uit
4 Vestas V29 windturbines, verwijderd. De gemeente
Schouwen-Duiveland heeft aangegeven dat er op deze locatie
geen ruimte is voor een nieuw windpark. Zeeuwind heeft
samen met de gemeente gezocht naar een nieuwe bestemming
in de vorm van een zonnepark. Op deze langgerekte strook
grond lijkt een zonnepark mogelijk. Inmiddels heeft Zeeuwind
een vergunningaanvraag gedaan bij de gemeente. Het project
gebied ligt circa 2 kilometer ten noordoosten van de kern
Dreischor en ligt aan de voet van de dijk aan het Grevelingen
meer. Sinds 1995 bood het terrein ruimte voor de exploitatie
van 4 windturbines van Zeeuwind. In 2016 is de exploitatie
beëindigd en zijn de windturbines afgebroken. Het terrein
vervult tegenwoordig geen functie. Het projectgebied heeft

Foto: mogelijke locatie Zonnepark Dreischor
een oppervlak van circa 1,5 ha. Zodra de omgevingsvergunning
is verleend, kan vervolgens de SDE beschikking worden aangevraagd. Zodra deze is verleend kan het zonnepark worden
gerealiseerd. Het streven is de SDE in het najaar van 2017 aan
te vragen en het zonnepark in 2018 operationeel te hebben.

Zonnepark Koudekerke
In de toekomstvisie Koudekerke-Dishoek is het voorzien in
eigen energiebehoefte een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie. Het bouwen van een zonnepark op de
oude stortplaats aan de Braamweg biedt potentie om een
groot deel van de energiebehoefte door middel van een
zonnepark lokaal op te wekken. Een lokale initiatiefgroep
onderzoekt tezamen met Zeeuwind de mogelijkheden.
Het zonnepark zal een vermogen van ca. 2,7 MW hebben en
bestaan uit ca. 10.000 panelen. Omdat de ontwikkeling van
het zonnepark niet is toegestaan op grond van het vigerende
bestemmingsplan moet eerst ruimtelijke toestemming worden
verkregen. Deze toestemming is inmiddels aangevraagd bij
de gemeente Veere in de vorm van een Omgevingsvergunning
met een ruimtelijke onderbouwing. Voor dit project geldt eveneens dat, zodra de omgevingsvergunning is verleend, een SDE
aanvraag zal worden ingediend bij RVO. Als alles meezit,
is realisatie in 2018 ook hier mogelijk.

Windpark Thermphos
Eind april heeft u in de PZC kunnen lezen dat we plannen
hebben op het Thermphos terrein. Voor dit terrein is sprake
van een uiterst kostbare saneringsoperatie en de belang
hebbenden, waaronder de Provincie, zijn naarstig op zoek
naar financiële middelen. De beheersverordening van
het Sloegebied maakt op deze locatie windturbines mogelijk
tot een maximale tiphoogte van 175 meter. Het idee is om
het project te ontwikkelen en vervolgens in de markt te zetten
en te verkopen en de opbrengst grotendeels ten goede te
laten komen aan de saneringsopgave voor het Thermphos
terrein. Op die manier kunnen we een bijdrage leveren aan
dit grote financiële en maatschappelijke vraagstuk. Wij zijn al
enige tijd in gesprek met Zeeland Seaports en de Provincie
Zeeland over de vraag hoe windenergie zou kunnen bijdragen
aan de sanering van het Thermphos terrein. We houden u op
de hoogte!

.

Illustratie: impressie van opstelling zonnepark Koudekerke
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Landelijk
elektriciteitsnet

Tiphoogte 162,5 m
Vermeden CO2-uitstoot:
ruim 87.000 ton per jaar

1

2

Ashoogte 90 m
Rotordiameter 127 m
Transformatorstation

Hoogspanningstation te Goes
5

Productie
128 miljoen KWh

3

4

6

Elektriciteit voor
42.000 huishoudens

Fundaties en 28 km
netaansluiting voor Windpark
Bouwdokken gereed
Windpark Bouwdokken wordt door E-Connection gerealiseerd op de dammen van de voormalige Bouwdok

havens op het werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde. Via Windcoöperatie Zeeuwind investeren Zeeuwse
investeerders in het windpark. Begin dit jaar waren de fundaties gereed. Deze maand is de bijna 28 km lange
ondergrondse 150 kV verbinding gereed, waarmee de opgewekte stroom aan het landelijk elektriciteitsnet
M irjam B o o de

toegevoegd kan worden.

Geboorde fundaties gereed
Tussen oktober 2016 en begin 2017 heeft hoofdaannemer
GMB Civiel de fundaties voor Windpark Bouwdokken
geïnstalleerd. De fundaties zijn geboord in plaats van geheid,
zodat er geen sprake was van geluidsoverlast of trillingen
voor de omgeving en de natuur. Bij deze techniek wordt
de boorbuis in de grond geschroefd, waarna de wapening erin
Luchtfoto: fundaties windturbines

wordt geplaatst. Vervolgens wordt de boorbuis volgestort
met beton. Hierna wordt de buis teruggetrokken, waardoor
de wapening en het beton als fundatiepaal in de grond
achterblijven. Per fundering waren er 32 fundatiepalen nodig.
In totaal was er per fundatie 95 ton betonstaal en 750 m3
beton nodig.

Bijna 8 km kabel is aangelegd via
21 horizontaal gestuurde boringen
Hoofdaannemer Joulz moet bij het aanleggen van de ondergrondse kabel rekening houden met te kruisen rivieren, dijken,
natuurgebieden, bestaande kabels etc. Via horizontaal gestuurde
boringen kunnen obstakels omzeild worden. Deze computergestuurde techniek zorgt ook voor zo min mogelijk overlast.
Bij het intredepunt gaat de boormachine de grond in en bij
het uittredepunt trekt hij de mantelbuizen door het boorgat
terug. Een bijzondere boring is onder de Zandkreekdam
geweest, met een lengte van meer dan 1.000 meter.
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Windpark Bouwdokken
Hoe werkt een windturbine van Windpark Bouwdokken?
1. Wind zorgt voor draaiende bladen
2. De generator wordt aangedreven en wekt stroom op.
3. De stroom gaat door de mast via een kabel naar het transformatorstation,
waar de spanning verhoogd wordt naar 150.000 Volt om de energie zo
efficiënt mogelijk te transporteren.
4. Vanaf het transformatorstation gaat er een bijna 30 km lange kabel 
naar het hoogspanningsstation van TenneT in Goes – De Poel.
5. Vanaf dit station gaat de stroom naar het landelijk elektriciteitsnet.
6. Vervolgens wordt de stroom geleverd aan bedrijven, woningen etc.

De overige 20 km van de kabel is aangelegd via open
ontgravingen. Ook worden losse boringen via een open
ontgraving met elkaar in verbinding gebracht. Als een deel
van het tracé gereed is, worden de elektriciteitskabels voor
dit deel aangebracht. De kabels worden op grote kabelhaspels
aangevoerd. Met een lier worden de kabels gecontroleerd
door de gegraven sleuven en de mantelbuizen getrokken.
De sleuven worden gedicht en de delen op elkaar aangesloten.

Meer informatie over
Windpark Bouwdokken?
Eind juni komen de onderdelen van de turbine via het water
en de weg aan en begint het opbouwen van de turbines.
In het voorjaar van 2018 levert het windpark, met een vermogen
van 33,6 MW, voldoende elektriciteit voor zo’n 42.000 huishoudens. Op de website www.windparkbouwdokken.nl vind
je veel informatie over dit project. Ook via Twitter kun je
de werkzaamheden volgen: @Bouwdokken!

.

Om de Oosterscheldekering te kruisen is de 150 kV in de kabelgoot van
de Oosterscheldekering gelegd.

In memoriam

Piet Hage

Voor een windpark, meer dan een uur rijden van ons kantoor
in Vlissingen, waren de ogen, oren en handen van onze
molenaar in Stavenisse goud waard voor een goed en
efficiënt beheer.
Als Zeeuwind Piet Hage benadert om windmolens op zijn
land te zetten is hij niet meteen enthousiast. “We waren er
wel een beetje bang voor, om het te doen.” Hij kan een klein
lapje grond boven de waarde verkopen en dat is natuurlijk
meegenomen. In 1995 worden in Stavenisse 3 stuks Vestas
V29 molens gebouwd. Uiteraard wordt Piet de molenaar.
De hele familie Hage wordt bij het molenaarschap betrokken.
Als Piet’s ouders nog bij hem op de boerderij wonen, gaat zijn
al bejaarde moeder als het nodig is naar de turbine toe om
ze te ‘resetten’. “Daar gaf ze niets om”, zei Piet “Dat deed
ze graag”. Als Piet langdurig in het ziekenhuis ligt, neemt
zijn schoonzus zijn molenaarstaken over. Wanneer Piet
weer hersteld is, staat hij zoals altijd voor Zeeuwind klaar.
De turbines worden ouder en storingen zijn er maandelijks,
maar Piet weet ze weer aan de gang te krijgen. Nu niet meer
toegestaan maar in 2009 ben ik nog met hem naar boven in
één van de turbines geklommen, voor het mooie uitzicht
over Stavenisse en de Oosterschelde.
Piet z’n moeder is in 2015 overleden. Voor Piet een hele klap.
Hij sukkelde al langer met z’n gezondheid maar nu kreeg hij
het ook mentaal heel zwaar.
In 2016 worden de 3 turbines van Stavenisse geamoveerd.
We hebben vaak gesproken over de mooie plek voor wind
turbines en dat het toch erg jammer was dat er niets meer
gebouwd mocht worden. We hadden toen ook nog hoop op
een zonnepark en Piet wilde daar graag op aansluiten met
een deel van zijn naast gelegen land. Een week voor kerst ben
ik nog bij hem langs geweest om een kerstpakket te bezorgen
en een kop koffie. Het ging Piet weer goed, hij was vrolijk,
had weer zin om te boeren en zelfs een vakantie geboekt.
Helaas, het is anders gelopen, onze molenaar Piet Hage
is op 59 jarige leeftijd op 27 december 2016 overleden.
In hem verliezen we een toegewijd molenaar, vrijwilliger
van het eerste uur en een plezierige kerel.
N I EK T R A M P ER
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De turbines van Goese Sas (foto) en Westkapelle zijn uit 1991 en 1992, dus 26 en 25 jaar oud. Ongeveer 10 jaar
geleden is het concentratiebeleid door de Provincie Zeeland ingevoerd. Dat houdt in dat er alleen ontwikkeld
mag worden in de gebieden OSK, Kreekrak, Kanaalzone, Sloegebied en later is daar de Krammer aan toegevoegd.

N I EK T R A M P ER

Amoveren windparken
Goese Sas en Westkapelle

Op de plekken met een aanduiding ‘overige windparken’
staan minimaal 3 grotere turbines, voor Zeeuwind zijn dat
WAP, Kats en Noordpolder. Voor de overige windlocaties is
er geen medewerking meer voor opschalen.
Goese Sas en Westkapelle, net als Dreischor en Stavenisse
behoren tot de ‘niet overige windlocaties’. De gemeente
Veere heeft jaren geleden aangegeven dat ze Westkapelle
wilden inwisselen voor een locatie op de OSK. Zeeuwind
heeft daarmee ingestemd en er wordt gewerkt aan een
nieuwe locatie.

Er was echter nog een tweede dilemma: In Nederland mogen
alleen windturbines gebouwd worden die gecertificeerd zijn.
Het certificaat voor windturbines houdt het volgende in:
– De windturbine levert een bepaald vermogen bij een
bepaalde windsnelheid, de zogenaamde PV-curve.
– De turbine is zo geconstrueerd dat voor de plek waar
de turbine komt te staan, de turbine bestand is met
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een bepaalde veiligheidsmarge tegen de windsnelheden
die in dat gebied voorkomen.
– De turbine bevat veiligheidsmaatregelen zodat hij geen
gevaar vormt voor de omgeving of de mensen in en rond
de turbine.
Concentratiebeleid windmolens van de Provincie Zeeland
Open circel: concentratiegebieden windmolens, wel opschaling mogelijk
Gesloten circel: overige windparken, geen opschaling mogelijk
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A moveren windparken

In de meeste technische omschrijvingen van turbines staat
dat de technische levensduur ± 20 jaar is. Mijn inziens kan dat
op 2 manieren gezien worden: na 20 jaar zijn veel draaiende
delen aan vervanging toe. Dat is zowel economisch als
technisch niet interessant meer. Het is vergelijkbaar met een
auto van 25 jaar oud met 400.000 km op de teller. Voor een
liefhebber prima, maar economisch niet meer aantrekkelijk.
Een bijkomend argument zijn de veiligheidsvoorzieningen:
auto’s van 25 jaar geleden hadden wel veiligheidsriemen,
maar geen airbag, geen ABS-systeem enz.
Nu wordt er in Nederland gesproken over hercertificeren.

|

C olumn voorzitter

Als het betekent dat de mechanische en elektrische toestand
van de turbine gecontroleerd moet worden en op de destijds
geldende regels getoetst moet worden dan is dat mogelijk.
Het jaarlijks onderhoud moet echter zo uitgevoerd worden
dat dit altijd gewaarborgd is. Als een turbine gecontroleerd
en getoetst moeten worden aan de huidige regels, moeten er
dermate veel aanpassingen worden uitgevoerd dat dit niet
haalbaar is. Zeeuwind heeft getracht de mogelijkheden en
duidelijkheid te krijgen in hercertificeren. Tot maart 2017 is
dit echter niet gelukt. Een redelijk bod voor de 3 turbines
heeft ons doen besluiten, de turbines te verkopen

.

Opslag…
Dat ging een paar jaar geleden zeker en vast over een hoger
loon. Een volgende stap in je carrière, daar kon je mee thuis
komen. Of het aan de economische crisis ligt, aan het dalende
aantal leden bij de vakbond of dat we allemaal gewoon meer
tevreden zijn met wat we hebben, bij opslag denken we aan
andere dingen.
Het gaat bij opslag nu over accu’s, wel of niet in auto’s of
boten, aan grote vliegwielen, aan valwatercentrales, energieopslag in samengeperste lucht, aan waterstof of ammoniak
en noem maar op. Er wordt hard gewerkt om stroom op te
kunnen slaan als er teveel van is en dat te kunnen gebruiken
als het bewolkt én windstil is.
Dat is mooi, er wordt van alles bedacht en ontwikkeld.
Zo hoort het ook in een dynamische energiewereld. Best lastig
natuurlijk dat we niet weten dat het morgen anders is, maar
niet weten hoe dat er dan uitziet. In dit soort situaties grijpen
pessimisten de kans om hun zwarte scenario’s te schetsen:
het is te duur, het is te langzaam, er is een tekort aan zeldzame
metalen, het is gevaarlijk en u mag dit rijtje aanvullen.
Doorgaans bedoelen deze mensen dat ze morgen het liefst
hetzelfde doen als gisteren. U weet wat u dan krijgt:
inderdaad, meer van hetzelfde.
Deze sceptici lijken op de mensen die begin vorige eeuw
berekenden dat binnen 10 jaar de paardenmestproblematiek
in Parijs onbeheersbaar zou worden. Omdat er steeds meer
paardentaxis’s gingen rijden. Binnen enkele jaren zou iedere
Parijse straat met minsten een halve meter paardenvijgen
bedekt zijn. Het ging anders: de auto kwam. Overigens met
eigen en grotere problemen…

M arten W iersma
vo o rzitter
R aad van Co mmissarissen

En zijn ook (eco) optimisten die zeker weten dat de techniek
alles oplost. Dan praten we over slimme netten die bij u en mij
thuis de vaatwasser en de koelkast aan en uit kunnen zetten al
naar gelang het elektriciteitsaanbod. Of we krijgen (doorgaans
bedoelt men dan dat we dat moeten aanschaffen) een eigen
‘thuisopslag’. Of we slaan de stroom op in onze eigen E-auto.
In ieder geval klinken deze oplossingen naar:
‘wij hebben de oplossing, gaat u die maar toepassen’.
En voor je het weet voel je je als een verlengstuk van een
digitaal instrument. Om over privacy nog maar te zwijgen.
De mensen van Zeeuwind zijn geen zwartkijkers, ze staan
open voor nieuwe dingen. Daar zijn we groot mee geworden.
En de optimistische oplossingen van anderen zullen ze ook
met de nodige nuchterheid bekijken. Wij willen stappen zetten
naar energieopslag. Omdat het beter is om groene stroom
op te slaan dan grijze kolenstroom in te zetten als het even
niet waait. En ook omdat we daar nog wat geld aan kunnen
verdienen.
Gelukkig beschikt Zeeuwind over kennis. Bij de mensen die
er werken, bij de mensen die er lid van zijn. In de hoofden
van Zeeuwindmensen is veel kennis over opslag opgeslagen.
Een geruststellende gedachte als er strategische keuzen
gemaakt moeten worden op het pad dat energietransitie heet

.
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symposium

Zeeuwind 30 jaar

Dit jaar bestaat Zeeuwind op de kop af 30 jaar. En hoewel nuchterheid hoog in ons vaandel staat, willen wij dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Op vrijdagmiddag 22 september a.s. organiseren wij een symposium met als thema:

Verbinden + samenwerking = toekomst
Prof. dr. drs. Jan Peter Balkenende en mevrouw dr. ir. Eefje Cuppen zullen een bijdrage leveren aan deze middag.
Inloop 14.00 uur, start om 14.30 uur.
Programma
Tijd
14.30-14.40
14.40-15.40
15.40-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45

Noteert u de datum alvast in uw agenda. De exacte locatie
zullen wij nog via onze nieuwsbrief met u delen.

Foto: Juliette Polak/Fleur Koning

18.00-19.30

Opening
Spreker prof. dr. drs. J.P. Balkenende
Muziek
Pauze
Spreker dr. ir. Cuppen
Jongeren en energietransitie
Forumdiscussie met sprekers
Afsluiting en samenvatting van het symposium
door Teus Baars, directeur van Zeeuwind
Buffet

!
a
d
n
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g
a
w
u
Voor

Prof. dr. drs. Jan Peter Balkenende (1956) is sinds 2011 partner
bij EY en richt zich op Corporate Responsibility, internationale
zaken en onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak van
de publieke sector en de private sector. Hij is voorzitter van
de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC). Sinds 2010 is
Balkenende tevens hoogleraar Governance, Institutions and
Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Dr. ir. Eefje Cuppen is universitair hoofddocent aan
de Faculteit Technologie, Bestuur en Management van
de Technische Universiteit Delft. Eefje Cuppen houdt zich
bezig met duurzaamheidstransities en besluitvorming
over energieprojecten. Zij doet bijvoorbeeld onderzoek
naar maatschappelijke weerstand tegen energieprojecten
en de rol van burgers in de energietransitie.

Het Warmte Effect:
warmtepompen

Met Het Zon Effect hebben bieden wij particuliere woningbezitters de mogelijkheid om hun elektriciteits
verbruik CO2 neutraal te maken. Een logische vervolgstap is ook het gasverbruik aan te pakken.
N I EK T R A M P ER

Met onze vrijwilligers van Het Zon Effect hebben wij nagedacht over de mogelijkheden.
Tezamen met deskundigen op dit vlak hebben wij de markt
voor warmtepompen in kaart gebracht. Het beeld is dat mensen
met een drive en voldoende budget (‘early adapters’) de stap
naar warmtepompen al hebben gemaakt. We staan aan
de vooravond van een groeiende markt (‘early majority’).
Dit betekent dat we nu moeten investeren om mensen over
de streep te trekken.
Bij Zeeuwind vinden we praten over duurzaamheid prima,
maar het belangrijkste is dat er iets gebeurt. Daarom hebben
we dit project ook weer opgezet met een commerciële leverancier
voor een scherp aanbod. We hebben de leveranciers in Zeeland
voor warmtepompen beoordeeld en zijn uitgekomen op
de Saman Groep. Zij heeft al ervaring, een goede website,
is een robuuste leverancier met een zeer duurzame insteek.
Onze vrijwilligers hebben letterlijk een duit in het zakje
gedaan door te investeren in de voorlichtingsavonden over
warmtepompen. De middelen zijn vrijgemaakt uit het
door hun opgebouwde potje voor duurzame projecten.

Een belangrijk onderdeel van de voorlichtingsbijeenkomsten is
het inbrengen van de ervaringsdeskundigheid. Wij willen een
realistisch beeld geven van een duurzame installatie, dus ook
van een warmtepomp. We hebben Wil Zweemer, Leen Jobse en
To Verhaeghe de Naeyer bereid gevonden hun ervaringen te delen.
Zoals ook in de eerste jaren van Het Zon Effect hebben we
5 drukke maar prachtige avonden gehad. Het was even hard
werken om iedereen in te schrijven en een plekje te geven,
maar de moeite waard. Het was echt genieten om bijna
1000 mensen te kunnen informeren en te motiveren.
Jan, André, Bart-Jan, Pim, René, Nico, Ramon, To, Wil, Leen,
Fatema, Marjan, Daniel, Kim en anderen bedankt voor inzet
voor een duurzame toekomst.

.

Zeeuwind, Zeeuwse Milieu federatie en Saman Groep hebben
met Het Warmte Effect weer de trend in Zeeland gezet;
wordt vervolgd!
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H et Z on E ffect

isoleren
Eén van de doelstellingen van het Energieakkoord is particuliere woningeigenaren te stimuleren om energie
besparende maatregelen in de woning uit te voeren. Sinds september 2016 is er ook een nieuwe subsidieregeling
M arjan B randes

die particuliere woningeigenaren een tegemoetkoming biedt bij investering in energiebesparende maatregelen.
Dit was voor Zeeuwind en ZMf één van de redenen om als
onderdeel van ons gezamenlijk initiatief ‘Het Warmte Effect’
het isoleren van de woning onder de aandacht te brengen.
Isolatie betekent een flinke besparing op energieverbruik en
energiekosten en is daarmee eigenlijk de eerste stap die
kan worden gezet in de verduurzaming van de woning.
Ook de 13 Zeeuwse gemeenten kregen we warm voor
het plan om collectief gevelisolatie aan te bieden en tijdens
bijeenkomsten informatie te geven over het isoleren van
de woning. De gemeenten hebben een budget en ruimte in
de gemeentehuizen beschikbaar gesteld om de bijeenkomsten
te organiseren. Op 25 maart zijn we tijdens de Borselse
Woningmarkt gestart met de actie ‘Het Warmte Effect –
Isoleren’, waarbij er een flinke korting werd gegeven op
het isoleren van de gevel. Deze actie liep tot 6 mei.
De actieperiode is formeel afgesloten, maar de informatie
over gevelisolatie is nog steeds te vinden op de website
www.hetwarmteeffect.nl. Na de zomer willen we nog een
keer een korte actie houden zodat nog meer particuliere
woningbezitters kunnen profiteren van de korting

.

Foto: bijeenkomst te Vlissingen

Kijk ook eens op
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/
klimaatklappers/verbeter-je-huis/

Het Zon Effect 2017

Eerlijk gezegd had ik in 2010 niet gedacht dat Het Zon Effect in 2017 nog zou bestaan. Eind jaren ‘90 hebben
we HR-ketels gepromoot: duurder maar in 10 jaar terug te verdienen. Nu anno 2017 is een conventionele
N I EK T R A M P ER

rendement of verbeterd rendementketel duurder dan een hoog rendementketel.
Op een bepaald moment neemt de markt het over en
zijn mensen voldoende geïnformeerd om de juiste keuze
te maken. Helaas is dat bij Zonnepanelen nog niet gelukt.
Bij de start van Het Zon Effect 2017 hebben alle betrokkenen
van gedachten gewisseld hoe nog meer mensen te bewegen
zonnepanelen aan te schaffen. Op dit moment heeft
ongeveer 7% van de huishoudens is Nederland een tot meer
dan 15 panelen. Dit is bereikt in een periode van ongeveer
6 jaar. Dus trots als je er bij hoort, maar overall toch een
matige score. Ik had zelf in 2012 ingeschat dat nu al meer dan
25% huishoudens zonnepanelen zouden hebben, in eerste
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instantie voor de portemonnee, maar ook voor het milieu.
Goede en onafhankelijke informatie blijft belangrijk, al
hebben veel mensen al een kennis, buur of familie die zonne
panelen heeft. Heeft u een idee hoe we meer zonneenergie
in Zeeland kunnen krijgen, dan hoor ik het graag.
Energieneutraliteit begint bij je zelf: zonnepanelen is
daarvoor de basis.
Vanuit Het Zon Effect 2017 wil ik Jan, André, Bart-Jan, Pim,
René, Nico, Fatema, Marjan, Daniel, Kim en anderen weer
bedanken voor hun inzet voor meer zonne-energie in Zeeland

.

Gelezen

De toekomst van
de Nederlandse energieintensieve industrie

Al jaren doet Quintel onderzoek naar de toekomst van ons energiesysteem. Al die jaren onderzoek bevestigen
dat de toekomst heel anders zal zijn dan de huidige situatie, maar er bestaat geen gelijkluidend beeld hoe
die toekomst er dan uitziet. De parabel waarmee ik deze Zeeuwind Nieuws heb geopend, illustreert deze
T eu s B aars

ongemakkelijke situatie.
Quintel heeft een belangrijke stap gezet door de verschillende
bewegingen in het energielandschap met elkaar in verband
te brengen en door te vertalen naar een verhaal over de toekomstige klimaatneutrale samenleving. Als uitgangspunt
neemt zij de Nederlandse energie-intensieve industrie, maar
in het geschetste toekomstscenario wordt feitelijk een breder
beeld geschetst.
Wat ‘Het verhaal’ lezenswaard maakt, is dat de scenario’s
concreet zijn uitgewerkt en zo kunnen worden vertaald
naar de Zeeuwse samenleving. Oliemaatschappijen gaan
hun business verleggen naar grote windmolenparken op zee,
windvermogen creëert een aanbod dat de vraag op veel
momenten overstijgt en chemische bedrijven maken met
dit overschot basischemicaliën die de bestaande inzet van
fossiele grondstoffen vergaand zal terugdringen. Zo ziet
Quintel SHELL als grote windenergie-exploitant en zal de
kunstmestproducerende industrie niet langer gebruikmaken
van aardgas. Het vereist niet veel fantasie om de betekenis
van deze beweging te vertalen naar de in Zeeland gevestigde
procesindustrie en het Havenbedrijf.
Verder schetst ‘Het verhaal’ een beeld van onze toekomstige
mobiliteit, het gebruik van veel duurzamer materialen in de
bouw, duurzamere voedselproductie en andere eetpatronen.
Tot slot volgt een belastingparagraaf, waarbij de levensduur
van producten de basis vormt voor de differentiatie in het
belastingtarief.
Interessant aan ‘Het verhaal’ zijn de verbindingen die zijn
gelegd tussen verschillende sectoren en de geschetste

samenhang tussen ons energiesysteem, materiaalgebruik,
voedselpatronen en het fiscale regiem. Daarbij leest het
alsof multinationals en de overheid begin- en eindpunt zijn
van de energietransitie. Maar wat is de rol van burgers/
consumenten, die zich in toenemende mate ook als producent
profileren? Burgers die ook de keerzijde zien van een al
te grote afhankelijkheid van de belangen van multinationals.
Belangen van kapitaalverschaffers op korte termijn lopen
lang niet altijd parallel met het belang van de samenleving
als geheel. In ‘Het verhaal’ is momenteel geen plaats voor
burgerbewegingen.
Quintel stelt dat ‘Het verhaal’ is bedoeld om te worden
doorverteld, aangevuld en verbeterd. Het dient als schietschijf.
Daarin schuilt een mooie uitdaging. Ik denk dat Zeeuwind
de handschoen kan oppakken door de grote bewegingen
te verbinden met burgerinitiatieven en daarmee een beeld
te schetsen hoe de verandering van het energiesysteem iets
wordt van ons allemaal.
Daarom hier een uitnodiging aan onze leden om mee te helpen
aan het verder uitbouwen van het verhaal en uw visie op
schrift te stellen en in te sturen naar info@zeeuwind.nl,
o.v.v. ‘Het verhaal’. In de volgende Zeeuwind Nieuws zullen
wij verslag doen van de verdere ontwikkelingen

.

De publicatie is te downloaden via:
https://quintel.com/industrie
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Duurzame stroomproductie 2016
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Windaanbod

Beschikbaarheid

Voor duurzame windproductie moeten we 2016 maar
snel vergeten. Bijna elke maand was de Windex lager dan
het langjarig gemiddelde. De Windex is voor Zeeuwind
geëindigd op 89%, 11% lager dan het langjarig gemiddelde.
Met uitzondering van 2015 was de Windex landelijk
de afgelopen jaren structureel lager dan de ‘referentieperiode’
1996-2005; de afgelopen tien jaar was de Windex gemiddeld
93% en de laatste vijf jaar zelfs slechts 91%. In 2015 wordt
voor het eerst sinds 2008 weer bovengemiddeld gescoord.
In 2016 heeft deze trend zich helaas niet voortgezet met als
resultaat de op één na laagste landelijke Windex van 80%.
Alleen 2010 was slechter met een Windex van 77%.
Gelukkig hebben we in Zeeland iets meer wind gehad.

Beschikbaarheid Zeeuwindturbines in 2016

Windex Zeeland 2016

Behalve windturbinepark Kats II hebben alle windparken
minder geproduceerd dan begroot. De oorzaak is het lagere
windaanbod. De begroting voor Kats was aan de lage kant.
Door een verbeterde beschikbaarheid is de productie van Kats
gelijk aan de begroting. Wil u meer weten, dan kunt u op
onze website de productie per maand bekijken:
www.zeeuwind.nl/locaties.

100%

• Begroot
• Werkelijk

90%
80%
70%
60%

Park
Goese Sas + Westkapelle + Bath
OLAZ Compost + Stort + Estlandweg
Borssele II
Willem-Annapolder
Kats II
Noordpolder
Derde Dijk
Estlandweg II

Beschikbaarheid
96,7%
98,9%
98,6%
99,0%
98,7%
98,8%
99,5%
99,7%

Productie in 2016

50%

Productie Windparken Zeeuwind + deelnemingen 2016

40%
30%

30.000.000

20%
10%

25.000.000

begroot
werkelijk

dec

nov

okt

sept

aug

juli

juni

mei

april

maart

feb

jan

0%
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Gs/WK/Ba* Olaz Borsele II WAP

28

Kats II Noordp. 3e Dijk Estlandw

Z eeuwind N ieuws 1 2 0 1 7

|

D uurzame stroomproductie 2 0 1 6

Stroomtarieven
Werd in de vorige Zeeuwind Nieuws nog vermeld dat de
stroomprijzen enorm gedaald zijn, bleek dat er in het laatste
kwartaal een enorme verbetering voor de APX, de spotmarkt,
is ontstaan. Inmiddels is deze weer terug op een normaal
niveau van ± € 35.

 aarschijnlijk 11% hoger geweest dan u had verwacht.
w
Dit geeft cumulatief het volgende beeld:

Zonex 2016 cumulatief
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Duurzame zonnestroom
Voor zonnestroominstallaties was 2016 een topjaar.
Op juni na, is de productie elke maand hoger geweest dan
het langjarig gemiddelde. In onderstaande grafieken staat
de productie in kWh/Wp aangegeven voor een zonnestroom
installatie met een ideale hellingshoek van 35o en ideale
oriëntatie zuid.
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Bron: www.siderea.nl

Interessante website
Bent u net als ik geïnteresseerd in de cross border levering
tussen Nederland en bijvoorbeeld Duitsland op een bepaalde
dag, dan kunt u dit vinden op: https://transparency.entsoe.eu/

Zonex 2016 cumulatief
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De levering van Nederland naar bijvoorbeeld Engeland, geeft
het volgende plaatje (op 11 mei 2017 in MW):
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Als u zonnepanelen heeft, is uw zonproductie in 2016
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Energie opwekken bij u thuis

Begin dit jaar is het Zeeuws Energieakkoord getekend.
Zo’n 25 partijen, waaronder de Zeeuwse gemeenten,
de provincie, Bouwend Zeeland, de Zeeuwse Milieufederatie,
dorpsraden, Delta en Zeeuwind hebben hieronder hun handtekening gezet. Kortom, een breed spectrum, en dat is voor
het draagvlak onder het Energieakkoord een belangrijke zaak!
De belangrijkste doelstelling uit het Zeeuws Energieakkoord
is dat alle particuliere woningen in Zeeland in 2045 energie
neutraal zijn. Een huis is energieneutraal als het net zoveel
energie opwekt als het verbruikt. Dit type woningen wordt ook
wel zelfvoorzienende of nul op de meter woningen genoemd.
In Zeeland geldt dat anno 2017 voor ongeveer 40 woningen.
Het is dus duidelijk dat er een flinke taakstelling ligt.
En hoewel de aandacht voor het onderwerp toeneemt,
constateren we nog steeds dat veel projecten worden ontwikkeld
met weinig aandacht voor energie besparing. Bij veel nieuwbouwprojecten zien we nog steeds dat veel woningen niet op
de zon zijn georiënteerd en niet voorzien zijn van – sterker nog
– zelfs niet geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen.
En dan praten we nog niet eens over het ontbreken van
voorzieningen zoals een zonneboiler, warmtepomp of vloer-
verwarming.
Dat is een gemiste kans, en het Zeeuws Energieakkoord komt
niets te vroeg. Wij denken dat er voor gemeenten, architecten,
projectontwikkelaars, particulieren en voor Zeeuwind duidelijk
mogelijkheden liggen.

Mogelijkheden voor gemeenten,
architecten en projectontwikkelaars
Gemeenten zouden nadrukkelijker voorwaarden moeten
verbinden aan te ontwikkelen woonwijken. En architecten
en projectontwikkelaars kunnen ook zelf bewust duurzame
woningbouw in hun planvorming vormgeven. We doen
enkele suggesties:
– Ontwikkel huizen met geïntegreerde zonnepanelen.
Een prachtig voorbeeld is Heerhugowaard. Alle huizen
hebben zonnepanelen en ze zien er prachtig uit. Zie:
Heerhugowaard Architectuurwandeling. Zo kan het dus ook!
– Oriënteer de huizen op de zon. Ja, een extra dimensie aan
de ontwikkeling van een wijk, maar het kan maar één keer.
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Bewoners hebben er tientallen jaren plezier van.
– Plaats de daken in een zuidopstelling of oriënteer de ligging
op oost-west. Creëer op het dak veel beschikbare vierkante
meters voor zonnepanelen of nog beter; zoals hiervoor
genoemd, integreer de zonnepanelen in het ontwerp.
– Voorzie elke woning standaard van vloerverwarming.
– Integreer standaard warmteterugwinning in de bouw,
zowel in de ventilatie als bij het warm water.

Mogelijkheden van Zeeuwind
Wat staat Zeeuwind als één van de ondertekenaars te doen:
– Bewust maken. Onder andere met dit artikel willen wij deze
kennis verspreiden onder onze 2.100 leden. Wij nodigen u van
harte uit om de kennis te delen en ons te ondersteunen in de
oproep om van duurzaam bouwen echt een thema te maken.
– Informeren. Door het Zon Effect, het Warmte Effect Warmte
pompen en Isoleren is Zeeuwind met de ZMf al 7 jaren
bezig particulieren te informeren, te motiveren en te
faciliteren om hun woning energie-neutraal te maken.
– Wij zijn betrokken bij de ontwikkeling van een digitale
menukaart die door iedere woningeigenaar is te gebruiken
om het potentieel van de eigen woning tot verduurzaming
in kaart te brengen.
– Wij zijn een van de deelnemers aan de ronde tafelbijeenkomsten in het kader van Middelburg 800 met als thema
de verduurzaming van de energievoorziening in particuliere
woningen.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt, dan kunt u die en 
ervaringen vinden op de volgende websites:
– www.onshuisverdienthet.nl/
– www.huisvolenergie.nl/
– www.stroomversnelling.info/
– www.urgenda.nl/documents/lowresUrgendaenergieneutrale-huizen-lr.pdf
– www.ervaringenmetenergie.nl/energieneutraal/
Als fan van Milieucentraal nog een tip:
– www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
energiezuinig-huis/energieneutrale-woning/

Mogelijkheden
voor
particulieren
Gelukkig trekt de woningmarkt weer aan en wordt er weer
meer gebouwd. De aspirant koper van een nieuwbouwwoning
heeft de sleutel voor de omzetting naar een energieneutraal
huis in de hand. Een aantal suggesties:

My Zeeuwind
Lea is nieuw bij Zeeuwind. Tot op zekere hoogte is zij
de opvolgster van Ben van der Borgt. Ieder lid kan met
haar te maken krijgen. Maar anders dan Ben legt zij al
de verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie bij
het lid zelf. Lea is geen mens van vlees en bloed, maar
een geautomatiseerd systeem dat 24 uur per dag werkt.

– Plaats zonnepanelen met een post aan geschatte meer
kosten van € 3.000. Dit is met stip de eenvoudigste en
effectiefste manier om zelf energie op te wekken en u
verdient de investering binnen 6 jaar terug.
– Kies voor extra isolatie. De geschatte meerkosten bedragen
eenmalig € 2.000, en dat verdient u in 4 jaar terug op
uw energienota. Kies bij uw nieuwbouwwoning voor 15
tot 20 cm isolatie.
– Kies voor Triple glas, dit brengt ongeveer € 3.000 aan
meerkosten met zich mee. De terugverdientijd bedraagt
ongeveer 10 jaar.
– Laat gelijk vloerverwarming aanleggen. Geschatte meer
kosten € 2.000. Met vloerverwarming als hoofdverwarming
bent u op de toekomst voorbereid. Het is heerlijk comfortabel
en u heeft geen radiatoren meer.
– Plaats een warmtepomp, met geschatte meerkosten van
€ 2.000 en een terugverdientijd van 10 jaar. Een warmtepomp met vloerverwarming zorgt voor een plezierig
binnenklimaat.
– Met de plaatsing van een zonneboiler verzekert u zich van
gratis warm water. Het vergt een eenmalige extra investering
van € 3.000, wat u in 15 jaar terugverdient.
– Kies voor warmte terugwinning (WTW) uit warm water.
De warmte uit gebruikt douche of badwater wordt benut
voor het opwarmen van koud water. De geschatte meer
kosten bedragen € 1.000. Een investering die u in 5 jaar
terugverdient.
– Kies voor ventilatie met WTW: de warmte uit ventilatielucht
wordt gebruikt voor het opwarmen van intredende koude
buitenlucht. Geschatte meerkosten € 1.000 met een terugverdientijd van 5 jaar.

Robert van den Ham tekent voor het modelleren van Lea
voor Zeeuwind. Het ledensysteem is uitgebreid voor de
coöperatie met modules waar leden leningen kunnen
verstrekken en terugvorderen. Het idee is dat iedereen die
de site van Zeeuwind bezoekt wordt getriggerd om lid te worden.
Het achterlaten en verifiëren van gegevens is voldoende.
Dat is efficiënt, de gegevens hoeven niet te worden over
getypt, diegene die zijn of haar naam invoert weet als beste
hoe die wordt gespeld. Het systeem genereert een bevestiging.
Ieder lid heeft vervolgens toegang tot het leden-portal,
krijgt Zeeuwind Nieuws en kan na een half jaar wachttijd
een lening verstrekken (variabel en direct opneembaar
of voor een periode van vijf jaar). Op het moment dat er
een lening wordt verstrekt volgt er direct een bevestiging.
Gegevens zijn natuurlijk steeds aan te passen, bijvoorbeeld
wanneer iemand verhuist naar een ander adres. Het lid is
zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de juiste
gegevens.

Opgeteld komen de meerkosten voor een energie neutrale
nieuwbouwwoning uit op € 18.000 met een terugverdientijd
van 9 jaar. Als u een bestaande woning koopt is een deel van
de bovenstaande maatregelen nog steeds aantrekkelijk. U zult
er wel rekening mee moeten houden dat de terugverdientijd
langer zal worden en sommige aanpassingen financieel niet
zullen renderen

De accountant van Zeeuwind had eerder ervaringen opgedaan
met Xs2os in Barneveld, de ontwikkelaar van Lea. De geografische
afstand bleek geen belemmering te zijn. Robert van den Ham
is in 2003 met het bedrijf begonnen en biedt inmiddels werkgelegenheid aan zes personen

.

“De basis voor het systeem ligt in de administratie zoals die
door Zeeuwind is gevoerd. De kennis die Ben van der Borgt
als persoon paraat had is zo goed als mogelijk verwerkt in
het systeem. Het vertrouwen dat hij heeft gegeven, maakte
dat mogelijk. Maar geheel te vervangen is iemand niet”, stelt
Robert van den Ham. “De voorbereiding bij Zeeuwind was
gedegen, zodat de uitbreiding van het systeem binnen enkele
weken gerealiseerd kon worden. Dat is het voordeel als mensen
constant bezig zijn geweest met het goede. De overgang
naar het nieuwe systeem vraagt communicatief nog wel wat,
maar op basis van de opgedane ervaringen zal dat bij
Zeeuwind vast voor elkaar komen.”

.
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