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lohn kent de Amer op zijn duimpje
John van Strien (72) was hoofd brandpreventie. Eerst in de hele provincie

Noord-Brabant en later op de Amercentrale. Daar is hij nu, na zijn

pensionering, nog regelmatig te vinden. Samen met zes andere oud-

Essent'ers geeftJohn rondleidingen op de centrale in Geertruidenberg.

De laatste twee jaar datJohn nog in

dienst was, gaf hij al rondleidingen.

"Daar ben ik ingerold, het paste me."

Nog steeds gaat hij ongeveer één

keer per week met een groep geïn-

teresseerden op pad. Meestal op de

Amercentrale, soms op windpark

Volkerak en in het verleden ook op de

biomassacentrale in Cuijk. "We geven

uitleg over het opwekken van elektrici-

teit. Wat me opvalt is dat veel mensen

niet weten wat er allemaal bij komt

kijken."

Zijn publiek is uiteenlopend: scholen,

bedrijven, buurtbewoners of vrienden-

clubs. John heeft te maken met

bezoekers uit Nederland en het

buitenland. "Toen we net begonnen

waren met biomassa, kwamen er

geïnteresseerden uit de hele wereld

naar de Amer. Bij groepen uit Rusland

of lndia zetten we dan een tolk in."
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Nieuw is datJohn en zijn collega's

soms leerlingen uit groep B van de

basisschool rondleiden. "Dan houden

we een wat korter praatje en maken

we het wat minder ingewikkeld. Ze

vinden het leuk om een bril en een

helm op te mogen. En we gaan ook

knutselen aan een zonnebloem die op

zonne-energie werkt."

De leukste groepen om rond te

leiden zijn voor John vriendenclubs:

die zijn spontaan, geïnteresseerd en

omdat ze elkaar goed kennen, is de

sfeer goed. Scholieren die verplicht

moeten deelnemen, vormen de minst

prettige groepen. "Ooit had ik een

groepje meisjes die opleiding pedicure

volgden. Die hadden helemaal niets

met het onderwerp en dan krijg je ook

weinig aandacht." Maar meestal is

het erg leuk en onderhoudend. Soms
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"Scholen vragen vaak opa's en oma's

als begeleiders van de kinderen, dat

zijn soms oud-collega's!", vertelt John

enthousiast.

Met een rondleiding en alle voor-

bereidingen isiohn ongeveer een halve

dag bezig. Er is een praatje vooraf,

bezoekers krijgen voor de veiligheid

een bril, helm en soms een headset en

na de rondleiding moet er natuurlijk

ook worden opgeruimd. "We moeten

uiteraard op de hoogte blijven van de

actualiteiten bij het bedrijf en in de

energiesector. lk volg natuurlijk het

nieuws, maar we worden ook één keer

per jaar bijgepraat en ontvangen regel-

matig artikelen met het nieuws", legt

John uit. "Je moet natuurlrlk zelf aan je

verhaal blijven werken om het actueel

te houden."

ln het verleden hadden de rondleiders

van de Amercentrale veel contact met

hun Limburgse collega's. Ze gingen

een keer per jaar samen op een reisje.

"Dan gingen we bijvoorbeeld kijken

bij de nieuwbouw in de Eemshaven of
een bruinkoolmijn. Nuttige en leuke

excursies waren dat." Het was een hele

hechte club.

De rondleiders vonden het erg jammer

dat dit wegviel.

John gaat nog graag door met rond-

leidingen geven op de Amercentrale.
"Het is een leuke tijdbesteding en

dankbaar werk met een mooie club

rondleiders. De meeste groepen waar-

deren heel erg wat we doen."

Ad resgegevens gepensionee rde n

De adresgegevens van de gepensio-

neerden worden inmiddels door de

drie stichtingen (SPEL, CCEB en SSEN)

beheerd. Dit betekent dat voor mutaties

gepensioneerden bij de stichting uit

hun regio moeten zijn.

Nieuwsbrief ook per mail
De nieuwsbrief wordt via de post ver-

stuurd. Daarnaast is het mogelijk om

ook een digitale editie te ontvangen.

Cepensioneerden die de nieuwsbrief

ook graag in hun mailbox willen

ontvangen, kunnen hun mailadres

doorgeven via

com m u nicatie@essent.n l.

Vermeld hierbij dat het gaat om

digitale versturing van de nieuwsbrief

Dit is ook het adres om de digitale

nieuwsbrief af te zeggen.



Zin en onzin over
kolencentrales in Nederland
Er is veel te doen over het gebruik van kolen in energiecentrales. Er wordt
van alles geroepen, waardoor het lastig kan worden om zaken in het
juiste perspectief te plaatsen. Hierbij een aantalzaken op een rijtje gezet.
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1) Het sluiten van kolencentrales
in Nederland leidt tot vermin-
dering CO, uitstoot in Europa
Zo werkt het niet. ln het kader van

het Energieakkoord zijn en worden

de vijf oudste kolencentrales in

Nederland gesloten. Daarmee

blijven er vijf over die behoren tot
de meest efficiënte van de 280
kolencentrales in Europa. Met de

bijstook van biomassa en plannen

voor COr-opvang kan de COr-uit-

stoot verder worden beperkt.

Kolencentrales zijn vervu ilend
en blijven vervuilend
Kolencentrales stoten meer CO, uit
dan gascentrales. De huidige kolen-

centrales stoten wel minder CO,

uit dan hun oudere voorgangers en

maken gebruik van de modernste

technieken. Die oudere voorgan-
gers zijn of worden in rap tempo
gesloten. Denk aan de Amer B

centrale in Ceertruidenberg, die

eind 2015 sloot. Verder werkt
RWE aan het terugdringen van de

COr-uitstoot door het gebruik van

duurzame biomassa.

In plaats van kolencentrales
kunnen we gascentrales aan
zetten
De h uidige elektriciteitsprijzen op

de groothandelsmarkt zijn zo laag,

dat gascentrales niet rendabel

zijn; de kosten zijn hoger dan de

opbrengsten. Om die reden heeft

RWE onder meer de nieuwe en

moderne gascentrale Claus tijdelijk
stil moeten zetten.

4) Biomassa meestoken is geen
oplossing
Zeker voor de komende jaren levert

biomassa een belangrijke bijdrage

aan het verlagen van de COr-uit-

stoot en aan de energietransitie.

Biomassa is samengeperst hout
dat komt uit productiebossen. Het

is vaak samengesteld uit afualhout

en zaagsel. Het voldoet aan strenge

duu rzaamheidscriteria en verdringt
geen productie van voedsel.

Energieproducenten met
kolencentrales doen niets aan
verduurzaming
De kolencentrales in Nederland

zijn de afgelopen decennia ver-

nieuwd. Daarmee heeft Nederland

nu de meest efficiënte centrales

in Europa. Naar verhouding stoten

zij minder CO, uit dan elk van de

overige 280 kolencentrales in

Europa.

s)

3)

Moerdajk2
weer operationeel
Ruim een halfaar was CCCï Moerdijk 2

in de mottenballen. Begin oktober

werd de installatie weer in gebruik

genomen. Dat zal in ieder geval tot
januari 2018 het geval zijn. ln de

zomer van 2017 gaat Moerdijk 2 niet

opnieuw de zomermottenballen in.

CCCT Moerdijk 2 werd in 2012 in

bedrijf gesteld en is de afgelopen twee

zomerperiodes gemotten bald geweest.

Noodzaak vervroegde
sluiting Amer
lijkt verdwenen
De doelen in het Energie Akkoord voor

meer duurzame energie zijn binnen

handbereik. Dat geldt ook voor het

verlagen van de COz uitstoot. Daarmee

lijkt de noodzaak om kolencentrales

binnen afzienbare tijd te sluiten ver-

dwenen.

Het kabinet maakte in oktober bekend

dat de doelen voor meer duuzame
energie en een verlaging van de COz

uitstoot worden gehaald. De resultaten

waren positiever dan door velen

gedacht. Minister Kamp en staats-

secretaris Dijksma opperden eerder

dit jaar nog om de Amercentrale en

Hemwegcentrale (Vattenfall -N uon)

eerder te sluiten. Die noodzaak lijkt
nu verdwenen. Zeker met de plannen

om niet alleen tot 50o/o, maar zelfs tot
meer dan B0o/o biomassa mee te gaan

stoken op de Amercentrale.
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Slimme Luchtmeter wint
Comfort Challenge
De 'Slimme Luchtmeter' heeft de

publieks- en de juryprijs van de

Comfort Challenge gewonnen. Bij deze

wedstrijd was de uitdaging een pro-

duct ofdienst te bedenken waardoor

mensen zich thuis nog fijner, prettiger

en lekker relaxed voelen!

De broers Niels en Dennis Bergervoet,

de bedenkers van de 'Slimme Lucht-

meter' kregen voor elke prijs een bedrag

van 1 500 euro bruto. Essent streeft

ernaar om de Slimme Luchtmeter door

te ontwikkelen en te realiseren.

De Slimme Luchtmeter meet de lucht-

vochtigheid, COr, fijnstof en tempera-

tuur in huis. De bijbehorende app geeft

een seintje wanneer het tijd is om te

ventileren. Een goede luchtkwaliteit in

huis kan gezondheidsklachten vermin-

deren en energie besparen.

Zestigjaar getrouwd en klant van Essent

Essent'er Raymond Crondhuis belde

met de vraag om de meterstanden

naar mevrouw Wiersinga uit Visvliet.

Hij belde op een bijzondere dag: het

zesti gjarig h uwelijksfeest van me_vrouw

en meneer Wiersinga! "Ze vertelde ook

dat ze al zestig jaar klant zijn, vanaf

hun huwelijksdag dus", aldus Ray-

mond. "Vanaf 1956 is het echtpaar

klant bij (de voorlopers van) Essent."

Deze mooie mijlpaal is voor Raymond

een reden het paar te verrassen.

Hij ging op 10 augustus op bezoek

met een lekkere taart namens Essent.

"Weer een feestelijke dag, want

mevrouwWiersingawerd dan 82 jaar

oud."

EnergieKoplopers:
slimme
energieproefituin
EnergieKoplopers is een slimme

energieproeftuin in Heerhugowaard

waaraan 200 huishoudens deelnemen.

Hierbij wordt een nieuw, slim energie-

systeem onderzocht waar met behulp

van slimme apparaten, vraag en

aanbod van energie optimaal op elkaar

wordt afgestemd. Met de resultaten

uit de proeftuin willen de initiatief-

nemers, waaronder Essent, leren hoe

het energiesysteem van de toekomst

duurzamer kan worden en tegelijkertijd

betrouwbaar en betaalbaar kan blijven.

De proeftuin startte half augustus

201 5. De eerste onderzoeksresultaten

werden oktober dit jaar bekend.

Apparaten in de proeftuin aan- of uit-

schakelen blijkt goed te lukken. Hierbij

wordt de warmtepomp het meest en

de zonschakelaar het minst gebruikt.

Zoals verwacht wordt de meeste elek-

triciteit door de deelnemers verbruikt

in de ochtend en de avond. Midden oP

de dag wordt de meeste energie terug

geleverd door de zonnepanelen.

energiedirect.nl hoofdsPonsor PSV
Dit voetbalseizoen is energiedirect.nl

hoofdsponsor geworden van eredivisie-

club PSV. "PSV is een prachtige club

met een rijke historie en een vaste

waarde in de top van de Eredivisie.

PSV is bovenal een ondernemende en

innovatieve club met de ambitie om te

groeien op een slimme en effectieve

manier, net als energiedirect.nl", aldus

Mark van Zon, Commercieel Directeur investeren."

van energiedirect.nl.

Ook algemeen directeur Toon Cerbrands

van PSV is trots op de nieuwe hoofd-

sponsor. "Met energiedirect.nl hebben

wij een partner gevonden, die past bij

onze visie op ondernemen. Wij zijn

van oorsprong een club die onder-

scheidend probeert te werken in een

prestatiegerichte omgeving. We durven

te innoveren en hebben het lef om te

Toon Gerbrands (PSV) en Mark von Zon
(energiedirect.nl).



Wind: Guido's passie
Guido Bakema (66), woonachtig in Diepeveen, was in zijn laatste functie
werkzaam als senior project developer bij RWE innogy. Nu een jaar na
zijn pensionering speelt windenergie nog steeds een belangrijke rol in
zijn 'vrije tijd'.

Cuido sloot zijn werkzame leven af met

het boek Alles over Windenergie' en is

daar nog steeds actief mee bezig. "De

verschijning van dat boek was voor

mij toch wel de markering van mijn

werkzame leven. Ruim 2000 boeken

hebben we er ondertussen van verkocht

en daar zet ik me nog steeds voor in",

aldus een enthousiaste Guido. "Na mijn

pensionering ben ik voor mezelf begon-

nen als ZZP-er en doe nog steeds aan

kennisoverdracht op het gebied van de

energietransitie en duurzame energie.

lk geef lezingen, maar ook adviezen aan

gemeenten, op gebied van hun beleid

met betrekking tot duuzame energie.

Daarnaast ben ik ook rondleider bij de

windturbine in Deventer en word ik re-

gelmatig gevraagd om voor groepen in

de Noordoostpolder lezingen te houden.

Met aansluitend een bezoek aan het

windpark. lk heb het afgelopen jaar dus

niet bepaald gebruikt om stil te zitten."

Wind is altijd al Guido's passie ge-

weest en is dat dus nog steeds. Feiten

overdragen en kennisdeling speelt een

belangrijke rol in zijn huidige werk-
zaamheden en dit doet hij nog altijd

met veel plezier. "Duurzame energie

staat volop in de belangstelling, kijk

maar naar de klimaattop in Parijs en

het Energie Akkoord", aldus Cuido.

Het meest trots is 6uido op het feit

dat hij al vanaf het begin betrokken is

geraakt bij zon- en windenergie en bij

duurzame energie in het algemeen.

Cuido: "Daaraan je steentje bijdragen,

tot het feit dat dit vandaag de dag een

serieuze technologie is geworden, daar

ben ik best trots op. Je moet immers

weten, jaren geleden was het maar een

beetje een hobby van geitenwollensok-

ken mensen, die niet met beide benen

op de grond zouden staan. Dat beeld is

inmiddels gelukkig wel veranderd."

Wie denkt dat Cuido alleen maar oog

voor wind heeft ziet het zeker verkeerd,

zo gaat hij regelmatig op pad met zijn

kinderen en tien(!) kleinkinderen en

heeft hij zijn oude hobby van model-

treinen weer opgepakt. Ook sport hij

nog steeds regelmatig. 'Je moet níet

stil gaan zitten en niks doen, het is de

kunst om op aangepaste wijze verder

te gaan met hetgeen waar je altijd

al enthousiast over bent geweest.

Dat houdt me jong en bij de tijd. En

natuurlijk een vakantie op zijn tijd, dat

gaat er altijd wel in", grapt Cuido.

lnteresse in het boek? Ca naar;

www.al I esove rwi n d e ne rgie. n I

Essent onderdeel van nieuwe
internationale groep innogy
creatieve ideeën. We vernreuwen onze

onderneming omdat we koploper wil-
len zijn op het gebied van duurzame,

moderne energiediensten. Dat is het

vertrekpunt voor in nogy."

De Nederlandse merken Essent,

energiedirect.nl en Powerhouse zijn

onderdeel van het internationale

innogy. Omdat dit bekende en ver-

trouwde namen op de Nederlandse

markt zijn, is ervoor gekozen om deze

merken niet te veranderen. Voor de

Nederlandse klanten verandert er dus

niets. Ook de Nederlandse activiteiten

op het gebied van windenergie zijn

onderdeel van innogy. De organisatie

die verantwoordelijk is voor de wind-
parken op land en zee gaat onder de

vlag van de nieuwe merknaam opere-

ren. RWE AG, waarin de conventionele

opwekking van energie wordt voort-
gezet, houdt in de toekomst vast aan

haar eigen merknaam. Peter Terium:
"RWE vertegenwoordigt immers bijna

i 20 jaar geschiedenis van de energie-

industrie en staat voor een achtbare,

trotse en integere onderneming en een

rijke traditie."

De nieuwe groep waar Essent

voortaan onderdeel van uitmaah,
heet innogy.

De merknaam is een samentrekking

van de begrippen 'lnnovatie', 'Energy'

en 'Technology'. CEO PeterTerium:
"De energiemarkt van de toekomst
is groen, decentraal en digitaal. Daar

staat ons nieuwe merk voor. innogy is

kleurrijk, flexibel en vol van energie en



Nieuws uit Brabant
Regiomiddag Breda
Het Turfschip in Etten-Leur stroomde op

3 november vol met zo'n 400 mensen

die deelnamen aan de regiomiddag van

het CCEB. Voor velen een gezellig weer-

zien met oud-collega's. Al snel raakte

iedereen in geanimeerde gesprekken

verwikkeld. Cabaretier Carola van der

Meer kreeg, als typetje stewardess

Naan, de lachers op haar hand. Ze ver-

telde veel leuke anekdotes en zong een

komisch lied waarbij de zaal mee moest

doen. Het gezellige samenzijn werd af-

gerond met een heerlijk koud en warm

buffet en uiteraard ontbraken de toetjes

niet. Om 20.00 uur werd de geslaagde

bijeenkomst afgesloten.

Jaarlijkse contactdag op 6 oktober 2016
De contactpersonen uit Brabant komen

jaarlijks samen voor een jaarvergadering

en een uitstapje. Regio Tilburg koos deze

keer Hilvarenbeek als locatie. ln party-

centrum Kempenhof gaven Essent-

productmanager Jan Kok en Jesse van

der Woude van Volta Solar een presen-

tatie over zonnepanelen. Na de lunch

werd Museum Dansant bezocht en de

dag werd afgesloten met een diner.

Nieuws uit Limburg
lnformatie over SPEL
Op de website van SPEL wordt onder

andere het activiteitenprogram ma

van de komende maanden uitgebreid

vermeld. Ook zijn er verslagen en foto's

van activiteiten te vinden en is er een

rubriek met relevante contactinformatie

betreffende SPEL en Essent.

De volledige website is toegankelijk

voor alle gepensioneerden. Vier keer

perjaar ontvangen de deelnemers van

SPEL een mailing met informatie over

en inschrijfformulieren voor nieuwe

activiteiten. De internetsite SPEL is te

berei ken via wwwstichting-spel.nl.

Fietstocht zuid
Het was mooi fietsweer op 7 september

met een strakke blauwe lucht, geen

zuchtje wind en een heerlijke tempe-

ratuur. Veel deelnemers waren daarom

naar Van der Valk in Urmond gekomen

met hun stalen ros. Daar begon de

tocht die in België over dijken, door

dorpjes, langs velden en bossen uitein-

delijk weer terug in Urmond uitkwam.

Er was een lange en een korte tocht

mogelijk. Uiteraard werd er afgesloten

met een heerlijke maaltijd.Een dagje in het Geuldal
Cultuur, natuur, culinair, gezelligheid

en dat alles in een stralend zonnetje.

Daarvan genoten 174 deelnemers op

5 oktober in het Geuldal.

Ze namen deel aan onder andere een

wandeltocht langs de Ceulhemmer-

molen en de Kindervallei. Ook de

Cerlachuskapel en het Heiligdom van

St. Gerlach kwamen aan bod. Als afslui-

ting volgde de bezichtiging van de kerk

waar bestuurslid Ad van Venrooij voor

de muzikale omlijsting zorgde op het

monumentale barokorgel. De wande-

ling ging verder door een natuurgebied

en kwam uit in het gezellige centrum

van Valkenburg. Uiteindelijk sloten de

deelnemers af bij Hotel Vue onder het

genot van een glas Prosecco en daarna

een koud en warm buffet.
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