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Van Sunrise tot Suncity
ENERGIE BESPAREN ALS MISSIE – EEN INTERVIEW MET CEES BAKKER

Pien Koome
Een bezoek aan Cees Bakker in Heerhugowaard is de
moeite waard. Niet alleen weet de voormalig hoofdredacteur van BODE haast alles over duurzaamheid en
energiebesparing, ook is hij een markante persoonlijkheid en een boeiend verteller. Als energiecoördinator van
de gemeente was hij initiatiefnemer van Stad van de Zon,
maar ook zijn eigen huis zit van boven tot onder vol met
energiezuinige snufjes. In gesprek met een bevlogen
idealist die wel altijd met twee benen op de grond is
blijven staan.

Wie in gesprek raakt met Cees Bakker moet geen haast
hebben. De kleurrijke anekdotes over zijn leven en werk
worden zo beeldend verteld dat het onmogelijk is om niet
meegesleept te worden. Niet voor niets was de energiespecialist jarenlang een begenadigd amateurtoneelspeler.
Met pretogen schetst hij hoe hij als schuchtere jongen van
Texel bijna een zelfgekozen leven als kloosterling had geleid,

maar uiteindelijk via Amsterdam in Heerhugowaard bij de
gemeente belandde en specialist werd in energiezuinige
voorzieningen.

Gezocht: baan + huis
Bakker noemt zichzelf een sociale idealist. “Ik ben geboren
in villa Sunrise op Texel en werd beschermd opgevoed. Daar
kwam waarschijnlijk ook mijn drang vandaan om me na de
lagere school te melden bij een internaat in Zeist, met de
bedoeling om kloosterling te worden. Maar op mijn achttiende koos ik toch voor een leven buiten de kloostermuren.”
Lachend: “Ik ging terug naar het eiland en heb daar nog
zeven jaar mijn puberteit ingehaald. Een laatbloeier dus,
maar ik ben niet iemand die met spijt terugkijkt.” Cees was
inmiddels ook timmerman en ging de bouw in. “Met mijn
handen werken vond ik lekker, maar ’s winters in de kou op
een steiger staan, werd ik op den duur beu. Ik ben iemand
die rigoureuze beslissingen niet vreest, dus toen ik 25 was
heb ik alle schepen achter me verbrand en vertrok naar
Amsterdam. Via een uitzendbureau werd ik fabriekstimmerman.”

Cees Bakker kan terugzien
op een actief bestaan...
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Links boven: omvormers en meetapparatuur:
de achterkant van zonne-energie.
Links onder: de opstelling van zonneboiler
(boven trapgat) en HR-combiketel op zolder.

Heerhugowaard, de Stad van de Zon
Alle foto's: Cees Bakker
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Rechts boven: werkplek met LED-verlichting.
Rechts onder: gecombineerde omschakelbare werk(hoogfrequent TL) en sfeerverlichting (inmiddels
dimbare LED-spots) boven de tafel.
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Gelijktijdig volgde hij in de avonduren de MTS. “Ik kon
doorgroeien in mijn baan, maar zag niks in een commerciële
functie. Ik ben te eerlijk om mensen te belazeren.” Werken
als opzichter lag hem beter. “In Uithoorn werd ik belast met
onderhoud aan woningen en gebouwen bij de gemeente.
Wat me daar opviel waren de hoge energierekeningen. Door
simpelweg de boel wat scherper af te stellen zorgde ik voor
flinke besparingen.”
Ook nu bleef Cees doorstuderen. “Aan de avond-HTS
leerde ik bouwfysica en ik bleef knutselen met cijfertjes om
uit te rekenen hoe je energie kon besparen.” Intussen had
Bakker zijn vrouw ontmoet en woonden ze met twee kleine
kinderen op een flat. “In mijn herinnering was er daar altijd
wel iemand aan het boren,” memoreert hij. “Dus ben ik op
zoek gegaan naar een andere baan en huis.” Hij vond ze
in Heerhugowaard. “In 1981 begon ik als bouwkundig
opzichter/energiecoördinator. Tot mijn VUT in 2004 voelde
ik me bij de gemeente uitstekend op mijn plek.”

Isoleren als basis
In Heerhugowaard belandde zijn carrière in een stroomversnelling - ook al blijft hij daar zelf nuchter onder. “Ik heb
een interessante periode meegemaakt. Ik begon met de cvklokken in gebouwen gelijk te zetten: zonder één cent te
investeren, ging de energierekening met vijftien procent
omlaag. Daarna volgden een proef met cv-optimalisatie in
twee dezelfde scholen. Ik noteerde drie weken lang elke
dag de meterstanden: na deze periode had ik 26 procent
bespaard. Dat werd beloond met een miljoen gulden om
gebouwen energiezuinig te maken.”
Onder de hoede van Cees bespaarde de gemeente in
vier jaar tijd 52 procent op de warmtekosten. “De basis van
besparen lag in isoleren. Op warmte besparen levert het
meeste op. Daarnaast is het een uitdaging om de energie
zo duurzaam mogelijk op te wekken.” Er volgden veel innovatieve projecten, zoals de bouw van zonnewoningen, de
nominatie van Heerhugowaard als energiezonnige gemeente
en realisatie van de eerste energieneutrale school van Nederland.

‘Veroorzaker’ Stad van de Zon
Bakker ging zich naast onderhoud steeds meer met
beleid bemoeien. De alom bekende woonwijk Stad van de
Zon (Suncity) noemt hij een hoogtepunt en zijn levenswerk.
“In 1995 was ik een beetje de ‘veroorzaker’ van dit project,”
blikt hij terug. “Aan de zuidkant van Heerhugowaard is de
grootste energieneutrale wijk ter wereld verrezen. Het stadsdeel wekt zelf net zoveel energie op als met wonen, werken
en intern verkeer wordt verbruikt. Er zijn energiezuinige
huizen gebouwd, windturbines en zonnepanelen geplaatst.
In 2009 kwam Willem-Alexander de Stad van de Zon
officieel openen.”

Driedubbel glas
Cees Bakker ziet zijn eigen huis als een visitekaartje van
energiezuinigheid. Enthousiast geeft hij een rondleiding
om uit te leggen wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan.
“Warmteverlies is het grootst waar de temperatuurverschillen
tussen binnen en buiten het grootst zijn. Het dak werd
grondig geïsoleerd met glaswol en dampremmende folie.
Daarna is de binnenkant keurig afgetimmerd met gipsplaten.
Ook heb ik de spouwmuren gevuld, overal dubbel glas
geplaatst en in de woonkamer een boekenkast tegen de
meest koude muur gezet als binnenisolatie.” Lachend: “Op
sommige plaatsen zorgen de oude voorzetramen zelfs voor
driedubbel glas. Zoiets kan nooit kwaad natuurlijk.” Bovenop
de betonvloer van de begane grond maakte Cees een extra
geïsoleerde houten vloer. “Hierdoor werd de vloer wel 68 mm
hoger. Maar door de deurkozijnen omhoog te brengen
konden alle deuren verder intact blijven. Wel vind ik het
achteraf jammer dat ik niet meteen vloerverwarming heb
aangelegd.” Op zolder kwam een HR zonnegascombiketel
en op het dak een zonnecollector en PV-panelen. In de badkamer staat een energiezuinige wasmachine en door het
hele huis is de verlichting aangepast.
Bakker blijft klussen in huis. “Ik kan het niet laten
om steeds opnieuw te blijven prutsen. Wel moeten alle
aanpassingen niet alleen energiezuinig zijn, maar natuurlijk
ook netjes gebeuren. Anders krijg ik ruzie met mijn vrouw.”

Kwaliteit als uitgangspunt
Cees was indertijd voorzitter van ODE en de Windsectie,
toen hij ook de redactie van WINDNIEUWS overnam.
Hij schreef jarenlang zelf de intro en nog altijd schrijft hij een
paar keer per jaar een column. Toen de redactie van BODE
onderbezet was, nam hij ook nog deze taak erbij. Hij was
met de VUT, maar had jarenlang een overvolle agenda.
Dat werd beter toen Ernst Vuyk de ODE voorzittershamer
over nam en Mirjam Tielen zich meldde als eindredacteur
voor WindNieuws. “Ik ben nu recent gestopt als eind redacteur van BODE, omdat er in Endre Timár een goede
opvolger gevonden is.” Kwaliteitsverbetering noemt Cees
Bakker deze veranderingen.
Over de toekomst van BODE is hij duidelijk: “Digitaliseren
als internet nieuwsbrief zou een optie zijn; zoiets is simpeler
te realiseren dan een papieren versie en het bereik is groter.
Maar toch zou ik het een verarming vinden: een magazine
in handen hebben blijft toch prettiger. Meer aantrekkelijk
beeldmateriaal zou het blad nog mooier maken, de wereld
is toch steeds meer visueel ingesteld. Ik blijf ook vanaf een
afstand alle ontwikkelingen op de voet volgen.” Met een
glimlach: “Dat zit nou eenmaal in mijn aard.”
Volg Cees Bakker op:
www.ceesbakker.nl, Twitter of LinkedIn

17

