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Zonnepanelen op het 
Eiberplein: 

Verduursamen met 
burenkorting

Op de daken van vier aaneengesloten huizen 
zijn onlangs op het Eiberplein 66 zonnepa-
nelen geplaatst. Initiatiefnemer was Ruud de 
Meer van Eiberplein 1, die zonder veel proble-
men alle buren al snel op één lijn wist te krij-
gen. Behalve hij en zijn partner Gerdri ging het 
om Marcel en Mariëtte Verheul, Han en Nicole 
Jonker en Erik en Henriëtte van Jaarsveld. ,,We 
zijn natuurlijk blij met de burenkorting” zegt 
Ruud, ,,maar het belangrijkste is dat dat er een 
egaal vlak is ontstaan dat niet zo opvalt. Het 
ziet er netjes uit.” 

Ruud en zijn gezin gebruiken best een boel 
stroom, mede door hun elektrische auto. ,,En 
dan zie je al snel de voordelen van het zelf op-
wekken van die stroom’’, verklaart hij. Maar hij 
wilde niet solistisch te werk gaan met een paar 
eigen zonnepanelen. Een nog belangrijker 
reden om contact te zoeken met de buren lag 
in de wens om het aanzien van de huizen zo 
min mogelijk geweld aan te doen. ,,Onze hui-

zenrij aan het plein ligt goed in het zicht, dus 
dan voel je nog meer de verantwoordelijkheid 
om het netjes te doen.” 

Makkelijker te organiseren
Toen de bewoners samen contact zochten met 
installateur EnergyGuards via de al enige tijd 
lopende zonnepanelen-actie van Vogelwijk 
Energie(k) bleek er ook een aardige burenkor-
ting in te zitten. Directeur Gerrit-Jan Konink 
van EnergyGuards was meteen enthousiast 
over de aanvraag. ,,Wij willen natuurlijk ook 
projecten opleveren die er goed uitzien. En als 
we vier daken tegelijk doen, is dat makkelijker 
te organiseren en kunnen we lekker doorleg-
gen. Dat levert dus ook een mooie korting op. 
Technisch zijn het vier aparte installaties, maar 
wij hebben ervoor gezorgd dat het er visueel als 
één geheel uitziet.”

Goed voorbeeld
Konink hoopt met de slogan Verduursamen 
met burenkorting ook andere wijkbewoners 
mee te krijgen in een dergelijke gezamenlijke 
aanpak. Rutger van Hoogstraten, voorzitter van 
Vogelwijk Energie(k), woont om de hoek in 
het eerste huis van de Fuutlaan en is apetrots 
op zijn buren: ,,Zij geven echt het goede voor-
beeld. Zo gaat het balletje rollen’’, zegt hij. ,,In 
onze wijk met de status van beschermd stads-
gezicht is de esthetiek van zonnepanelen een 
heel belangrijke overweging. En de betaalbaar-
heid en snelheid van installeren zijn natuurlijk 
ook van belang. Door samenwerking met de 
buren kun je dat allemaal bereiken. Vogelwijk 
Energie(k) is graag bereid bij dit soort projecten 
te helpen.”

Voor meer informatie en contact voor deze campagne 
en andere acties kijk op: www.vogelwijkenergiek.nl/
campagne-verduurzaming
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