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people ENEXIS

Wat voor weer zou 
het zijn in Breda? 

+ Tekst Jan Bom + Fotografie Wiesje Peels

Wat voorspelt buienradar.nl? 

Sneeuw? Bewolkt weer? of juist 

een lekker zonnetje? Dat zou 

mooi zijn, want als de opbrengst 

van de zonnepanelen maximaal 

is, en de terugleververgoeding 

voor elektriciteit het laagste, 

schakelt de energiecomputer 

automatisch de wasmachine 

aan. enexis laat de bewoners in 

twee woonwijken in Breda twee 

jaar experimenteren met een 

unieke energiecomputer. Wat 

zijn de eerste ervaringen? 

>

Naam: Marlies Verbeek (1977) met Pieter en 
Quintijn
Woonwijk: Meulenspie, Teteringen, Breda
Woontype: Eengezinswoning
Dag: 20 maart 2013, de eerste dag van de lente
Ervaring: “Ik kijk nu echt in de krant naar de 
weersvoorspelling voor de komende dagen.  
Zo van: deze wasjes hebben geen haast, ik wacht 
wel tot de zon schijnt. Het is de bedoeling van  
dit experiment dat we commentaar leveren op  
de energiecomputer aan de muur. Ik heb al wat 
verbeterpuntjes. Je ziet nu aan het einde van de 
dag wat je aan eigen energie hebt opgewekt, wat je 
hebt terug geleverd en wat je hebt bijgekocht. Dat 
is natuurlijk geweldig, maar ik kan aan het einde 
van de dag niet zien wat de besparing is geweest in 
geld, ten opzichte van de gewone groene stroom. 
Ik zou zo graag weten wat de financiële besparing 
per dag is. Dat komt natuurlijk wel op de eindaf-
rekening te staan, over een paar maanden. Ik ben 
eind januari gestart en het is natuurlijk heel erg 
lang heel erg donker geweest. We hebben toch 
best veel moeten afnemen. We hebben geen gas, 
dus je kookt elektrisch, je vloerverwarming is 
elektrisch. We hebben een warmte/koude-instal-
latie, met pijpen die 150 meter de grond in gaan, 
maar dat warme water uit de grond moet ook nog 
iets bijgewarmd worden. We hebben op slechte 
dagen een opbrengst gehad van niet meer dan 2,5 
kilowattuur per dag, maar ook een verbruik van 
35 kilowattuur. Vooral als de sneeuw op de pane-
len bleef liggen was het slecht. Ik kan het er niet 
afscheppen, want dan loop ik het risico dat ik 
mijn benen breek. Ik kan niet wachten tot het 
zomer wordt. Pas na een jaar gebruik kun je zeg-
gen of je echt ‘energieneutraal’ bent geweest.”

“Ik wil elke dag weten wat ik aan geld heb bespaard”
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>
“Als je praat over een zonnige dag, dan heb je het nu over geld”

Naam: Maikel Mom (1979)
Woonwijk: Prinsenhagen te Breda
Woningtype: appartementencomplex
Dag: 1 april 2013
Ervaring: “Alle vier de flats in deze wijk zijn voorzien van zonnepanelen op het dak. 
Alle energie wordt gebundeld en per appartement verdeeld volgens een eerlijke 
sleutel. De totale opbrengst gedeeld door 246 appartementen. Maar niet iedereen 
doet mee aan dit experiment, dus niet iedereen heeft een intelligent kastje. Ik wel, 
want ik vind dit top. Ik kreeg er bovendien een gratis wasmachine bij. Die kun je 
door het kastje volledig geautomatiseerd laten starten, op een uur waarop veel zon 
schijnt en de elektriciteitsproductie dus piekt. Dat is overdag en dat is dan ook het 
moment waarop het tarief voor het terugleveren het laagste is. Na veertien dagen 
begin je daar ontzettende lol in te krijgen. Je ziet aan het einde van de dag wat je 
hebt opgewekt en wat je hebt verbruikt. Je gaat daardoor steeds bewuster om met je 
energiegebruik. Ik heb al eens getest wat er gebeurt wanneer ik echt alles uitzet. 
Blijkt er toch een basisverbruik over te blijven: de koelkast, de wekkerradio, dingen 
die je nooit uitzet. Ik zag dat vandaag de zon zou schijnen, dus ik heb de wasma-
chine zo ingesteld, dat hij om drie uur ’s middags gaat draaien. Dat is het gunstigste 
voor het milieu, want hij draait volledig op eigen zonnestroom. En het is het gun-
stigste voor mijn portemonnee, want de terugleververgoeding is op dat moment 
ook het laagste. Ik krijg het minste geld voor mijn stroom en moet ’s avonds bij 
Greenchoice voor een duurder tarief groene stroom terugkopen. Mensen om me 
heen in de flat hoor ik dat ook wel zeggen: je gaat op meer dingen letten. Je wordt 
steeds nieuwsgieriger. We hebben als bewoners een eigen Facebookpagina. Daar zet 
iemand dan op: ‘Hee, kijk eens wat de panelen leveren. Ik heb een hele goeie dag 
vandaag.’ Als je praat over een zonnige dag, dan heb je het nu over geld.” 

Naam: Bernard Nagtzaam (1952) en Lea van Eil 
(1954)
Woonwijk: Meulenspie, Teteringen, Breda
Woontype: Eengezinswoning met  praktijkruimte
Dag: 19 maart 2013
Ervaring: “Het eerste dat we doen als we ’s ochtends 
beneden komen: even op het kastje kijken. Wat is  
de stand van zaken? Ook toen we drie dagen weg 
waren: je wilt meteen weten wat de opbrengst is 
geweest… Je leert snel. De terugleververgoeding 
voor elektriciteit voor zonnepanelen overdag is laag. 
Je kunt die stroom eigenlijk het beste zelf meteen 
gebruiken, want voor het opslaan is nog geen  
oplossing. Ja, een elektrische auto kopen en de accu 
opladen, maar daar zoek ik dan nog even een spon-
sor voor. Het is veel handiger om een huis overdag 
niet leeg te hebben staan, maar bijvoorbeeld een 
praktijk te vestigen. Dat hebben we dus gedaan.  
We hebben een schoonheidssalon en dat is perfect. 
Je neemt de eigen stroom af voor licht en apparatuur 
op momenten dat de opbrengst van de zonnepane-
len het hoogste is. Alles wat je overdag kunt doen,  
is nu pure winst. Als we de energierekeningen van 
nu vergelijken met die van vroeger, toen we een 
pand huurden: dat is een wereld van verschil.”

“Zonnepanelen zijn perfect voor een praktijk aan huis”


