
LYDIA - OOSTERHOUT: DE KOGEL IS DOOR DE KERK! 
Na 2 jaar wikken en wegen hebben we sinds 3 weken zonnepanelen.
En mijn man heeft een nieuwe hobby; iedere dag meerdere malen de App checken wat het 
oplevert. Geen zonliefhebber maar sinds kort dus een grote fan van de zon! Er ging een heel 
proces aan vooraf voordat we tot aanschaf overgingen. We hadden wat vragen waarover we een 
beslissing moesten nemen.
- Willen we in dit huis blijven wonen? We zijn al in de zestig en willen het huis ook op het ouder
worden aanpassen.
- Halen we de investeringskosten er nog uit?
- Willen we ons spaargeld hierin investeren?
- En wat levert het op; is het de moeite waard?

Nadat we dit samen uitgebreid besproken hadden, hebben we toch voor onze buurt en de ligging 
van ons huis gekozen. We wonen dicht bij de polder waar we heerlijke wandelingen met de 
hond kunnen maken en hebben leuke buren. Wat dat waard was, is in deze coronatijd gebleken. 
Daarna hebben we plannen gemaakt; o.a. wat willen we met het huis? Gepraat met buren en 
vrienden die al zonnepanelen hebben, ons ingelezen en daarna een gesprek gehad met de 
energieadviseur van ONE (Oosterhout Nieuwe Energie). Mijn technische man had wat specifieke 
wensen en ik dacht meer aan de praktische kant. Maar samen kwamen we eruit en de uiteindelijke 
investeringskosten vielen mee.

Daarna kwam de fase van offertes aanvragen en bedrijven beoordelen op materiaal en service.
Uiteindelijk hebben we een gesprek gehad met vertegenwoordiger Kevin Kayen van Pebble Green
Systems. Die kon ons een reëel verhaal vertellen en meedenken met de wensen van mijn man. 
Het is een klein bedrijf en dat beviel ons wel en ze leveren goede nazorg. Toen de panelen gelegd 
werden moest er natuurlijk wat aangepast worden in de meterkast en geboord worden, maar de 
troep is netjes door Pebble opgeruimd. Ook waren ze erg vriendelijk, behulpzaam en hadden 
verstand van zaken. Ze hebben nog een extra groep voor ons aangelegd in de meterkast omdat 
we straks met onze nieuwe keuken van het gas af gaan. Met het aantal panelen dat is gelegd 
zouden we energie neutraal moeten zijn, maar mochten we in de toekomst meer energie nodig 
hebben dan zijn deze panelen makkelijk uit te breiden.

Wat ik leuk vind, is dat je vanaf dag één opbrengst hebt, dat verzacht de pijn van het investeren 
direct! We zijn geen heiligen of milieuactivisten hoor; we genieten van het leven en geven er 
moeder aarde graag wat voor terug. Als leuk extraatje hoef ik me niet meer schuldig te voelen 
over wat extra wooncomfort, zoals de aanschaf van een o.a. superenergie zuinige airco voor de 
steeds warmer wordende zomers en lekker makkelijk; een robotstofzuiger.

Ook met andere kleine dingen zijn we aan de slag gegaan; ledlampen, radiatorfolie, isolatie, de
verwarming een graadje lager enz. enz. Bij ONE kunnen ze je gratis nog veel meer tips geven. 
Wij willen graag een comfortabele oude dag, maar niet ten koste van het leefklimaat van onze 
kinderen en misschien ooit onze kleinkinderen. Ook de kinderen zijn heel bewust bezig met het 
klimaat; energieverbruik, voeding e.d. en pakken net als wij wat vaker de fiets.

De corona crisis heeft mij geleerd dat de kleine dingen er toe doen en als we daarmee een beetje
vriendelijker voor onze aarde kunnen zijn, dan doen we dat graag. Het levert vast een betere 
wereld op voor iedereen, daar ben ik van overtuigd.


