
Blij met zonne-energie 

“Ik zie alleen maar voordelen” vertelt Marijke Veenland. Marijke woont met haar gezin aan de 

Fortuinstraat in Jisp. In 2000 besloten zij om zelf zonnepanelen op hun sociale huurwoning te 

plaatsen. Toestemming van woningbouwvereniging Jisp, in de persoon van Cees Sluijs, was snel 

verkregen. Marijke deed mee aan een actie waarbij je de zonnepanelen kon kopen met 

energiesubsidie. In totaal betaalde zij netto € 1238,- voor de vijf panelen. De op dat moment 

uitgerekende terugverdientijd was 27 jaar. Dat is best lang, bij de huidige generatie zonnepanelen 

is de terugverdientijd ongeveer 7 jaar. Marijke koos dan ook uit ideële overwegingen voor 

zonnepanelen. “We willen graag bijdragen aan schone energie en het milieu. Ons dak ligt pal 

zuid en de hele dag schijnt de zon er op. Dat was voor ons de reden om zelf te investeren in 

zonnepanelen.”  

 

Ook na 16 jaar ziet zij alleen nog maar voordelen: “Het levert schone energie op, het misstaat 

niet op ons huis, anderen hebben er geen last van. Ik zou willen dat iedereen zonnepanelen 

nam.” Op de vraag of zij geen last heeft van geluid van de omvormer vertelt Marijke dat deze op 

zolder in de cv kast is geplaatst. ‘Dus als de omvormer lawaai zou maken heb je daar geen 

hinder van, maar in feite is er geen sprake van geluidsoverlast.” Marijke kan de opbrengst aflezen 

op een display die aan de omvormer verbonden is. 

Marijke is enthousiast over de actie ‘Groen, Gewoon Doen!’ van WormerWonen. WormerWonen 

gaat op de Koningsvarenflats en 200 geselecteerde woningen zonnepanelen plaatsen, indien de 

betreffende huurders zich voor dit project aanmelden. “Ik vind het heel jammer dat onze woning 

niet geselecteerd is voor nieuwe zonnepanelen. Er is nog wel plaats op ons dak, dus we zouden 

graag meedoen.” Misschien kan de woning van Marijke bij een volgende ronde zonnepanelen 

meedoen. Want, zegt Marijke, “investeren in schone energie is niet alleen iets dat je voor je zelf 

doet, maar ook voor volgende generaties.“ 

 


