Energiek

(Nadine Pronk)

Laat de zon maar komen!
Een jaar geleden beschreef ik in deze rubriek
mijn persoonlijke zoektocht naar zonnepanelen. In april 2020 zijn er elf panelen op ons dak
geïnstalleerd met een verwachte jaaropbrengst
van 3850kW en sindsdien genieten wij nog
meer van een zonnige dag. Via een app kunnen we onze opbrengst volgen. De piekopbrengst van 27kW haalden we op 22 juni 2020.
Dat is genoeg voor 27 wasjes draaien of 270
uur televisie kijken.
We waren zeker niet uniek. Ik deed wat onderzoek in de openbare verbruiksgegevens van
Liander, waar je per postcode kunt opzoeken
hoeveel procent van de huishoudens elektriciteit terug levert aan het net. In ons postcodegebied 2314 bestaande uit Roomburg, Meerburg,
Waardeiland en Hoge Rijndijk zijn tussen 1
januari 2019 en 31 december 2020 maar liefst
120 zonnedaken bijgekomen! De grootste toename was aan de Vitruviusstraat (zeventien
erbij) en de Calslaan (tien erbij).
Ondanks een flinke toename in de terug levering van energie aan het net is het gemiddelde
elektriciteitsverbruik in onze wijken niet afgenomen. Zou dit komen door het vele thuiswerken in corona-tijd? Hoe dan ook, op het gebied

van energie besparen kunnen we met zijn allen
dus nog veel bereiken. Dit kan al met kleine ingrepen, zoals ik beschreef in het kerstnummer
van de ROME-krant.

Collectieve zonnecentrale op dak van De Arcade
Er liggen ook zonnige kansen voor niet-huiseigenaren. Vorig jaar kondigde het energiecollectief Zon op Leiden aan dat ze circa driehonderd zonnepanelen willen gaan plaatsen
op het dak van De Arcade. Het project wordt
waarschijnlijk deze zomer gerealiseerd. Geïnteresseerden uit de postcoderoos (2314 en
omliggende postcodes) konden zich inschrijven voor een participatie in het project. “Er
was veel belangstelling, alle participaties zijn al
gereserveerd”, zegt wijkgenoot Jaap Stokking,

bestuurslid en initiatiefnemer van het project.
Goed nieuws is dat de gemeente zich via een
'Green Deal' gaat inspannen om ieder jaar een
geschikt dak aan te bieden aan de coöperatie,
zodat meer Leidenaren mee kunnen doen aan
dit mooie project.
Mocht u enthousiast zijn geworden dan vindt
u meer informatie op gagoed.nl en zonopleiden.nl of mail naar info@zonopleiden.nl.
Reacties op dit stukje zijn welkom op
nadine@familiepronk.eu.
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