
Haar huis is niet te missen; het is de enige 
huurwoning in de Hesselsstraat met 
zonnepanelen op het dak. Voorlopig dan. 
Want als het aan BrabantWonen ligt, gaan 
de buren van Kris Bulten (53) ook snel over 
op zonne-energie. “De deal is simpel”, 
vertelt Kris. “BrabantWonen koopt de 
panelen en verzorgt de installatie. Ik betaal 
maandelijks iets meer dan een tientje aan 
servicekosten en gebruik mijn eigen 
stroom. Ondertussen breng ik mijn 
energielasten omlaag. Slim, toch?”

‘Ik weet zeker dat 
ik flink op mijn 
energierekening  
ga besparen’
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‘Het	was	in	een	dag	gefikst’

deken op de daken. Als mijn buren óók hun panelen via 
BrabantWonen plaatsen, dan hebben we allemaal dezelf-
de soort liggen en is er meer eenheid. Dat ziet er een 
stuk fraaier uit.”  

Appeltje-eitje
En zo ging Kris met BrabantWonen in zee. Ze tekende 
voor zes zonnepanelen. “Die leveren nét iets minder 
energie op dan ik verbruik. En de plaatsing van de pane-
len zelf? Appeltje-eitje, volgens Kris. “Het was in een 
kleine dag gefikst. Hoogwerker op de stoep, paar man-
nen over de vloer, beetje sleutelen op het dak, kastje 
plaatsen op zolder en leidingen doortrekken naar de 
meterkast beneden. Ik hoefde alleen maar de deur open 
te doen.” 

Potten met planten op de stoep, stekjes in de venster-
bank, biologische groenten van buurttuin de Graafse 
Akker op het aanrecht… Het is duidelijk: hier woont 
iemand die hart heeft voor groen. Kris Bulten: “Het 
hoort gewoon bij me om duurzaam te leven. We zetten 
de thermostaat niet te hoog. Doen de lampen uit als we 
de kamer uitgaan. Kopen tweedehands spullen. En ja, we 
zullen niet zo snel een last minute vliegreis boeken voor 
twee nachtjes in Parijs. Dan gaan we eerder op de fiets 
een weekend naar Dorst.”

Potje	geld
En die zonnepanelen, die horen er dus óók bij voor Kris. 
“Tot een paar jaar terug woonde ik in een koopwoning, 
met eigen zonnepanelen op het dak. Toen mijn man en 
ik gingen scheiden, heb ik me uit laten kopen. Het potje 
geld dat ik overhield bewaarde ik, met het idee om dit 
zelf te investeren in iets duurzaams. Het liefst weer 
zonnepanelen.” 

Eigen	panelen	
“Ik stond op het punt via mijn energieleverancier eigen 
panelen aan te schaffen. Voor het plaatsen ervan had ik 
natuurlijk toestemming nodig van BrabantWonen. Want 
ja, het is niet mijn eigen huis. Na een tijdje kreeg ik 
groen licht. Het bijzondere was dat ik een week na dat 
akkoord nóg een keer door BrabantWonen werd gebeld. 
Bleek dat ze zelf bezig waren met een zonnepanelenpro-
ject en of ik ze via hen wilde laten plaatsen. Ze beloofden 
me het regelwerk uit handen te nemen en dat de aan-
schafkosten voor hun rekening zijn; ik hoef alleen maar 
servicekosten te betalen.”  

Strak	straatbeeld	
Kris vervolgt: “Ik juich het toe dat BrabantWonen zon-
nepanelen aanbiedt aan huurders. Zo krijgen ook men-
sen met een lager inkomen de kans om hun eigen ener-
gie op te wekken en verantwoordelijkheid te nemen voor 
het milieu. En het is misschien wat truttig om te zeggen, 
maar ik houd wel van een strak straatbeeld. Als iedereen 
zijn eigen panelen koopt en plaatst, krijg je zo’n lappen-

Stroom van eigen dak 
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‘Het is zoveel makkelijker  

dan kopen’
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Zonnepanelen?  
Zo werkt het! 

Wilt u ook zonnepanelen op uw dak? 
BrabantWonen biedt dit jaar de eerste 
2000 huurders aan om zonnepanelen  
te komen leggen. Deze huurders zijn  
geselecteerd op basis van de ligging  
van hun woning, woningtype en gepland  
onderhoud. Als uw huis hierbij hoort,  
ontvangt u een brief van ons. 

Als u interesse heeft, kunt u zich aanmel-
den. De installateur komt dan bij u thuis om 
uw persoonlijke situatie te bespreken. Hij 
informeert naar uw energieverbruik en geeft 
een advies op maat. Hierin staat onder meer 
hoeveel zonnepanelen u het beste kunt ne-
men (zes, acht of tien), wat de opbrengsten 
zijn en wat uw maandelijkse bijdrage wordt. 
Gaat u akkoord, dan maakt een installatie-
bedrijf een afspraak met u om de panelen te 
plaatsen. We betalen de aanschaf en instal-
latie en regelen het onderhoud. U betaalt 
alleen een maandelijkse bijdrage via service-
kosten. Omdat uw energiekosten veel lager 
uitpakken, verdient u dit maandelijkse bedrag 
gegarandeerd terug.  

Zie www.brabantwonen.nl/zonnepanelen 
voor meer informatie.  

> Zicht	op	verbruik
Over haar energielasten kan ze nog weinig zeggen. 
“Weet je, die panelen liggen er pas net. BrabantWonen is 
nog bezig met het ontwikkelen van een app, zodat ik 
dagelijks kan zien hoeveel energie ik opwek en hoeveel ik 
en mijn dochters ervan gebruiken. Jammer dat dit nog 
even op zich laat wachten. Maar door de berekeningen 
die ik vooraf te zien kreeg, weet ik zeker dat ik flink op 
mijn energierekening ga besparen.” 

er op mijn dak ligt.” Als BrabantWonen de wijk ingaat 
om het huren van zonnepanelen te promoten, dan kom 
ik graag mijn verhaal doen. Ik ben in ieder geval 
enthousiast!” 

Zelf	opwekken
Of het dan misschien anders vóelt om bijna zelfvoorzie-
nend te zijn? “Ik vind het een fijn idee dat we de elektri-
citeit voor ons huishouden zelf opwekken. Maar ik ga me 
er niet ineens anders door gedragen” De installatie van 
de zonnepanelen heeft haar overigens wel op het spoor 
gezet om over te stappen op een elektrisch fornuis. “Dan 
bespaar ik op gas en pakt mijn energierekening nóg lager 
uit.”

Panelen	promoten	
Het kan niet anders, of haar buren willen óók wat Kris 
heeft. Toch lopen ze deur nog niet bij haar plat. Kris: 
“Alleen de buurvrouw lijkt belangstelling te hebben. Ze 
kwam informeren hoe het werkt, hoeveel elektriciteit de 
panelen opwekken en wat het precies kost. De rest van 
de straat heb ik er niet over gehoord. Maar… wat niet is, 
kan nog komen. Zeker nu we de zomer ingaan. Dan zit 
iedereen in z’n voortuin, maken we makkelijker een 
praatje met elkaar en is er misschien meer oog voor wat 

Reactie BrabantWonen
Toen Kris zich bij ons meldde om toestemming  
te vragen, was BrabantWonen nét van start  
gegaan met het aanbieden van zonnepanelen aan 
de eerste 2000 huurders. Daarom kon ze meteen 
als eerste meedoen aan onze actie! Het klopt  
dat we ook al het regelwerk uit handen nemen. 
Alleen moeten onze huurders wél bij hun eigen 
energieleverancier melden dat ze zonnepanelen 
hebben. En de app, waarmee je je verbruik in de 
gaten kunt houden, is inmiddels voor iedereen 
beschikbaar!
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‘Ik kom graag mijn 
verhaal vertellen’




