
WIJKPALEIS 
PADDEPOEL
..is een gezellige groene bewonersplek in 
Winkelcentrum Paddepoel naast de dierenwin-
kel. Het wijkpaleis bestaat sinds januari 2022 
voor iedereen die mee wil helpen de wijk een 
stukje mooier te maken. Iedere donderdag- 
avond zijn we hier te vinden tijdens het energie 
spreekuur van 18:00 tot 20:00 uur. 

ADRES
Dierenriemstraat 242
9742 AN Groningen

Kom dan naar ons energie spreekuur: 
iedere donderdag avond 18.00 – 20.00 
in het Wijkpaleis.

HEEFT U MEER VRAGEN 
OF HULP NODIG?

ZONNE-
PANELEN

Paddepoel krijgt de komende jaren (vanaf 
2025) in delen een warmtenet. Dit kan 
invloed hebben op uw plannen om uw 
huis te verduurzamen. 

Om verstandige keuzes te maken en 
dubbele kosten te vermijden geven wij 
onafhankelijke informatie en bruikbare 
tips.

ONAFHANKELIJKE TIPS 
EN INFORMATIE

www. pa d d e p o e l e n e rg i e k . n l

PADDEPOEL
ENERGIEK
..is een groep energieke wijkbewoners die 
samen hun wijk duurzamer willen maken. In 
2012 vonden ze elkaar in een vereniging van 
huiseigenaren. Samen gingen ze aan de slag 
om hun woningen, gebouwd in de jaren 60, te 
verduurzamen. Wat begon met zo’n 30 deelne-
mende huiseigenaren is uitgegroeid tot een 
initiatief voor heel Paddepoel. 

Paddepoel Energiek heeft zijn hoofddoel 
helder voor ogen: Paddepoel moet in 
2035 een energieneutrale wijk met eigen 
energieopwekking zijn.

Hulp nodig bij het beoordelen van de 
offertes? Kom langs bij de energiecoach-
es van Paddepoel Energiek. 

ENERGIECOACHES



MOET IK MIJN STOPPENKAST OOK 
AANPASSEN?

Dit hangt af van de situatie. Het kan zijn dat een 
bestaande groep gebruikt kan worden. We 
raden aan om een slimme meter aan te vragen 
en te checken of er genoeg ruimte is in je 
stoppenkast voor deze meter.

FINANCIERING
Zonnepanelen kunnen ook gratis op je dak. 
Hiervoor bestaan verschillende opties, zoals:

        GreenLoans
        Zonnepanelen zonder spaargeld 
        www.zonneplan.nl    088 020 3000

        Enie
        Zonnepanelen betalen via je loonstrook 
        www.enie.nl     085 401 7000

BETROUWBARE PARTNERS VOOR 
LEVERING EN INSTALLATIE

Deze aanbieders hebben veel zonnepanelen 
geleverd in de buurt en staan als goed bekend:

        APS solar
        www.apsolar.nl    0598-470050

        Solar Jansen   
        www.solarexpertjansen.nl    0595 – 431 650       
        Feenstra 
        www.feenstra.com    088 – 84 55 000

WANNEER WORDEN DE 
WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD?

Dit hangt af van de gekozen leverancier en de 
beschikbaarheid van de panelen. Bij het opvra-
gen van een offerte kun je dit ook navragen. Bij 
een stuk of 6 panelen lukt de installatie in een 
ochtend, bij 15 panelen duurt het vaak een dag.

Dit ligt aan het aantal uren dat de zon 
brandt, de stand van het huis en de prijs 
van de elektriciteit. Gemiddeld is de 
terugverdientijd 6 à 7 jaar.

Je kunt online kijken via een app wat de 
panelen opbrengen. Van je leverancier 
krijg je op jaarbasis een overzicht van de 
geleverde stroom.

TERUGVERDIENEN

Neem contact op met het bedrijf voor een 
afspraak, daaruit volgt een offerte.

OFFERTE AANVRAGEN?

Dit is afhankelijk van de situatie. De 
slimme meter kan aangevraagd worden 
via de website van Enexis Slimme meter.

ZIJN ER KOSTEN VOOR EEN 
SLIMME METER?

WAAROM 
ZONNEPANELEN?
Zonnepanelen zijn een uitstekende investering. 
De opbrengst van de panelen zijn de laatste 
jaren constant hoger geweest dan de spaar-
rente op de bank. Ook draag je zo je steentje bij 
aan de verduurzaming van het energienet. Je 
kunt zonnepanelen zelf kopen of je dak beschik-
baar stellen voor het leggen van panelen.

IS MIJN DAK GESCHIKT?

Inmiddels liggen op veel plekken in onze wijk 
zonnepanelen op het dak. Onze daken zijn dus 
geschikt, hoewel de opbrengst afhangt van de 
stand van het huis richting de zon of het hebben 
van een dakkapel. Hoe geschikt je dak is, kan 
een deskundig adviseur uitleggen.


