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Maar nee, de hierboven beschreven luxe is en-
kel voorbehouden aan katten: Luxor in Jubbega 
(Friesland) is namelijk een poezenpension. 

voordelig groen
Dat de beestjes het er goed hebben, daar hoeven 
we niet aan te twijfelen. Maar hoe zit het met dat 
klimaatneutraal? We vragen het pensionhouder 
Bauke Kramer. ‘We gebruiken al tijden groene 
stroom, en sinds een halfjaar hebben we ook zon-
nepanelen op het dag liggen. Het zijn deels finan-
ciële afwegingen, maar ingegeven door idealisme’. 

Met wel 84 zonnepanelen brengt het poezenpen-
sion heel wat stroom het net in. Bauke: ‘De energie-
productie valt natuurlijk niet automatisch samen 

met het verbruik. Schijnt de zon, dan leveren we 
dus stroom aan het netwerk. Op het moment dat wij 
stroom verbruiken, mogen we dit tot aan een bepaald 
aantal kilowattuur direct wegstrepen tegen de stroom 
die we hebben geleverd. Voor de rest van de door ons 
opgewekte stroom krijgen we marktconforme prijzen. 
Het zijn gunstige teruglevervoorwaarden.’ 

Zonnige subsidie
Over de Rijkssubsidieregelingen is Bauke minder 
goed te spreken. ‘Wat dat betreft kunnen we een 
voorbeeld nemen aan Duitsland. Daar is het al-
lemaal prima geregeld. Hier is het een bureau-
cratisch circus, waarin een grote hoeveelheid aan 
organisaties veel te veel energie en belastinggeld 
besteedt aan processen die zoveel simpeler kun-

Zonne-energie
van eigen dak

tip van Bauke
www.polderpv.nl, een site van iemand die er 
zijn dagtaak van heeft gemaakt om de ontwik-
kelingen van de zonne-energiemarkt te volgen.

De gasten logeren er in riante kamers met een groot overdekt terras. De 
kamers bieden hen de ruimte om vrij te kunnen bewegen, maar er zijn ook 
rustige plekjes waar de gasten zich terug kunnen trekken. Het eten wordt 
meerdere malen per dag in kleine porties geserveerd, en de medewerkers 
komen vaak langs om even lekker te knuffelen. En dit alles klimaatneutraal. 
Doe ons zo’n hotel!

nen. Stimulering Duurzame Energieproductie 
noemen ze de subsidieregeling, SDE. Wij heb-
ben het inmiddels omgedoopt tot Sabotagerege-
ling Duurzame Energie, want het is een weg vol 
ontmoedigingen die je moet doorlopen. Ik kan er 
zo weer boos om worden, het is dat ik zo’n zonnig 
karakter heb…’

Toch zijn Bauke en zijn vrouw Marja blij met hun 
keuze voor zonne-energie. ‘Het is natuurlijk niet het 
zonnigste jaargetijde geweest, dus we kunnen nog 
weinig zeggen over de opbrengst. We monitoren wel 
alles, via een apparaatje van de (jawel) Duitse markt. 
Daarmee kunnen we real time volgen hoeveel 
stroom we produceren. Bovendien geeft ‘ie aan als 
er vervuiling of een defect is aan de panelen.’ 

Bauke: ‘We hebben niet alleen voor onze leverancier gekozen om de 

prijs, maar ook omdat ze een doe-het-zelfpakket aanboden. We heb-

ben ze zelf op het dak geschroefd, en dat is goed te doen hoor. Als je 

een beetje kan sleutelen, en natuurlijk het dak op durft, kan je het.’




