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Voorwoord 
 

 

 

 

Milieu Centraal geeft consumenten informatie en advies over heel uiteenlopende milieu-onderwerpen. Deze 

praktische consumentenadviezen zijn steeds gebaseerd op achterliggende brondocumenten waarin met 

bronvermeldingen staat weergegeven hoe conclusies en adviezen tot stand zijn gekomen en, bij controversiële 

onderwerpen, waar de huidige discussie over gaat. 

Dit rapport is de eerste versie van het brondocument over zonne-energie, en representeert de stand van 

zaken van juli 2007. Het is in opdracht van Milieu Centraal opgesteld door Corry de Keizer en Erik Alsema, van de 

sectie Natuurwetenschap en Samenleving, Copernicus instituut, Universiteit Utrecht. Zowel externe deskundigen en 

belanghebbenden als de externe Toetsingscommissie van Milieu Centraal hebben het document beoordeeld op 

inhoudelijke juistheid. 

De op consumenten gerichte webteksten over dit onderwerp zijn te vinden op de website 

www.milieucentraal.nl. Milieu Centraal zorgt voor het bijwerken en actualiseren van de informatie in het 

brondocument en past zo nodig de daaruitvolgende adviezen aan. De meest actuele versie is verkrijgbaar bij Milieu 

Centraal en kan, na toestemming en met  vermelding van Milieu Centraal als bron, gebruikt worden voor het 

overnemen van delen van de tekst. 

5 

http://www.milieucentraal.nl/


Kennispunt Bètawetenschappen 

 

 6 



Zonne-energie voor consumenten 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 
 

 

 

 

Zonne-energie is een schone en onuitputbare vorm van energie. De energie kan kleinschalig door 

consumenten geproduceerd worden, maar ook grootschalig met centrales in het open veld.  

 

Dit document beoogt consumenten bewust te maken van de manieren die er zijn om gebruik te maken van 

zonne-energie. Er wordt ingegaan op verschillende vormen van zonne-energie: passieve zonne-energie, zonneboilers, 

zonnecelsystemen, zonnecellen ingebouwd in consumentenproducten en tenslotte zonnecentrales. 

 

Keuzemogelijkheden 

Zonnestraling kan gebruikt worden voor de productie van zowel warmte als elektriciteit. Bij passieve zonne-

energie wordt de energie uit zonlicht gebruikt voor warmtevoorziening zonder gebruik te maken van speciale 

apparatuur. Bijvoorbeeld kan men door huizen slim te (ver)bouwen met meer ramen op het zuiden, optimaal gebruik 

maken van de energie die de zonnestraling levert. In zonneboilers wordt (tap)water verwarmd door de instraling van 

de zon. Hiermee kan maximaal 45 % van het gasgebruik voor de verwarming van tapwater bespaard worden. 

Zonnecelsystemen zetten zonlicht direct om in elektriciteit: zonnestroom. Zonnecentrales bestaan uit grootschalige 

systemen met zonnecellen of met zonthermische installaties. In grootschalige zonthermische installaties wordt water 

verhit met behulp van concentratie door spiegels, vervolgens wordt met behulp van een stoomturbine elektriciteit 

geproduceerd. 

 

Milieuaspecten 

Tijdens het gebruik van zonne-energie komen geen vervuilende emissies vrij. Bovendien is de zon een 

onuitputbare energiebron. Met zonneboilers en zonnecelsystemen wordt respectievelijk het gebruik van aardgas en 

conventionele (“grijze”) elektriciteit vervangen. Weliswaar is voor het produceren van de materialen die gebruikt 

worden bij passieve zonne-energie, zonneboilers en zonnecelsystemen, ook energie nodig, maar dit is vele malen 

minder dan de zonne-energiesystemen in hun levensduur produceren. Met ander woorden: de energetische 

terugverdientijd van deze zonne-energiesystemen is veel korter dan de technische levensduur. Dit geldt echter niet 

altijd voor consumentenproducten met ingebouwde zonnecellen (“gadgets”). 

 

Kosten 

Toepassing van passieve zonne-energie, verdient zich relatief snel terug door besparingen op de 

energiekosten, vooral wanneer het wordt toegepast in de nieuwbouw. De kosten voor het actief gebruik van zonne-

energie, in zonneboilers en zonnecelsystemen, zijn in Nederland op dit moment in de meeste gevallen nog hoger dan 

de kosten voor conventionele energie. Zonneboilers verdienen zich binnen de levensduur (~ 15 jaar) terug, en zijn ook 
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tegen geringe meerkosten te huur. Zonnestroom verdient zich financieel gezien niet terug binnen de levensduur van 

de panelen (25-30 jaar). 

 

Beleid 

De overheid voert op dit moment geen specifiek beleid voor zonne-energie. Wel kan aan het net 

teruggeleverde elektriciteit verrekend worden met gekochte elektriciteit.  

 

Samenvattend kan de consument kiezen uit verschillende manieren om zonne-energie in en om het huis toe 

te passen. Bij de aanschaf van een nieuw huis of bij een verbouwing kan men bestuderen welke passieve zonne-

energie maatregelen toegepast zijn of kunnen worden. Zonneboilers en zonnecelsystemen zijn ook eenvoudig toe te 

passen in bestaande bouw. De keuze voor een bepaald systeem hangt samen met de wensen van de consument. 

Elektriciteit van zonnecentrales wordt nog niet als zodanig in Nederland verkocht. Wel wordt een klein deel van de 

groene elektriciteit door zonnecelsystemen binnen Nederland geproduceerd.  
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Hoofdstuk 1 

 

 

 

 

Inleiding 
 

 

 

Zonne-energie is een schone en onuitputbare vorm van energie. De energie kan kleinschalig door 

consumenten zelf geproduceerd en gebruikt worden. Zonne-energie kan ook grootschalig geproduceerd worden, 

bijvoorbeeld op grote gebouwen of in het open veld. Bij de productie van warmte of elektriciteit op conventionele 

wijze komt veel meer CO2 vrij, waardoor het broeikaseffect wordt versterkt. Bovendien zijn conventionele 

energiebronnen, zoals gas, kolen en olie uitputbaar.  

 

Dit brondocument beoogt consumenten bewust te maken van de manieren die er zijn om gebruik te maken 

van zonne-energie. Daarbij zijn niet altijd grote investeringen nodig. We behandelen achtereenvolgens belangrijkste 

methoden waarmee gebruik kan worden gemaakt van zonne-energie, te weten: 

• Passieve zonne-energie 

• Zonneboilers 

• Zonnecelsystemen (kleinschalig) 

• Consumentenproducten met zonnecellen 

• Fotovoltaïsche en zonthermische elektriciteitscentrales (zonnecentrales) 

 

Passieve zonne-energie is het gebruik van energie uit zonlicht zonder speciale apparatuur. Door huizen slim 

te bouwen met bijvoorbeeld ramen op het zuiden kan optimaal gebruik worden gemaakt van het binnenvallende 

zonlicht om zo stookkosten te vermijden. In zonneboilers wordt met behulp van zonlicht water verwarmd ten 

behoeve van de warm tapwatervoorziening. Passieve zonne-energie systemen en zonneboilers zijn zogenaamde zon-

thermische systemen die zonne-energie omzetten in warmte. 

Zonnecellen, daarentegen, zetten zonlicht direct om in elektriciteit, een proces dat ook wel fotovoltaïsche 

omzetting1 genoemd wordt. Met zonnecelsystemen kan men dus “zonnestroom” opwekken. Zonnecellen kunnen 

ook zijn ingebouwd in diverse (draagbare) apparaten, zoals horloges, rekenmachines of batterijladers met 

zonnecellen. 

Een tweede onderscheid dat kan worden gemaakt is tussen kleinschalige zonne-energiesystemen die 

bijvoorbeeld op daken van woningen of gebouwen zijn geplaatst, en de meer grootschalige systemen die meestal op 

de grond staan (“zonnecentrales”). In het laatste type systeem kan ook gebruik worden gemaakt van concentratoren 

die het zonlicht eerst bundelen voordat het in warmte of elektriciteit wordt omgezet. Dit laatste type systemen zullen 

we ook kort bespreken hoewel ze voor de Nederlandse consument (nog) niet relevant zijn.   

 

Voor al deze toepassingen van zonne-energie zullen de volgende aspecten, waar relevant, worden belicht: 

                                                           
1 In het het Engels heet dit “photovoltaic” conversion, ook wel afgekort tot “PV”. 
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• de techniek  

• milieuaspecten  

• voorwaarden voor de toepassing  

• kosten en baten 

• beleid 

• ontwikkelingen  

• standpunten 

 

Dit brondocument introduceert eerst in kort bestek de verschillende toepassingen van zonne-energie en 

geeft de bijbehorende feiten en cijfers (hoofdstuk 2). Vervolgens beschrijven we de verschillende vormen van zonne-

energie meer diepgaand voor de bovenstaande aspecten. Om te beginnen komt in hoofdstuk 3 het passief gebruik 

van zonne-energie aan bod. Zonneboilers en kleinschalige zonnecelsystemen worden vervolgens behandeld in 

hoofdstuk 4 en 5. In dit laatste hoofdstuk worden ook de consumentenproducten met zonnecellen besproken. 

Vervolgens zullen we de zonnecentrales bespreken in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7, tenslotte, vatten we het 

consumentenadvies samen.  

 10 
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Hoofdstuk 2 

 

 

 

 

Feiten en cijfers over zonne-energie 
 

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven over de huidige productie en gebruik van zonne-energie. Ook 

wordt de potentiële opbrengst van zonne-energie geschetst. Dit is een indicatie in hoeverre zonne-energie bij kan 

dragen aan een duurzame energievoorziening voor de hele wereld. Meer gedetailleerde beschrijvingen van de 

verschillende technieken en berekeningen zijn te vinden in de navolgende hoofdstukken. Hier kan men ook meer 

vinden over de kosten van de verschillende systemen. 

 

 

2.1  Huidige opwekking (NL en wereldwijd) 

 

In deze sectie worden cijfers gegeven over het huidige gebruik van passieve zonne-energie, zonneboilers, en 

zonnecelsystemen.  

 

Passieve zonne-energie 

Passieve zonne-energie wordt veel gebruikt in de woningbouw. Sinds 1 januari 2006 is de energieprestatie-

eis EPC* voor woningen aangescherpt naar EPC≤0.8. Het goed toepassen van passieve zonne-energie kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan een lage EPC. Een woonkamer op het zuiden leidt tot een EPC-verlaging van 0.01 tot 

0.04 (SenterNovem, 2005). De totale bijdrage van passieve zonne-energie aan een lager energiegebruik van 

woningen en kantoren voor heel Nederland wordt geschat op 58 PJ, maar deze bijdrage is niet opgenomen in de 

officiële Nederlandse energiebalans (van het CBS), omdat ze moeilijk te meten is (Bosselaar, 2006). Dit is ongeveer 

2% van het Nederlandse energiegebruik. 

 

Zonneboilers 

Eind 2006 waren er in Nederland op woningen bijna 100.000 kleine zonneboilers (< 6 m2) geïnstalleerd  

(CBS, 2006b). Dit vertaalt zich in een besparing van circa 17,5 miljoen kubieke meter gas per jaar, als uitgegaan 

wordt van een besparing van 175 m3 gas per zonneboiler (SenterNovem, 2006a). Dit staat gelijk aan het gasverbruik 

van meer dan 10.000 huishoudens2 (ECN, 2006a). Er zijn in Nederland ook grotere (>6 m2) afgedekte zonthermische 

systemen met een totaal oppervlak van 93000 m2. Bovendien is er een oppervlak van 313000m2 met onafgedekte 

zonthermische systemen. Deze worden bij zwembaden toegepast. De totale toepassing van zonthermische systemen 

leidde in 2005 tot een vermeden primair energieverbruik van 749 TJ en een vermeden CO2 emissie van 42 kton. (CBS, 

                                                           
2Een huishouden verbruikt jaarlijks 1660 m3 gas (ECN, 2006a), 17,5 miljoen m3 correspondeert dus met het 

gasverbruik van 10.500 huishoudens 
*Alle met * gemarkeerde woorden zijn opgenomen in de begrippenlijst (bijlage 1) 
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2006a). Wereldwijd is er een oppervlak van 157 miljoen m2 zonnecollectoren3 geïnstalleerd met een totale capaciteit 

van 110 GW. Drie kwart daarvan zijn gesloten systemen, 25 % zijn open systemen voor de verwarming van 

zwembaden. Dit leidt tot een vermeden primair energiegebruik van 232 PJ (Weiss et al., 2006).  

 

Zonnecelsystemen 

De in Nederland geïnstalleerde capaciteit aan zonnecelsystemen was 51 MWp*4 in 2005. Dit zorgde voor 

een jaarlijkse elektriciteitsproductie van circa 34 GWh* (=122 TJ) (CBS, 2006b). Dit staat gelijk aan het 

elektriciteitsverbruik van ongeveer 10.000 huishoudens5 (ECN, 2006a). In de hele wereld was in 2005 circa 4 GWp 

aan PV capaciteit geïnstalleerd (zie tabel 1.1). Omdat de opbrengst afhangt van de locatie en het soort toepassing kan 

niet eenvoudig een totale energie-opwekking worden bepaald. (IEA PVPS, 2006). In 2005 werd in de wereld circa 1.8 

GWp aan zonnecelpanelen geproduceerd (dat zijn ongeveer 18 miljoen panelen). Het grootste gedeelte daarvan werd 

geproduceerd in Japan (46 %), gevolgd door Duitsland (19 %) (Hirshman and Schmela, 2006). In 2005 werd circa 1 

GWp aan zonnecelsystemen geïnstalleerd, waarvan meer dan 60 % in Duitsland en bijna 30 % in Japan. In Nederland 

werd in 2005 circa 2 MWp geïnstalleerd (CBS, 2006b).  

 

 

Tabel 1.1  Overzicht van de geïnstalleerde capaciteit van zonneboilers en zonnecelsystemen 

  

 Zonneboilers  Zonnecelsystemen  

 Nederland Wereld Nederland Wereld 

Geïnstalleerde capaciteit 

(2005) 

621·103 m2 

=435 MWth
6

157·106 m2 (2004) 

=110 GWth

51 MWp ~ 4 GWp 

Nieuw geïnstalleerd in 2005 50·103 m2 

=35 MWth

 2 MWp ~ 1 GWp 

 

 

Merk op dat het gemiddeld geleverd vermogen altijd lager is dan het geïnstalleerd vermogen doordat niet op 

alle momenten de maximale zonnestraling beschikbaar is, bij zonne-energie toepassingen in Nederland is het 

gemiddeld geleverd vermogen ca. een factor 10 lager dan het geïnstalleerd vermogen. Wereldwijd is het gemiddeld 

vermogen ca. 15% van het geïnstalleerd vermogen. 

 

De ontwikkelingen in de Nederlandse markten wordt gegeven in bijlage 4. 

 

 

                                                           
3 In het genoemde rapport wordt de data voor 41 landen gerapporteerd met een verwacht marktaandeel van 90 %. De 

cijfers hier zijn met 10 % opgehoogd. 
4 De begrippen Wp, Wh en de voorvoegsels, k, M en G worden uitgelegd in Bijlage 1: de Begrippenlijst 
5 Een huishouden consumeert jaarlijks 3400 kWh (ECN, 2006a), 34 GWh correspondeert dus met het 

elektriciteitsverbruik van 10.000 huishoudens 
6 1 m2 zonneboiler staat gelijk aan gemiddeld 0.7 kWth (Weiss, 2006) 
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2.2  Potentieel (NL en wereldwijd) 

 

Het technische potentieel voor de toepassing van zonne-energie is zeer groot. In figuur 1.1 is de jaarlijkse 

instraling voor de optimale hellingshoek in de Benelux en Europa gegeven. In de figuur is te zien dat men in 

Nederland ongeveer 1000 kWh per vierkante meter aan zonne-instraling ontvangt. Nederland heeft een 

landoppervlak van 34000 km2, wat leidt tot een totale instraling van 3,4*1010 m2 x 1000 kWh/m2 = 3,4 *1013 kWh. 

Dat is ruim 300 keer zoveel als het elektriciteitsverbruik in Nederland. Het technisch potentieel wordt voor de 

verschillende toepassingen geïllustreerd in deze sectie.  

 

   

 
 

Figuur 1.1: Jaarlijkse instraling bij een optimale hoek (JRC, http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis/pvestframe.php?en&europe) 
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Passieve zonne-energie 

Passieve zonne-energie biedt, ook in Nederland, een zeer groot toepassingspotentieel. Het grootste 

potentieel is te realiseren in de nieuwbouwsector. Een optimaal ontworpen passief zonnehuis7 kan gemiddeld over 

het jaar gemeten, tot 75 % lagere warmtevraag hebben dan een standaard nieuwbouw huis. Naast maatregelen voor 

passieve benutting van zonne-energie spelen verschillende andere bouwaspecten daarbij een belangrijke rol, zoals: 

luchtdichtheid, warmteterugwinning uit ventilatielucht, isolatie van de bouwschil, bouwtype en bouwvorm. Om 

oververhitting te voorkomen zijn ook zonneschermen aan de buitenkant, afdak, oriëntatie, glaspercentage en 

bouwmassa van belang (Boer et al., 2003). Opgemerkt kan worden dat door alle isolerende en 

energieterugwinningsaatregelen bij een passief zonnehuis relatief weinig passieve zonne-energie nodig is, althans in 

vergelijking met de situatie waarin passieve zonne-energie zou worden toegepast in een “standaard” woning. Door 

goede isolatie gaat er veel minder warmte verloren naar de omgeving en dus is er minder energie nodig om het huis 

te verwarmen. 

 

Zonneboilers 

Met een zonneboiler wordt in de praktijk ongeveer 45 % van het gasverbruik voor warm tapwater bespaard 

(Bosselaar, 2006). Stel dat voor de helft van de huishoudens zonneboilers geplaatst kunnen worden die maximaal 

tapwater besparen. Voor 3 miljoen huishoudens leidt dit tot een besparing van ongeveer 450 miljoen m3 aardgas8, 

oftewel 14 PJ, per jaar. Dit is 1.5 % van het Nederlandse aardgasverbruik. Met een zonnegas-combi, die ook warmte 

voor ruimteverwarming levert, kan nog eens 5 % van het jaarlijkse aardgasverbruik van een huishouden bespaard 

worden, oftewel ca. 15 PJ/jr). Ook binnen de utiliteitsbouw, zoals ziekenhuizen, bejaarden- en verpleegtehuizen, 

sportgebouwen, zwembaden en de horeca is het potentieel voor gebruik hoog (Menkveld, 2004).  

 

De recente roadmap voor thermische zonne-energie van Holland Solar komt tot aanzienlijk hogere 

potentieelschattingen, van 35 GWth (65 PJ/jr) in huishoudens en 9 GWth (16PJ/jr) in de utiliteitsbouw en industrie. 

Voor de eerste schatting gaat men uit van 10 m2 collectoroppervlak per wooneenheid op 5 miljoen geschikte 

wooneenheden (Holland Solar, 2007).  

Het totale potentieel voor Europa wordt geschat op 1200 GWth (ESTIF).  

 

Zonnecelsystemen 

Het technisch potentieel voor het plaatsen van zonnecelsystemen is groot. De beschikbare hoeveelheid 

dakoppervlak in Nederland voor het installeren van zonnesystemen wordt geschat op ongeveer 600 km2 (Noord et al., 

2004). Als het rendement* van de toekomstige zonnecelpanelen 20 % is, dat wil zeggen dat 20 % van de 

ingestraalde zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit, leidt dit tot een potentieel geïnstalleerd vermogen van 120 

GWp9. Dit zou resulteren in een energieopbrengst van 96 TWh10, een hoeveelheid die bijna gelijk is aan de huidige 

Nederlandse elektriciteitsvraag.  

                                                           
7 Een passief zonnehuis is een huis met luchtdichte constructie, hoge isolatiegraad van muren en beglazing en 

terugwinning van warmte uit ventilatie lucht (Boer et al, 2003) 
8 Er wordt 148 m3  per huishouden bespaard, inclusief een correctie voor het elektriciteitsverbruik door de pomp 

(Menkveld, 2004) 
9 Bij een instraling van 1000 W/m2 onder Standaard Test Condities valt op een gebied van 600 km2 een hoeveelheid 

instraling van 600 GW (dat is 600*109 W). De aangenomen toekomstige efficiëntie van het zonnesysteem is 20 %, dit leidt tot 
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Het potentieel in de wereld is vele male groter dan het wereldwijde energieverbruik. Volgens één studie kan 

zonne-energie 1 % aan het totale wereldwijde energieverbruik in 2030 bijdragen, dit loopt op tot 25 % in 2050 

(WBGU, 2004). 

                                                                                                                                                                                     
een geïnstalleerd vermogen van 120 GWp (dat is 600 GW*20%). N.B.: Een meer uitgebreide uitleg over de opbrengst van 

zonnecelsystemen is te vinden in §5.2 
10 Aangenomen wordt dat een systeem 800 kWh oplevert per kWp geïnstalleerd vermogen. Nu is dat ongeveer 750 

kWh/kWp.  
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Hoofdstuk 3 

 

 

 

 

Gebruik van passieve zonne-energie  
 

 

 

 

3.1  Inleiding 

 

Een goede toepassing van passieve zonne-energie kan het gebruik van fossiele brandstoffen voor 

ruimteverwarming in gebouwen drastisch verminderen. Passieve zonne-energie kan worden toegepast in de 

woningbouw met behulp van glasvlakken, serres, atria of verglaasde balkons en vides en patio. Zowel glasvlakken als 

vides en patio zorgen ervoor dat zonnestraling beter of verder in de woning kan komen, waardoor de vraag naar 

ruimteverwarming verminderd wordt. Serres, atria of verglaasde balkons vormen een bufferruimte tussen binnen en 

buiten en verminderen daardoor het warmteverlies (SenterNovem, 2006a). Het gebruik van passieve zonne-energie is 

geen op zich zelf staande maatregel, maar deel van een geïntegreerd woningbouwconcept, waarbij ook isolatie een 

belangrijke rol speelt.  

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verschillende aspecten van het gebruik van passieve 

zonne-energie in de bebouwde omgeving. Passieve zonne-energie zou een belangrijke rol moeten spelen bij 

nieuwbouw, maar ook voor bestaande gebouwen zijn er diverse mogelijkheden om bij een verbouwing passieve 

zonne-energie te integreren.  

 

In sectie 3.2 wordt een overzicht gegeven van de technische aspecten van het toepassen van passieve zonne-

energie. Daarbij kan gedacht worden aan het richten van de woonkamer op het zuiden, beglazing en zonwering en 

ventilatie. Er worden twee concepten besproken, de zonnewoning en het passiefhuis, die toegepast kunnen worden 

bij een grootschalige renovatie of bij nieuwbouw. In sectie 3.3 worden de milieuaspecten behandeld. Een vergelijking 

tussen kosten en baten wordt gemaakt in sectie 3.5. De ontwikkelingen worden besproken in sectie 3.6 en een 

deeladvies wordt gegeven in sectie 3.7.  

 

 

3.2  De techniek  
 

Verschillende factoren beïnvloeden het gebruik van passieve zonne-energie in woningen. De zongerichtheid 

of de oriëntatie van de woning, bepaalt de mogelijkheden om passieve zonne-energie te benutten. Door in het 

woningontwerp de verblijfsruimten op de zonzijde te positioneren, wordt de zonnestraling optimaal benut. De 

glaseigenschappen zijn van belang voor de zontoetreding en de isolatiewaarde. Door de bouwmassa te vergroten kan 

zonnewarmte opgeslagen worden. Zonwering en ventilatie zijn van belang om oververhitting in de zomer te 

voorkomen (SenterNovem, 2006a). De energiebehoefte van een huis kan beperkt worden door goede isolatie en 

 16 



Zonne-energie voor consumenten 

compartimentering van het huis. Dit speelt een belangrijke rol in woningconcepten die gebruik maken van passieve 

zonne-energie, zoals de zonnewoning en het passiefhuis.  

Zongerichte oriëntatie 

De zongerichtheid van een woning bepaalt hoeveel passieve zonne-energie benut kan worden. Bij voorkeur 

zijn de woonkamer en keuken op het zuiden plus of min dertig graden gericht. Huizenrijen beschaduwen elkaar 

soms. De belemmeringshoek* is een maat voor de onderlinge beschaduwing en wordt bepaald door de afstand tot 

en de hoogte van het belemmerende bouwblok. Als de belemmeringshoek meer dan 24 graden is, komt er in de 

winter bijna geen zon binnen. Door SenterNovem wordt een belemmeringshoek van minder dan 16 graden 

aangeraden (zie figuur 3.1 een belemmeringshoek van 12 graden) Ook omliggende hoogbouw kan een rol spelen. 

Door een woonwijk goed te verkavelen, kan optimaal gebruik worden gemaakt van de passieve zonne-energie. Een 

woning met de woonkamer op het zuiden leidt tot een lagere EPC waarde van 0.03 tot 0.04, vergeleken met 

eenzelfde woning op het oosten of het westen (SenterNovem, 2006a). Let bij de toepassing van passieve zonne-

energie goed op dat er geen oververhitting van de woning optreedt, door glasoppervlakken niet te groot te maken en 

zonwering toe te passen. 

 

 

 
 

Figuur 3.1: Belemmeringshoek van 12 graden 

 

 

Glasoppervlakken 

Glasoppervlakken spelen een belangrijke rol voor de hoeveelheid zonnewarmte die de woning binnenkomt 

(zie figuur 3.2). Glas laat zonlicht door, maar laat ook weer warmte ontsnappen. Daarom horen ramen gemaakt te 

zijn van isolerend glas. De warmtedoorgangs-coëfficient (U-waarde) mag niet hoger zijn dan 4,2 W/m2K. Dit betekent 

dat dubbelglas moet worden geplaatst. Het meest gunstige is een verdeling met veel ramen op het zuiden en minder 

ramen op het noorden. Zeer veel glas op het zuiden leidt niet tot een verbetering, en zorgt voor een toename van het 

risico op oververhitting (SenterNovem, 2006a). 

 

Bouwmassa 

Massa houdt warmte vast en geeft deze geleidelijk weer af. Door een grote bouwmassa, kunnen de pieken 

en dalen van de zonnewarmte afgevlakt worden. In de zomer koelt de massa ’s nachts af, overdag kan de 

bouwmassa de zon weren en voor verkoeling zorgen (SenterNovem, 2006a). 

 

Zonwering en ventilatie 

Zonwering en ventilatie zijn belangrijk om in de zomer hoge temperaturen te voorkomen. Dit is nodig voor 

woningen met veel glas op het zuiden of op het westen. Buitenzonwering werkt het beste. Ook loofbomen kunnen 
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als zonwering dienen, in de zomer houden zij de zon grotendeels tegen en in de winter veel minder. Overstekken of 

lamellen zijn geschikt om in de zomer een hoogstaande zon tegen te houden, terwijl in de winter de laagstaande zon 

naar binnen schijnt. Een automatische regeling voor ventilatie, die ook handmatig bediend kan worden is aan te 

bevelen. Let op, het is belangrijk om te berekenen of te hoge temperaturen kunnen ontstaan. Dit kan met behulp van 

de rekenmodule ZTW die te vinden is op de website van SenterNovem (SenterNovem, 2006a). 

 

 
Figuur 3.2 Instraling van de zon op diverse manieren 

 

 

Woningconcepten 

Er zijn meerdere concepten voor de inpassing van zonne-energie. Twee bekendere zijn het Certificaat 

Zonnewoning* ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds en SenterNovem en het passief huis concept. Een goed 

overzicht van alle duurzame woningconcepten is te vinden in de Toolkit Duurzame Woningbouw. 

 

Zonnewoning 

Zonnewoningen zijn ontworpen om duurzaam, comfortabel en energiezuinig te zijn. De EPC mag niet hoger 

zijn dan 0,75 en er zijn minimaal twee van de volgende vier vormen van duurzame energie toegepast: een 

zonneboiler, een netgekoppeld PV-systeem, toepassing van passieve zonne-energie of een warmtepomp. Er dienen 

maatregelen getroffen te zijn om oververhitting in de zomer te voorkomen en het daglicht moet goed benut worden. 

Er zijn nog enkele andere eisen op gebied van o.a. materiaalgebruik. Een voordeel voor de bewoners is de lage 
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energierekening. De goede isolatie, energiezuinige voorzieningen en uitgekiende ventilatiesystemen zorgen voor een 

stabiel en comfortabel klimaat. Op de website www.zonnewoning.nl staan enkele voorbeeldprojecten. 

 

Passief huis 

Een passief zonnehuis heeft een erg lage warmtevraag. De definitie van een passief huis is dat de 

warmtevraag per vierkante meter vloeroppervlak kleiner is dan 15 kWh/m2. De EPC van een passief huis ligt lager dan 

0,45. Dit wordt gerealiseerd door een zeer goede isolatie en een goede luchtdichtheid van de woning. Door de lage 

warmtevraag kan een traditionele verwarmingsinstallatie met radiatoren of vloerverwarming achterwege blijven. Een 

goede binnenluchtkwaliteit wordt gegarandeerd door mechanische ventilatie met warmteterugwinning. Ook de 

toepassing van passieve zonne-energie speelt een belangrijke rol. Verder is er aandacht voor energie efficiënte 

apparaten binnenshuis en voor thermische zonne-energie. De warmtevraag voor ruimteverwarming is 65 % lager dan 

voor nieuwbouwhuizen (Joosten et al., 2006; Kaan and Boer, 2005).  

 

Serre 

Een serre, atrium of een verglaasd balkon is een onverwarmde overdekte buitenruimte die aan de woning 

grenst en grotendeels door glas is omgeven. De zon warmt de lucht in de serre op, wat bijdraagt aan de warmte in 

de woning. Doordat de temperatuur van de serre hoger ligt dan de temperatuur van de buitenlucht, verminderen de 

energieverliezen. Een optimaal energieresultaat kan bereikt worden als de ventilatielucht via de serre wordt 

aangevoerd. Voor een optimale werking ligt de serre op het zuiden, het zuidoosten of het zuidwesten. De serre is een 

comfortabele ruimte in het voor- en het najaar (SenterNovem, 2006a).  

 

Goed gebruik van een serre is zeer belangrijk. De serre mag geen permanente woonruimte worden. Bij 

foutief gebruik als permanente ruimte, wordt de serre verwarmd. Dit resulteert in een veel hoger energiegebruik. Ook 

oververhitting van de serre kan eenvoudig gebeuren als niet genoeg ventilatie is aangebracht (SenterNovem, 2006a). 

Door de serre vermindert de zontoetreding van de woning ook, in sommige situaties doet dit het effect van het 

gereduceerde warmteverlies teniet (Boer et al., 2003).  

 

Passieve zonne-energie bij verbouwingen 

Bij het verbouwen van een woning kan passieve zonne-energie een rol spelen. Dit kan bij kleinschalige 

verbouwingen bijvoorbeeld door de inpassing van extra (dak)ramen op het zuiden en betere isolatie. Ook een serre 

kan later aangebouwd worden. De toepassing van passieve zonne-energie hangt af van de schaal van de verbouwing 

en de wensen van de bewoner.  

 

 

3.3  Milieuaspecten  

 

Het toepassen van passieve zonne-energie leidt tot een vermindering van het huishoudelijke energiegebruik, 

vooral voor ruimteverwarming. Enkele mogelijkheden voor de benutting van passieve zonne-energie leiden tot een 

hoger materiaalgebruik. Dit geldt voor het beter isoleren van woningen, maar ook voor bijvoorbeeld het bouwen van 

een serre. 

 

Over het algemeen leidt het gebruik van passieve zonne-energie tot een lagere consumptie van fossiele 

energiebronnen en daardoor een lagere uitstoot van broeikasgassen. Het toepassen van passieve zonne-energie in 
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zogenaamde passiefhuizen kan de energievraag voor ruimteverwarming verminderen met wel 90 % ten opzichte van 

bestaande woningen en 65 % ten opzichte van nieuwbouw woningen (Joosten et al., 2006). Een deel van die 

besparing is echter toe te schrijven aan de extra isolatie die in passiefhuizen wordt toegepast. 

 

 

3.4  Kosten en baten 

 

Vanwege de grote verscheidenheid aan passieve zonne-energie maatregelen is het onmogelijk om een 

algemene uitspraak te doen over de rentabiliteit van passieve zonne-energie. Wel is duidelijk dat door meer gebruik te 

maken van passieve zonne-energie forse energiebesparingen mogelijk zijn tegen lage kosten. Sommige maatregelen 

voor toepassing van passieve zonne-energie hoeven niets extra’s te kosten. Dit geldt voor bijvoorbeeld zongerichte 

verkaveling, een zongerichte oriëntatie van de woning en het asymmetrisch verdelen van glasvlakken over de ruimte 

(SenterNovem, 2006a).  

 

Andere maatregelen zoals betere isolatie en een betere kwaliteit glas kosten wel geld, maar verdienen zich 

op een relatief korte termijn terug (Boer et al., 2003) en leveren ook comfortverhoging op. De kosten van een 

onverwarmde serre zullen zich niet terugverdienen met de energiebesparing. Daar staat wel een comfortverhoging 

tegenover (SenterNovem, 2006a).  

 

Meerkosten van nieuwe passiefhuizen zijn relatief klein, doordat de ruimteverwarming via ventilatielucht 

plaatsvindt en er dus geen verwarming hoeft te worden geïnstalleerd (Kaan and Boer, 2005).  

 

 

3.5  Deeladvies 

 

Het gebruik van passieve zonne-energie leidt tot een lager energiegebruik tegen geen of lage meerkosten. 

Het is dus sterk aan te bevelen. Consumenten kunnen kiezen voor de toepassing van passieve zonne-energie bij de 

aanschaf of bouw van een nieuw huis of bij een verbouwing. Bij het ontwerp is het wel van belang te optimaliseren 

tussen het benutten van passieve zonne-energie en het voorkomen van oververhitting. 

 

Nieuwbouw 

Als een nieuw huis gekocht wordt kan gelet worden op de EPC waarde of op het Certificaat Zonnewoning. 

Bij de bouw van een nieuw huis kunnen er veel maatregelen getroffen worden om het energiegebruik zover mogelijk 

te minimaliseren. Het is belangrijk om de woonkamer op het zuiden te richten. Bij maatregelen moet wel gelet 

worden op een goede ventilatie en het voorkomen van oververhitting. Het passiefhuis concept is een goede illustratie 

van het minimaliseren van het energiegebruik. Meer informatie is te vinden op de website van SenterNovem.  

 

Bestaande bouw 

 Ook in de bestaande bouw zijn er minder mogelijkheden om passieve zonne-energie toe te passen bij 

bestaande bouw, maar het is wel mogelijk. Een veel gebruikte optie is het verglazen van een balkon of het bouwen 

van een serre. Deze kan in het voorjaar en najaar veel gebruikt worden en een verhoging van het comfort opleveren.  
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Hoofdstuk 4 

 

 

 

 

Zonneboilers 
 

 

 

 

4.1  Inleiding 
 

Een zonthermisch systeem gebruikt zonlicht om warmte te leveren. Deze warmte kan worden aangewend 

ten behoeve van warm tapwater, ruimteverwarming, zwembadverwarming, het drogen van producten of 

proceswarmte. Er bestaan afgedekte of gesloten zonthermische systemen en onafgedekte of open systemen. 

Onafgedekte systemen zijn niet afgesloten van de buitenlucht, daarom is hierbij het temperatuurverschil tussen de 

collector met de omgeving kleiner. Zonthermische systemen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën (CBS, 

2006a):  

• Kleine afgedekte systemen zijn ook wel bekend als zonneboilers. Deze systemen hebben een oppervlak 

dat kleiner is dan 6 m2 en zijn vooral op woningen geïnstalleerd.  

• Grote afgedekte systemen zijn groter dan 6 m2 en worden vooral in de utiliteitsbouw gebruikt. 

• Onafgedekte systemen worden bij zwembaden toegepast.  

 

Voor de consument zijn zonneboilers zeer relevant omdat deze op bijna elke woning kunnen worden 

geïnstalleerd. In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de verschillende aspecten van zonneboilers, grotere 

zonthermische systemen worden hier niet besproken. 

 

Een zonneboiler maakt gebruik van zonnestraling voor de verwarming van tapwater en eventueel ook voor 

ruimteverwarming. Er is daardoor minder gas nodig en er treedt dus een lagere emissie van broeikasgassen op.  

 

In sectie 4.2 wordt de techniek van zonneboilers uitgelegd en wordt informatie gegeven over verschillende 

typen zonneboilers. De milieuaspecten worden beschreven in sectie 4.3. In sectie 4.4 wordt een overzicht gegeven 

over de verschillende juridische en praktische aspecten waarop gelet dient te worden bij de aanschaf en installatie van 

een zonneboiler. De kosten en baten van een zonneboiler worden bediscussieerd in sectie 4.5. De ontwikkelingen 

binnen de sector worden beschreven in sectie 4.6. Tenslotte wordt er een consumentenadvies gegeven in sectie 4.7. 

 

 

4.2  De techniek  
 

Een zonneboiler bestaat meestal uit een zonnecollector op het dak, een voorraadvat onder het dak of gelijk 

onder de collector op het dak, en een aparte naverwarmer, meestal een CV ketel (zie figuur 4.1). De collector vangt 

het zonlicht op, zet het om in warmte en verwarmt daarmee de vloeistof die in buizen door de collector loopt. Bij felle 

zon kan de temperatuur in de collector oplopen tot 90 °C. Via een apart leidingcircuit stroomt het water uit de 
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collector door de warmtewisselaar in het voorraadvat. Het door de zon verwarmde water uit de collector verwarmt 

zodoende het koudere water in het voorraadvat (de boiler). Het water uit het voorraadvat stroomt via een 

naverwarmer naar de kraan wanneer de warmwaterkraan ergens in huis wordt opengedraaid. De naverwarmer zorgt 

ervoor dat het water altijd de juiste temperatuur heeft ook als de zon niet schijnt. Hieronder worden de verschillende 

onderdelen nader uitgelegd (Holland Solar, 2006; SenterNovem, 2006b).  

 

 
 

Figuur 4.1: Zonneboilersysteem 

 

 

Het collectorcircuit 

Er zijn sensoren aanwezig op het voorraadvat en de collector. Als de temperatuur van de collector hoger is 

dan die in het voorraadvat, start de pomp en komt de vloeistof in de collector in beweging. Is de temperatuur van de 

collector lager dan in het voorraadvat, dan stopt de pomp en loopt de collectorvloeistof leeg in het voorraadvat. Dit 

gebeurt ook wanneer de temperatuur te hoog (oververhitting) of te laag (bevriezing) wordt (SenterNovem, 2006a).  

 

De naverwarming 

Warm water in het voorraadvat heeft een temperatuur tussen 10 °C en 90 °C. Voor gebruik in een woning 

moet het water altijd minimaal 60° C zijn om het risico op de groei van de Legionellabacterie te voorkomen (zie de 

NEN 1006). Als het water te koud is, dan verwarmt de naverwarmer het water tot de gewenste temperatuur is 

bereikt. Als het water te warm is, wordt er koud water bijgemengd tot de juiste temperatuur.  

 

In Nederland worden zes typen zonneboilers onderscheiden (Ecofys, 2002): 
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Standaard zonneboiler 

Een standaard zonneboiler bestaat uit een collector van circa 3 m².en een los voorraadvat van 80 tot 120 liter 

(zie figuur 4.2). Als naverwarmer wordt in regel een combiketel toegepast. Er is altijd een los voorraadvat met een 

diameter van circa 65 cm en hoogte van 100 - 120 cm. In een thermosiphon systeem circuleert de vloeistof in het 

collectorcircuit door natuurlijke circulatie. De circulatie ontstaat door het opwarmen van het water in de collector. 

Thermosiphon systemen hebben een liggend vat met een hoogte van 50 cm en een breedte van 130 cm. Deze 

worden onder de nok opgehangen en zijn altijd lager dan de collector (Ecofys, 2002; SenterNovem, 2006b). 
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Figuur 4.2: Standaard zonneboiler (Ecofys, 2002) 

 

 

Compacte zonneboiler 

In een compacte zonneboiler wordt het leidingwater direct in een goed geïsoleerde collector verwarmd (zie 

figuur 4.3). De collector en het voorraadvat zijn geïntegreerd, waardoor geen apart voorraadvat nodig is. De 

watervoorraad bedraagt 70 tot 170 liter. Omdat de watervoorraad in de collector zit, is deze hoger en zwaarder dan 

de collector van een standaard zonneboiler. Voor gangbare daken is dit geen probleem (Ecofys, 2002).  
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Figuur 4.3: Compacte zonneboiler (Ecofys, 2002) 

 

 

CV-zonneboiler 

Een CV-zonneboiler heeft een extra warmtewisselaar in het voorraadvat (zie figuur 4.4). Het vat heeft een 

inhoud van ongeveer 100 tot 240 liter. De extra warmtewisselaar is aangesloten op de cv-ketel en houdt het bovenste 
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gedeelte van het boilervat op minimaal 60 °C Omdat direct uit het voorraadvat wordt getapt, is het comfort hoger 

dan bij een standaard zonneboiler. Met andere woorden: zolang er voldoende warm water in de boiler aanwezig is, 

kan er tegelijkertijd worden gedoucht en afgewassen. Een cv-zonneboiler werkt in principe op elke cv-ketel. Een cv-

zonneboiler heeft, net als een standaard zonneboiler, altijd een los voorraadvat (Ø circa 50 - 65 cm, hoogte 140 - 160 

cm) (Ecofys, 2002).  
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Figuur 4.4 CV-zonneboiler (Ecofys, 2002) 

 

 

Zonneboilercombi 

In een zonneboilercombi zijn de cv-brander en het voorraadvat geïntegreerd (zie figuur 4.5). De warmte in 

het vat wordt gebruikt voor tapwaterverwarming èn voor centrale verwarming, uiteraard in gescheiden circuits. Een 

zonneboilercombi is dus warmwatertoestel en cv-ketel in één. Een zonneboilercombi komt in de plaats van een cv-

ketel en eventuele geisers. De zonneboilercombi is door zijn grote watervoorraad (circa 250 liter) in afmeting 

vergelijkbaar met een flinke boiler (Ø circa 65 cm, hoogte 160 cm). De extra energiebesparing voor ruimteverwarming 

is ongeveer 5% van het jaarlijkse gasverbruik (Ecofys, 2002).  
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Figuur 4.5: Zonneboilercombi (Ecofys, 2002) 

 

Hoogbouwsysteem 

De standaardzonneboiler, cv-zonneboiler of een zonneboilercombi kunnen ook worden toegepast bij 

gestapelde hoogbouw. Het systeem bestaat uit een collectieve collector en boilervaten in elk individueel appartement. 

Hoogbouwsystemen kunnen 4 tot 5 bouwlagen van zonnewarmte voorzien (Ecofys, 2002). 
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Collectief systeem 

Een collectief systeem heeft een collectief collectorveld, een collectief voorraadvat en een centrale ketel voor 

naverwarming. Het warme tapwater wordt via een ringleiding naar de appartementen gevoerd  

 

Besparing van aardgas 

Er wordt met een zonneboiler met een collectoroppervlak van 2,7 m2 ongeveer 173 m3 aardgas per jaar 

bespaard. De pomp van de zonneboiler verbruikt ongeveer 33 kWh per toestel per jaar. Dit leidt tot een besparing 

van 287 kg CO2 per jaar11 (Bosselaar and Gerlagh, 2006).  

 

 

Tabel 4.1: Overzicht zonneboilereigenschappen (Ecofys, 2002).  

 

Type Standaard Compact CV Combi 

Collector opp. 2,8 m2 4,2 m2 2,8 m2 2,8 m2 4,2 m2 2,8 m2 5,4 m2

Boiler inhoud 100 l. 160 l. 100 – 150 l. 140 l. 240 l. 240 l. 240 l. 

Afm. boiler 

diameter hoogte 

50 cm 
100 cm 

55 cm 
145 cm 

- 
- 

50 cm 
140 cm 

65 cm 
150 cm 

65 cm 
150 cm 

65 cm 
150 cm 

Besparing 

aardgas* 

173 m3 214 m3 173 m3 173 m3 224 m3 173 m3 233 m3

Naverwarmer Combi-ketel 

of geiser 

Combi-ketel 

of geiser 

Combi-ketel 

of geiser 

cv-ketel, 

warmtepomp 

cv-ketel, 

warmtepomp 

Geen Geen 

Comfort + (als 

combiketel) 

+ + ++ (hoog) ++ ++ ++ 

*(Bosselaar and Gerlagh, 2006) 

 

 

4.3  Milieuaspecten  
 

Zonne-energie is een vorm van schone energie en ook zonneboilers dragen bij aan een duurzame transitie 

van het energiesysteem. In de productiefase van de zonneboilers en in de afvalfase veroorzaken ze echter wel een 

impact op het milieu door het gebruik van materialen en energie en in de afvalfase. In dit hoofdstuk worden 

verschillende milieuaspecten besproken. Voornamelijk zal gefocust worden op de energetische terugverdientijd van 

een zonneboiler.  

 

Voor de productie van zonneboilers worden, net als bij gewone boilers, verschillende metalen, zoals koper, 

aluminium en staal gebruikt. Dit heeft een impact op het milieu. Deze impact kan verkleind worden door recycling of 

een langere levensduur van het systeem.  

 

De energetische terugverdientijd van een systeem vergelijkt de hoeveelheid energie die nodig is voor de 

productie van het hele systeem met de jaarlijkse energieproductie door de zonneboiler. De energetische 

                                                           
11 [173 m3/jaar * 31,65 MJ/m3 * 56,1 g CO2/MJ] – [33 kWh * 616 g CO2/kWhe] = 287 kg CO2/jaar 
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terugverdientijd is afhankelijk van het type systeem tussen de 1 en de 2,5 jaar voor standaard zonnesystemen 

(Wahlstrom, 2005). De energetische terugverdientijd van een standaard zonneboiler in de enige Nederlandse 

publicatie wordt op 1 jaar geschat (Alsema and Leun, 1997).  

 

 

 

 

 
Figuur 4.6  Stroomschema zonneboiler (Novem, 2002) 

 

 

4.4  Voorwaarden voor toepassing 

 

Aansluitingen 

Op de plek waar de zonneboiler wordt geplaatst moeten een aantal voorzieningen aanwezig zijn. Er dient 

een aansluiting te zijn op het koude en warme waterleidingnet voor het tapwater in huis. Voor het 

thermosifonsysteem en de compacte zonneboiler moet ook een waterafvoer beschikbaar zijn, voor als de systemen 

gekoeld moeten worden. Verder moet er een stopcontact zijn voor de elektrische aansluiting van het pompje (Holland 

Solar, 2006). 

Wanneer de woning is aangesloten op de stadsverwarming is de aanleg van een zonneboiler moeilijk te 

realiseren. De installatiekosten zullen hoog zijn en de milieuwinst klein. 
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De collector 

De maximale instraling (1123 kWh/m2 = 4,04 GJ/m2) wordt door de collector ontvangen bij een helling van 

36° en een oriëntatie 5° west ten opzichte van zuid. In de regel wordt voor het plaatsen van een collector als zinvol 

gezien, als minimaal 80 % van de totale jaarlijkse instraling bij de optimale oriëntatie wordt ontvangen. Dit geldt voor 

niet-beschaduwde collectoren bij: 

• Een oriëntatie tussen westzuidwest en oostzuidoost (zie figuur 4.7) 

• Een hellingshoek tussen de 10 en 60 graden (zie figuur 4.8) 

Als algemene regel geldt dat naarmate de collector meer verticaal wordt opgesteld, het belangrijker wordt 

de collector op het zuiden te richten. Een horizontaal geplaatste collector ontvangt overigens ook nog ca. 80 % van 

de instraling in het optimum (Ecofys, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.7 Percentage van optimale instraling bij verschillende oriëntaties en hellingshoeken 

 
 

 

40¡ 60¡20¡

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.8 Verschillende hellingshoeken 

 

 

Er moet ruimte zijn voor een collectoroppervlak tussen de 1.4 en 5.5 m2. De grootte hangt af van het 

gebruik en het aantal bewoners van het huis, zie het keuzeschema (SenterNovem, 2006b).  
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Schaduw 

Het is belangrijk dat zonnecollectoren zoveel mogelijk schaduwvrij worden opgesteld. Schaduw belemmert 

de instraling op een collector en vermindert daardoor de opbrengst. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld 

bomen of naastliggende gebouwen. Het is daarbij van belang ook op toekomstige bouw te letten en op de groei van 

bomen over meerdere jaren (Ecofys, 2002).  

 

Dakbedekking 

Collectoren zijn over het algemeen vierkant of rechthoekig. Ze kunnen zowel op een plat als op een schuin 

dak geïnstalleerd worden. 

Het voorraadvat en de naverwarmer 

De grootte van het voorraadvat is afgestemd op de grootte van de collector (zie ook tabel 4.1). 

Zonneboilervaten zijn in staande of liggende uitvoering te leveren. Het boilervat wordt bij voorkeur vlakbij de cv-ketel 

geplaatst. Als het mogelijk is komt het boilervat ook dichtbij de collector, zodat warmteverliezen door de leidingen 

vermeden worden (Ecofys, 2002).  

 

Er is ook ruimte nodig voor de naverwarmer (ongeveer 0,4 x 0,5 m x 0,7 m hoogte). In de meeste gevallen 

gebruikt men een combi-ketel als naverwarmer. Deze naverwarmer kan eventueel boven het boilervat gemonteerd 

worden. De ruimte dient dan minimaal 2,40 m hoog te zijn. Er wordt aangeraden om voor de boiler en de 

naverwarmer een ruimte van ongeveer 1 m diep vrij te houden in verband met onderhoud (Ecofys, 2002). 

 

Er is een keurmerk voor installaties die geschikt zijn voor naverwarming. Dit is het Gaskeur-NZ keurmerk. 

Daarnaast is sinds 2006 het ZONNEKEUR verplicht gesteld voor verkrijging van een garantie op een nieuwe woning 

onder het GIW waarborg systeem. Het Zonnekeur is een keurmerk voor de kwaliteit van thermische 

zonneboilersystemen. Voor toekenning van het keurmerk worden zaken meegewogen als het collectoroppervlak, de 

bijdrage van zonne-energie als vervanger van energie uit fossiele brandstoffen - ook wel zonnefractie genoemd - en 

de opbrengst in Gigajoules per jaar. Fabrikanten zullen in dit verband voortaan de opbrengst in GJ op het typeplaatje 

van de collector vermelden. Het ZONNEKEUR en het GASKEUR-NZ-label zijn op elkaar afgestemd. 

(http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18297#) 

 

 
 

 

Tenslotte kan worden vermeld dat de opbrengstberekening van zonneboilers onder Nederlandse 

omstandigheden is vastgelegd in een officiële norm, de NPR 7976 (http://www.nen.nl) 

 

Installatie 

De installatie wordt over het algemeen door een professionele installateur gedaan. Het is wel mogelijk voor 

een handige doe-het-zelver om een zonneboiler zelf te installeren. Het is belangrijk dat de leidingen van de 

zonneboilers voldoende geïsoleerd worden.  
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Onderhoud 

Een periodieke controle op de werking van een zonneboiler is gewenst. De consument kan dit zelf doen 

door op een zonnige dag de temperatuur van het warme water te controleren met de thermometerh op het 

voorraadvat. Bij systemen met een pomp moet de pomp aanslaan als er voldoende zonneschijn is en uitgaan als het 

donker is of het vat de maximale temperatuur heeft bereikt. Systemen met een vorstbeschermingsmiddel moeten om 

de paar jaar gecontroleerd worden op de werking van de vorstbescherming, zie hiervoor de instructie van de 

leverancier.  

 

Garanties en verzekeringen 

Er zit meestal een korte garantie op zonnecollectoren, zonneboilers en naverwarmers van ongeveer twee 

jaar. Toch zijn zonneboilers zijn duurzame producten die meer dan 15 jaar kunnen meegaan.  

De schade aan een zonnecollector wordt meestal gedekt door de opstalverzekering. De voorwaarden 

kunnen echter per verzekeringsmaatschappij verschillen en daarom kan de consument dit voor aanschaf het beste 

informeren bij de eigen verzekeringsmaatschappij. 

 

Juridische aspecten 

In principe is er voor het plaatsen van een zonneboiler geen vergunning nodig, zo lang het geen 

monumentaal pand betreft. Voor een zonnepaneel op een schuin dakvlak, dient het systeem binnen het vlak van het 

dak te liggen en in of direct op het dakvlak liggen. De hellingshoek dient gelijk te zijn aan de hellingshoek van het 

dakvlak. Op een plat dakvlak dient de afstand tot de dakrand ten minste gelijk te zijn aan de hoogte van de collector 

en de hellingshoek mag ten hoogste 35 graden zijn. Voor het plaatsen van zonnecelsystemen op een monument of 

een beschermd stads- of dorpsgezicht zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988 is een lichte bouwvergunning 

nodig, Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, (Ministerie van VROM, 2002).  

 

Voor een huurwoning is toestemming van de eigenaar nodig voor installatie van een systeem. In een 

koopflat beslist de vereniging van eigenaren over de aanschaf van een systeem.  

 

 

4.5  Kosten en baten 

 

De consument kan een zonneboiler kopen, leasen of huren. Bij het leasen van een zonneboiler is de 

consument meteen de eigenaar en wordt de zonneboiler in termijnen afbetaald. Huurders van een zonneboiler 

worden geen eigenaar van het systeem.  

 

Voor particulieren liggen de kosten voor de aanschaf van een zonneboiler tussen de € 2.000,- en € 3.400,-, 

afhankelijk van het type zonneboiler, het oppervlak van de collector en het gewenste extra comfortniveau. Een 

zonneboilercombi kost tussen € 3.100,- en € 3.650,-. De genoemde bedragen zijn inclusief installatiekosten en BTW. 

Een doe-het-zelf pakket van een zonneboiler met een collector van 2,7 m is beschikbaar vanaf ongeveer € 1200 

(ATON, 2006; Holland Solar, 2006). 

 

Bij verschillende energiebedrijven is er ook de mogelijkheid om een zonneboiler te huren of te leasen. Een 

zonneboiler is te huur vanaf € 12,50 per maand, voor een zonnecollector van 2,2 m 2. Daarmee wordt ongeveer € 80 
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per jaar aan energiekosten bespaard. U kunt hetzelfde zonneboilersysteem leasen voor € 44,50 per maand voor een 

periode van 60 maanden. Dit betekent dat u 6 % rente op jaarbasis betaalt (Barneveld, 2007).  

 

 

4.6  Ontwikkelingen 
 

PV/Thermische technologie 

In PVT-technologie worden zonneboilers en zonnecelsystemen gecombineerd. Zonnecellen worden warm als 

ze energie produceren. Bij PVT wordt deze warmte afgevoerd via een zelfde systeem als bij een zonnecollector. Zo is 

maar één zonnecollector nodig. Dit resulteert in circa 10 % lagere kosten dan het combineren van twee losse 

systemen (Zondag et al., 2005). Gecombineerde PV/thermische systemen zijn al verkrijgbaar (via www.pvtwins.nl). 

 

Verder onderzoek vindt onder andere plaats naar: vacuumbuiscollectoren, geavanceerde solar 

combisystemen, geavanceerde opslag en het gebruik van kunststoffen, betere integratie en betere materialen  

 

 

4.7  Deeladvies 
 

De keuze voor een zonneboiler wordt bepaald door de hoeveelheid warm water die dagelijks gebruikt 

wordt, de aanwezige ruimte voor het voorraadvat en of de zonneboiler ook gebruikt wordt voor ruimteverwarming. 

Een zonneboiler waar in het voorraadvat een extra warmtewisselaar zit die het water op temperatuur houdt (de CV-

zonneboiler), geeft extra warmwater comfort. Een compacte zonneboiler heeft geen apart voorraadvat en neemt 

daardoor in huis minder ruimte in. De standaardzonneboiler wordt door de meeste zonneboilerfabrikanten gemaakt.  

Als er al een ketel is en die is geschikt als naverwarmer (keurmerk NZ) dan zal er een van twee 

mogelijkheden zijn, nl: 

• Er is een doorstroomtoestel (combi cv of geiser). Kies een Standaard zonneboiler of een compacte 

zonneboiler. 

• Er is een voorraadtoestel (indirect gestookte boiler). Kies dan voor een cv-zonneboiler (Amerongen, 

2005) 

 

Voor de collector is een oppervlak van minimaal 2 m2 nodig op een plat dak of op een schuindak dat bijna 

op het zuiden staat. Voor het voorraadvat is een ruimte nodig met een diameter van minimaal 50 cm en een hoogte 

van ongeveer een meter.  

 

Zonneboilers dragen bij aan een duurzame energievoorziening. Door een zonnecollector met een 

oppervlakte van 2,8 m2 te installeren kan ongeveer 173 m3 aardgas per jaar bespaard worden.  

 

De consument kan kiezen om een zonneboiler te huren, leasen of kopen. De investering in een zonneboiler 

verdien je ongeveer terug binnen de technische levensduur (15 tot 25 jaar). In de nieuwbouw is nog een extra 

voordeel dat de zonneboiler bijdraagt aan het halen van de EPC eisen. 
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Hoofdstuk 5 

 

 

 

 

Zonnecelsystemen 
 

 

 

 

5.1 Inleiding 
 

Fotovoltaïsche (PV)* technologie zorgt ervoor dat zonlicht direct omgezet wordt in elektriciteit. Zonnestroom 

is een vorm van schone energie; tijdens de productie van elektriciteit door zonnecelsystemen komen geen 

broeikasgassen of andere schadelijke stoffen vrij. Zonnecellen werden in de jaren vijftig en zestig vooral ontwikkeld 

voor toepassingen in de ruimte. Sinds de 90’er jaren zijn zonnecelsystemen meer en meer te zien in het straatbeeld. 

De geïnstalleerde capaciteit aan zonnecelsystemen is de laatste tien jaar meer dan vertienvoudigd (IEA PVPS, 2006). 

 

Zonnecelsystemen worden ook wel fotovoltaïsche (of PV voor photovoltaic) systemen genoemd. Er bestaan 

panelen met verschillende typen zonnecellen, waarbij de afzonderlijke zonnecellen niet altijd zichtbaar of telbaar zijn. 

Een kristallijn silicium zonnepaneel bestaat meestal uit 36 of 72 zonnecellen. Eén of meer zonnepanelen vormen 

samen met de omvormer, die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzet naar 230 V wisselstroom, een 

zonnecelsysteem. De elektriciteit die een zonnecelsysteem produceert wordt zonnestroom* genoemd.  

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht van de verschillende aspecten van zonnestroom gegeven, bovendien 

worden de voor- en nadelen bediscussieerd. Zonnecelsystemen kunnen in vijf verschillende soorten systemen 

toegepast worden (IEA PVPS, 2006): 

• Decentrale netgekoppelde systemen leveren de geproduceerde elektriciteit die niet meteen in huis 

gebruikt wordt terug aan het elektriciteitsnet12 Dit is de meest gebruikte toepassing in Nederland, bijna 

alle systemen op daken en gebouwen zijn gekoppeld aan het net.  

• Autonome (Engels off-grid) huishoudelijke systemen zijn niet verbonden met het elektriciteitsnetwerk. 

De energie die de zonnecelsystemen leveren wordt in accu’s opgeslagen en kan gebruikt worden voor 

licht, koeling of andere laag energetische toepassingen. Autonome systemen worden wereldwijd 

geïnstalleerd en gebruikt, vooral op plekken zonder elektriciteitsnetwerk. In Nederland worden 

autonome systemen vooral gebruikt voor vrijetijdstoepassingen, bijvoorbeeld bij caravans of in 

vakantiehuisjes.  

• Autonome niet huishoudelijke zonnesystemen worden gebruikt voor telecommunicatie, waterpompen, 

lichtboeien koeling van medicijnen, etc.  

                                                           
12 Bij een terugleververgoeding die hoger is dan de consumentenprijs voor elektriciteit, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, 

wordt de vergoeding meestal berekend over alle opgewekte elektriciteit zonder het eventuele eigen verbruik aan zonnestroom 

af te trekken 
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• Netgekoppelde zonne-elektriciteitscentrales zijn grootschalig en vaak op de grond geplaatst. De 

elektriciteitsproductie hangt niet samen met een bepaalde consument (bijvoorbeeld een huishouden), 

maar wordt altijd aan het elektriciteitsnet geleverd. Deze centrales worden kort besproken in hoofdstuk 

6.  

• Geïntegreerde toepassingen in diverse consumentenproducten zoals een rekenmachine, zaklamp of een 

oplader voor de batterijen of voor de mobiele telefoon. 

 

Een klein deel van de groene stroom wordt geproduceerd door zonnesystemen (sectie 5.7). Dit wordt 

geproduceerd door systemen op huishoudens, systemen op bedrijven of bijvoorbeeld systemen op geluidsschermen 

langs de snelweg. Een deel van deze systemen is eigendom van de energieproducent. 

 

De consument heeft de keuze uit decentrale netgekoppelde systemen, autonome huishoudelijke systemen 

en consumentenproducten met zonnecellen. Daarom gaan we hier in de volgende hoofdstukken uitgebreider op in. 

Voor de Nederlandse consument zijn netgekoppelde PV-systemen het meest interessant voor de energieproductie, 

daarom zal daar de meeste aandacht aan worden besteed. In elke sectie staat kortere informatie over de thematiek 

voor autonome systemen en zonnecellen in consumentenproducten. 

 

In sectie 5.2 worden de technische aspecten van decentrale netgekoppelde systemen en autonome (Engels 

off-grid) huishoudelijke systemen beschreven, inclusief de opbouw en opbrengst van een zonnecel en van 

zonnesystemen. Vervolgens worden de milieuaspecten (5.3), de voorwaarden voor toepassing (5.4), de kosten en 

baten (5.5) en het huidige Nederlandse beleid (5.6) beschreven. In sectie 5.7 worden de ontwikkelingen in 

zonnecelsystemen gegeven, gevolgd door meningen en standpunten in sectie 5.8. Tenslotte wordt in sectie 5.9 het 

consumentenadvies beschreven.  

 

 

5.2  De techniek  

 

Een zonnepaneel bestaat uit een aantal aan elkaar gekoppelde zonnecellen in de vorm van vierkante plakken 

(al dan niet met afgeronde hoeken) of langwerpige stroken. In zonnecellen wordt zonlicht omgezet naar elektriciteit 

zonder mechanische beweging en vervuilende afvalstoffen. Zonnecellen worden ook wel fotovoltaïsche cellen 

genoemd (van foton voor licht en volt voor elektriciteit).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1 Zonnepaneel bestaande uit 72 gekoppelde cellen 
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Typen zonnecellen en werking 

Zonnecellen bestaan uit halfgeleidermaterialen, zoals silicium wat momenteel het meest gebruikte materiaal 

is. Een standaard kristallijn silicium zonnecel absorbeert een deel van het licht (dat bestaat uit lichtdeeltjes, ofwel 

fotonen), waardoor negatief geladen elektronen in het siliciumkristal worden vrijgemaakt om te kunnen bewegen. Elk 

elektron laat daarbij een positief geladen ‘gat’ (een ontbrekend elektron) achter, dat op zijn beurt ook kan bewegen. 

Elk elektron-gat paar draagt een vaste hoeveelheid energie; afhankelijk van de kleur van het licht is dat een kleiner of 

groter deel van de energie van het foton dat het elektron losmaakte. Als er licht valt op de zonnecel ontstaat er een 

spanningsverschil, en zodra de voor- en achterzijde met elkaar verbonden worden wordt zonnestroom opgewekt 

(ECN, 2006b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2 Werking van een zonnecel (Sinke, 2001) 

 

 

Om de cel stroom en spanning te kunnen laten leveren is het nodig om elektrische contacten aan te brengen 

op het silicium. Aan de voorzijde, waar ook licht moet kunnen binnendringen, bestaat het contact uit een fijn 

lijntjespatroon van metaal (meestal zilver) met meestal een paar brede banen daar dwars op. Aan de achterzijde is de 

cel meestal helemaal bedekt met een dun laagje metaal (aluminium in combinatie met zilver), maar er kan ook een 

lijntjespatroon op zitten. (ECN, 2006b). 

De blauwe kleur van silicium zonnecellen wordt veroorzaakt door de anti-reflectielaag op het silicium. De 

lage reflectie zorgt voor een hogere invangst van het zonlicht en dus een hogere stroom. 

 

  
 

Figuur 5.3 Zonnecel met een nieuwe layout van de voorcontacten (PUM cel; foto ECN) 
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Figuur 5.4 Multikristallijn-siliciumcel (ECN, 2006) 

 

In Bijlage 4 is een meer uitgebreide uitleg van de werking van zonnecellen te vinden. 

 

Er zijn twee hoofdtypen van zonnecellen: kristallijn silicium cellen en dunne-laag cellen.  

 

Kristallijn silicium cellen 

Mono- en multikristallijn silicium cellen zijn momenteel de meest gebruikte celtypes, samen zijn deze 

verantwoordelijk voor ruim 90 % van de totale productie. Beide worden als dunne plakjes (0.2-0.3 mm), ook wel 

wafers genoemd, uit hoogzuiver silicium gemaakt. In monokristallijne cellen heeft de hele plak dezelfde 

kristalrichting. Zulke cellen hebben altijd een effen kleur en vrijwel altijd zijn de hoeken afgerond. Multikristallijne 

cellen bestaan uit meerdere kristallen met verschillende richting, soms herkenbaar aan kleurschakeringen door 

verschillen in oppervlakteruwheid. De plakken hebben altijd scherpe hoeken. In toenemende mate worden 

multikristallijne plakken zo behandeld dat het verschil met monokristallijn silicium vrijwel of helemaal niet meer 

zichtbaar is; ze ogen homogeen donker van kleur. Monokristallijne zonnecellen hebben meestal een 1-2% absoluut 

hogere efficiëntie, maar zijn ook wat duurder. Er zijn overigens ook monokristallijn silicium panelen op de markt met 

een zeer hoog rendement van ca. 19%. 

 

Dunne-laag cellen 

Bij dunne-laag technologieën wordt een zeer dunne laag van fotovoltaïsch materiaal gedeponeerd op een 

ondergrond, bijvoorbeeld glas of een buigzaam materiaal. Doordat de lagen erg dun (<1 µm) zijn, zijn de verwachte 

kosten laag. Dunne-laag cellen gebaseerd op amorf silicium (a-Si) zijn succesvol gecommercialiseerd door Japanse 

bedrijven voor bijvoorbeeld rekenmachines. De laatste jaren zijn er ook modules op de markt waarbij twee soorten 

silicium worden gestapeld: een laag a-Si en een laag microkristallijn silicium (µc-Si). De verschillende lagen reageren 

op verschillende kleuren van het licht, daardoor is de totale efficiëntie hoger. Andere dunne-laag technologieën zijn 

onder maar gebaseerd op koper-indium/gallium-diselenide/sulfide (CIGSS), cadmium telluride (CdTe), een kleurstof in 

combinatie met een transparant oxide (nog niet te koop), polymeren (nog niet te koop) en dunne-laag polykristallijn 

silicium (nog niet te koop) (Green, 2004). Wanneer ze aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen zijn dunne-laag cellen 

geschikt voor dezelfde toepassingen als kristallijn silicium cellen, maar ze bieden op termijn bovendien misschien 

nieuwe toepassingsmogelijkheden, zoals stroomproducerende ramen. 
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Efficiëntie verschillende celtypen 

De efficiëntie of het rendement van een zonnecel geeft weer welk percentage van de energie van het 

inkomende licht omgezet wordt in elektriciteit. Dit kan nooit 100 % zijn. Een zonnecel wordt meestal gemaakt van 

een halfgeleider materiaal, die optimaal werkt voor een kleur licht. Als het licht te rood is komen de elektronen niet 

los uit het kristalrooster van het siliciumatoom, als het licht te blauw (korte golflengte, hoge energie) is, komt de 

overgebleven energie vrij als warmte. Hierdoor gaat zelfs bij het beste materiaal ongeveer 55 % van de energie 

verloren. Wanneer het elektron wel vrijkomt, heeft het de neiging terug te vallen naar zijn oude toestand 

(recombineren). Daardoor kan het rendement van een silicium zonnecel die gemaakt is uit een enkel materiaal niet 

hoger zijn dan ca 30%. De verliezen in een zonnecel kunnen verminderd worden door de zonnecel op te bouwen uit 

meerdere lagen, waarvan elke laag een andere kleur effectief invangt (zg. tandem of multi-junctiecellen). 

Recombinatieverliezen kunnen verminderen door veel meer elektronen los te maken (“de pomp harder zetten terwijl 

het lek gelijk blijft”). Dit kan door het licht bijvoorbeeld 100 x te concentreren met lenzen en spiegels. Met multilaag 

cellen op basis van galliumindiumfosfide onder geconcentreerd zonlicht zijn rendementen behaald tot 40%. 

Geconcentreerde zonne-energie is op beperkte schaal voor grotere installaties geïntroduceerd in landen met veel 

direct zonlicht zoals Spanje. In Nederland is er teveel diffuus licht, dat kan niet geconcentreerd worden.  
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Figuur 5.5 Het zonnespectrum (br
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orden verreweg het meest geproduceerd. De voordelen van silicium als materiaal voor 

 praktisch onbegrensd is (het wordt gemaakt uit zand), en dat er betrouwbare, lang 

aakt kunnen worden en die goed bestand zijn tegen hogere temperaturen. Verder zijn 

dkoper dan bijvoorbeeld multilaags GaAs cellen. De diverse typen dunne-laag 

st maar omdat hun rendement in modules nog altijd wat lager ligt dan bij silicium, 

toegepast.  
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Tabel 5.1 Efficiëntie van verschillende celtypen en commerciële modules (Green et al, 2007, EU PVTP, 2007) 

 

Uitvoering Materiaalsoort Maximum 

rendement van 

kleine laborato-

riumcellen (enkele 

cm2) 

Typisch rendement 

commerciële modules 

(>1000 cm2) 

 

plakken Monokristallijn silicium (c-Si) 25 % 13 – 19 % 

plakken Multikristallijn silicium (mc-Si) 20 %  12 – 14 % 

dunne film Dunne-film silicium  12 % 6 – 9 % 

dunne film Koper-indium/gallium-diselenide/sulfide 

(CIGSS) 

20 % 10-12 % 

dunne film Cadmiumtelluride (CdTe) 17 % 7-9 % 

dunne film Multilaags cellen uit de GaAs (III-V) en 

aanverwante materialen, onder 

geconcentreerd licht 

41 % 20-25% 

dunne film Kleurstof-gesensibiliseerde zonnecellen 

(DSC) 

11 % Nog in ontwikkeling 

dunne film Organische (polymere) zonnecellen (OZC) 5 % Nog in ontwikkeling 

 

 

 

Houd er rekening mee dat het rendement geen maat is voor de kwaliteit, prijs of betrouwbaarheid van 

zonnecelpanelen. Panelen met een hogere efficiëntie zijn vaak duurder. De consument zou zijn keus kunnen baseren 

op de prijs per hoeveelheid vermogen van het paneel (€/Wp) en de gegarandeerde levensduur. Het vermogen van het 

paneel is een maat voor de hoeveelheid energie die het paneel levert. Er zijn echter nog meer factoren van belang (zie 

“Opbrengst in de praktijk” hieronder). Op dit moment heeft de consument de keuze uit kristallijn silicium, dunne-film 

amorf silicium, CIGS en CdTe panelen. Dezelfde typen cellen kunnen ook gebruikt worden voor verschillende 

consumentenproducten. Multilaags III-V zonnecellen zijn per eenheid van oppervlakte erg duur en worden daarom 

alleen gebruikt voor satellieten, concentrator*-systemen en zonne-auto’s voor wedstrijden (“NUNA”).  

 

Een zonnecelsysteem 

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen netgekoppelde en autonome zonnecelsystemen. 

Netgekoppelde systemen leveren wisselstroom aan het openbare elektriciteitsnet, terwijl autonome systemen 

gelijkstroom opslaan in accu’s.  

 

Zonnecellen en panelen leveren gelijkstroom. De spanning van een zonnecel is ongeveer 0,5 volt dat is te 

weinig voor praktische toepassingen, daarom worden in een paneel, cellen in serie gezet. Bij 36 cellen in serie is het 

voltage 36 x zo hoog, terwijl de stroom hetzelfde blijft. De werkspanning van de meeste panelen is 12 of 24 volt. Bij 

netgekoppelde systemen wordt de gelijkstroom uit de panelen met een omvormer omgezet in 230 V wisselstroom. 

Panelen die worden gebruikt in een autonoom systeem hebben vaak een uitgangsspanning die is afgestemd op het 

laden van een 12 volt accu. Om de accu op een goede manier te laden en te ontladen wordt een laadregelaar 

gebruikt. Een schematische opzet van een netgekoppeld en een autonoom is te zien in figuur 5.6. 
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Figuur 5.6 Schematische opzet netgekoppeld en autonoom zonnesysteem (Sinke, 2001) 

 

 

Opbrengst in de praktijk 

Zonnecelpanelen en systemen worden verkocht met een Wp * (Watt-peak) indicatie. Een systeem van 1 Wp 

heeft een uitgangsvermogen van 1 W bij Standaard Test Condities (STC, d.w.z 1000 W/m2 instraling, een AM1.5 

spectrum en paneeltemperatuur van 25°C). In de praktijk zijn deze standaard test omstandigheden lang niet altijd 

aanwezig. Het daadwerkelijke vermogen op een bepaald moment hangt vooral af van de totale instraling, 

temperatuur, enkele specifieke module eigenschappen (efficiëntie, hellingshoek, oriëntatie) en de efficiëntie van de 

omvormer. Verder spelen het zonnespectrum en de hoek van instraling een rol (King et al., 2002).  

 

Er geldt, hoe meer zon (instraling), hoe hoger de opbrengst. Bij een hogere instraling is de temperatuur van 

het paneel ook hoger en de hogere temperatuur zorgt bij kristallijn silicium panelen voor een lagere opbrengst (-0,4 / 

°C) (King et al., 2002). Daarom is het belangrijk dat er bij de montage voldoende ventilatieruimte onder de panelen 

wordt gelaten.  

 

De opbrengst is ook afhankelijk van de efficiëntie van de module en hoe deze geïnstalleerd is. In Nederland 

levert een standaard silicium zonnesysteem in de praktijk ongeveer 750 kWh/kWp per jaar (Clavadetscher, 2004). Een 

rekenvoorbeeld volgt: Stel dat het systeem bestaat uit panelen met een efficiëntie van 15 % en een oppervlak van 4 

m2. Dan heeft het systeem een vermogen van 15 % x 1000 W/m2 x 4 m2= 600 Wp, dit is 0,6 kWp. Het systeem levert 

jaarlijks op 750 kWh/kWp x 0,6 kWp = 450 kWh.   

 

Zonne-energie voor gebruiksvoorwerpen 

Zonnecellen worden ook in consumentenapplicaties, zoals een rekenmachine, tuinlamp of telefoonoplader 

gebruikt. Het zijn vooral kleine autonome systemen met een of meerdere zonnecellen, een laadregelaar en een 

batterij. Sommige zonneladers hebben geen eigen batterij.  

 

Het is voor de consument van belang dat apparaten op zonne-energie naar tevredenheid presteren. Dit 

hangt vooral af van de toepassing en de oppervlakte van de zonnecel. Een tuinlamp met een klein oppervlak aan 

zonnecellen kan in de zomer genoeg energie opslaan, zodat de lamp de hele nacht kan branden. Veel goedkope 

tuinlampen halen dit niet. In de winter lukt dit vaak niet, als het oppervlak zonnecellen te klein is. Ook voor het 
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opladen van een mobiele telefoon of batterijen, dient de zonnecel groot genoeg te zijn, anders duurt het opladen 

nogal lang.  

 

 

5.3  Milieuaspecten  

 

Bij de productie van zonne-energie door zonnecelsystemen komen geen emissies vrij en wordt gebruik 

gemaakt van de onuitputbare hulpbron de zon, maar bij de productie van  de panelen en in het afvalstadium is 

uiteraard wel sprake van energiegebruik, grondstofgebruik en emissies. De volgende aspecten zijn belangrijk bij het 

beoordelen van de milieuaspecten van zonnecelsystemen: de energetische terugverdientijd, broeikasgasemissies, 

giftige afvalstoffen, beschikbaarheid van natuurlijke hulpstoffen, mogelijkheden voor hergebruik en gezondheids- en 

veiligheidsaspecten (Alsema et al, 2006).  

 

Energetische terugverdientijd 

De energetische terugverdientijd van een systeem vergelijkt de hoeveelheid energie die nodig is voor de 

productie van het hele systeem met de jaarlijkse energieproductie door het zonnecelsysteem. De energetische 

terugverdientijd voor kristallijn silicium zonnesystemen voor Midden-Europa (inclusief Nederland) ligt tussen de 2,7 en 

3,5 jaar, afhankelijk van het type cel. Voor Zuid-Europa ligt dat vanwege de hogere jaarlijkse instraling (1700 kWh/m2 

in plaats van 1000 kWh/m2) veel lager, namelijk tussen de 1,5 en 2 jaar. Dit is kort vergeleken met de gegarandeerde 

levensduur van een zonnepaneel die meestal 25 jaar is. Het grootste deel van het energieverbruik voor de productie 

van zonnecellen is nodig voor de productie van een geschikte kwaliteit silicium, het zagen van wafers en de productie 

van de rest van de zonnecel (Alsema et al., 2006). 

 

Wanneer men een snelle groei van het geïnstalleerde zonnecelvermogen wil realiseren (>30% p.j), zal 

gedurende de groeifase weinig of geen besparing op fossiele energie en CO2-emissie plaatsvinden, tenzij de 

energieterugverdientijd van de zonnecelsystemen nog aanzienlijk wordt verkort [Lysen and Daey Ouwens, 2002]. Er is 

wel de verwachting dat de energieterugverdientijd van zonnecelsystemen in de nabije toekomst kan halveren, door 

een hogere efficiëntie van de cellen, gebruik van dunnere wafers en toepassing van de huidige best beschikbare 

technologie [Alsema et al., 2006]. 

 

De energetische terugverdientijd voor nieuwere dunne laagtechnologieën is iets lager dan voor silicium 

zonnecellen, met ongeveer 1,5 jaar voor CdTe en ca. 2 jaar voor a-Si en CIGS systemen in Midden-Europa [Alsema et 

al., 2006]. 

 

Broeikasgasemissies 

De broeikasgasemissies van zonnestroom, gerekend over gehele over de levenscyclus, varieert tussen de 50 

en 60 g CO2-equivalenten per kWh elektriciteit. Dit is vele malen lager dan de broeikasgasemissies van 

elektriciteitsproductie met behulp van kolen en gascentrales (respectievelijk 900 en 400 g CO2-eq./kWh). De 

broeikasgasemissies van kernenergie liggen op een vergelijkbaar niveau (Fthenakis and Alsema, 2006).  

 

Giftige afvalstoffen 

In panelen met silicium zonnecellen zitten kleine hoeveelheden zilver en bij sommige producenten bevatten 

de soldeercontacten nog een geringe hoeveelheid lood. Het laatste materiaal zal op korte termijn verdwijnen door 
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toepassing van loodvrije soldeer. Voor zilver is niet eenvoudig een alternatief te bedenken en terugwinning is (nog) 

niet economisch rendabel. Verder moeten de omvormer en andere elektronische onderdelen van een 

zonnecelsysteem uiteraard als elektronica-afval worden verwerkt. Daarnaast wordt het gebruik van cadmium in CdTe 

cellen vaak als aandachtspunt genoemd. Cadmium is giftig in metallische vorm, maar cadmium telluride is veel 

stabieler dan andere cadmium substanties en het is niet oplosbaar in water. Verder is de hoeveelheid cadmium die 

gebruikt wordt in CdTe panelen vrij laag (ca. 4 g/m2), zeker als we het vergelijken met de hoeveelheid cadmium in 

NiCd batterijen (15 gew. %). Risico’s op vrijkomend cadmium bij brand zijn erg klein, zolang dubbel glas gebruikt 

wordt voor de encapsulering van de panelen. De directe emissie van cadmium bij productie is vrijwel nul. Er wordt wel 

gesuggereerd dat CdTe modules een veilige manier vormen om cadmium op te bergen, dat noodzakelijkerwijs 

geproduceerd wordt als bijproduct van zinkproductie. Dit vereist echter wel dat er een sluitende kringloop is voor 

afgedankte panelen en er geen cadmium “weglekt” uit deze kringloop (Alsema et al., 2006). De consument kan 

afgedankte zonnepanelen aanbieden aan de reinigingsdienst van de gemeente, net als elektrische apparaten. In een 

aantal gemeenten kunnen consumenten de oude panelen apart, naast het overige huisvuil, op de stoep zetten. In 

andere gemeenten moet de consument bellen om een afspraak te maken. De wijze van inzameling van de 

desbetreffende gemeente kan nagevraagd worden bij de plaatselijke gemeentereiniging. 

 

Beschikbaarheid van natuurlijke hulpstoffen 

Een ander belangrijk punt is de uitputbaarheid van hulpbronnen. Silicium is een van de meest voorkomende 

elementen op aarde. Momenteel is er weliswaar een tekort aan de hoge kwaliteit silicium die nodig is voor 

zonnecellen, maar dit ligt alleen aan de productiecapaciteit van de siliciumfabrieken. Andere hulpbronnen voor dunne 

laag zonnecellen zijn beperkt beschikbaar. Dit geldt voor bijvoorbeeld zeldzame metalen tellurium (in CdTe cellen) en 

indium (CIGS cellen). Deze zeldzame metalen worden bovendien meestal geproduceerd als bijproduct van een ander 

metaal (zink, aluminium, hetgeen ook beperking oplegt aan de economisch winbare hoeveelheid. Het gebruik van dit 

soort materialen in de fotovoltaïsche industrie is nu echter nog relatief klein (Gellings et al., 2006).  

 

Hergebruik 

Recycling van PV-panelen is op kleine schaal mogelijk, daarbij kan een deel van silicium wafers hergebruikt 

worden zonder een verlies aan omzettingsrendement (Bombach et al., 2006). Binnen Europa komt er steeds meer 

aandacht voor de inzameling en recycling van oude zonnecelsystemen. De PV industrie is bezig om een organisatie op 

te zetten die het terugnemen en recyclen van zonnecelsystemen gaat organiseren (Wambach et al., 2006).  

 

Gezondheids- en veiligheidsaspecten 

Concluderend is het gebruik van zonnestroom zeer voordelig voor het milieu vergeleken met het gebruik van 

conventionele elektriciteit. Bij toepassing van zorgvuldige productiemethoden vinden geen noemenswaardige emissies 

plaats en zijn de gezondheidsrisico’s voor werknemers binnen normale grenzen. 

 

Autonome zonnesystemen 

Een autonoom zonnesysteem heeft geen omvormer, maar wel een laadregelaar en een accu om stroom op 

te slaan. Er zijn veel verschillende typen accu’s. Deze hebben een verschillende levensduur en zijn daarmee minder of 

meer belastend voor het milieu. Als gevolg van de extra accu-opslag en de wat lagere energieopbrengst is de 

milieubelasting van autonome systemen meestal hoger dan die van netgekoppelde systemen. Als er een 

elektriciteitsnet beschikbaar is, de keus voor een autonoom systeem dus niet het meest gunstig voor het milieu. 
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Consumentenproducten 

In de voorgaande paragrafen is beschreven dat de terugverdientijd voor zonnecellen buiten tussen de 1.5 en 

3.5 jaar is. Zonnecellen op consumentenproducten staan niet continu in de zon en worden soms ook binnen gebruikt. 

Daardoor is de energetische terugverdientijd veel langer voor gadgets dan voor zonnecelsystemen buiten, terwijl de 

levensduur van veel gadgets veel korter is dan van zonnecelsystemen. Wel vervangen zonnecellen in gadgets vaak 

primaire batterijen die anders in de betreffende applicaties worden gebruikt. Dit resulteert wel in een milieuvoordeel 

door het voorkomen van gebruik van primaire batterijen.  

 

 

5.4  Voorwaarden voor toepassing 
 

Keuze voor een systeem 

De keuze voor een type zonnesysteem is afhankelijk van de wensen van de consument en de toepassing van 

de stroom.  

 

Voor plaatsing van een zonnesysteem op een huis of gebouw met een normale elektriciteitsvoorziening 

wordt altijd een netgekoppeld systeem aangeraden. Deze systemen zijn eenvoudiger te gebruiken, garanderen een 

continue energievoorziening, zijn goedkoper, hebben een hogere energieopbrengst, vergen minder onderhoud en 

zijn ook nog milieuvriendelijker. Een autonoom systeem kan aangeschaft worden als er geen elektriciteitsnetwerk in 

de buurt is, bij een mobiele toepassing (bijvoorbeeld een caravan of boot) of bij een onbetrouwbaar 

elektriciteitsnetwerk in het buitenland. Zie voor bepaling van de grootte van een autonoom systeem bijlage 6.  

 

De grootte van een aan te schaffen zonnesysteem hangt af van de beschikbare ruimte, de wensen van de 

consument en de beschikbare financiële middelen. Let er op dat tot een productie van 3000 kWh de verbruikte 

elektriciteit met de opgewekte elektriciteit verrekend kan worden. Boven de 3000 kWh kan de vergoeding voor de 

gehele opbrengst komen te vervallen!! Dit betekent in de praktijk dat verrekening mogelijk is tot een systeemgrootte 

van maximaal 4 kWp (zie sectie 5.5 kosten en baten). 

 

Oriëntatie en hellingshoek 

In Nederland is idealiter de module naar het zuiden gericht met een hellingshoek van 36°, dan valt het 

meeste licht op het paneel. In onderstaande figuur is de invloed van een verschillende oriëntatie en hellingshoek te 

zien (zie ook het figuur in sectie 4.4).  
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Figuur 5.7 Invloed van oriëntatie en hellingshoek op opbrengst zonncelesysteem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 5.8 Invloed van schaduw op opbrengst: blauwe lijn (bovenste) is referentieopbrengst, rode lijn is gemeten opbrengst 
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Vermijd schaduw  

Het vermijden van schaduwwerpende objecten op zonnecelsystemen is een absolute voorwaarde voor de 

goede belichting van zonnecelsystemen. Schoorstenen, ventilatiepijpen, antennes maar ook bomen, klimplanten en 

vogelpoep zijn voorbeelden van objecten die schaduw kunnen veroorzaken. In figuur 5.8 is duidelijk te zien wat voor 

effect een grote boom heeft op de energieopbrengst op een zonnige dag. De blauwe (bovenste) lijn is de 

gemodelleerde opbrengst, de rode lijn is de gemeten opbrengst. ’s Middags is het effect van de schaduw van de 

boom op de panelen zeer goed zichtbaar.  

 

Ventilatie 

De stroomopbrengsten van zonnecelsystemen gaan omlaag bij een hoge paneeltemperatuur. Daarom is het 

belangrijk dat er bij de montage voldoende ventilatieruimte onder de panelen wordt gelaten. Daarnaast is het nodig 

dat er luchtopeningen zijn aan de onder- en bovenkant van de ventilatiespouw om een vrije luchtdoorstroming onder 

de panelen mogelijk te maken. 

Ook omvormers worden warm; hoe meer licht op de panelen valt, des te warmer wordt de omvormer. Bij 

het kiezen van de plek voor de omvormer moet rekening worden gehouden met de vrije luchtdoorstroming rondom 

de omvormer.  

 

Geluidsoverdracht 

Wanneer een groot oppervlak aan zonnecelsystemen op het dak wordt geplaatst, moet er rekening worden 

gehouden met mogelijke geluidsoverdracht via de draagconstructie. Dat kan vermeden worden door de 

draagconstructies boven de woningscheidende wanden te laten onderbreken.  

  

Ruimtegebruik en plaatsing 

Behalve dakoppervlak neemt een zonnecelsysteem niet veel ruimte in beslag. Toch is het voor een optimaal 

resultaat van belang om van tevoren goed na te denken waar en hoe de verschillende onderdelen van het 

zonnestroom systeem geplaatst zullen worden. De omvormer moet bijvoorbeeld niet al te ver van de panelen staan, 

anders krijg je hogere verliezen. 

 

Panelen 

Zonnecelpanelen zijn het meest zichtbare onderdeel van een zonnecelsysteem. Ze worden op een vlak 

geplaatst dat een onbelemmerde lichttoetreding mogelijk maakt. Op een hellend dak moet rekening worden 

gehouden met ongeveer 1 m2 per 120 Wp paneel. Dus, voor 480 Wp aan panelen is een oppervlakte van ongeveer 4 

m2 nodig en voor 1200 Wp (of 1,2 kWp) is ongeveer 10 m2 nodig. 

Op een plat dak moet rekening worden gehouden met de nodige afstand tussen de rijen panelen om 

onderlinge schaduwing te voorkomen. Per paneel van 1 m2 moet op een plat dak rekening worden gehouden met 

een dakoppervlak van ongeveer 2,5 m2.  

 

Op hellende daken 

Bij toepassingen op bestaande daken worden de panelen in principe boven de dakbedekking geplaatst. De 

vorm van de draagconstructie voor panelen is afhankelijk van de situatie ter plekke. Op hellende daken worden de 

panelen meestal met behulp van aluminiumdragers en beugels vastgezet. Deze constructies passen op vrijwel alle 

soorten dakbedekkingen met dakpannen en golfplaten. Ook kan op een hellend dak gebruik worden gemaakt van 

kunststof onderleggers die in de paneelvorm zijn voorgegoten en als doe-het-zelf pakket kunnen worden toegepast. 
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Op platte daken 

Op platte daken wordt vaak gebruik gemaakt van een open bevestigingsconstructie van aluminiumprofielen. 

Deze constructie wordt met stoeptegels op de plaats gehouden. Bij grotere installaties wordt de draagconstructie in 

het dak verankerd. Het voordeel van een dergelijke opstelling is dat de oriëntatie naar wens kan worden gekozen en 

er een onbelemmerde ventilatie van de panelen mogelijk is. Een andere mogelijkheid voor de bevestiging van  

zonnecelpanelen op platte daken is met behulp van kunststof bakken die zo gemaakt zijn dat een paneel er precies in 

past. Deze bakken worden met stoeptegels verzwaard om verschuiving te voorkomen. De bakken zijn voorzien van de 

nodige ventilatieopeningen tegen oververhitting van panelen. 

 

Gevel 

Zonnecelpanelen kunnen ook op gevels worden geplaatst, ze kunnen dan als gevelbekleding of luifels 

worden gebruikt. Bij de toepassing in serres worden frameloze panelen binnen speciale aluminiumprofielen 

vastgeklemd om zo een waterdichte laag te vormen. Wel is op een gevel de instraling aanzienlijk lager dan op een 

schuin zuid-georiënteerd vlak. 

 

Voldak 

In de nieuwbouwsituaties worden vaak voldaksystemen toegepast, waar panelen in plaats van dakbedekking 

worden gebruikt. In dat geval wordt er een waterdichte folie onder de panelen aangebracht. De panelen worden 

vastgezet met behulp van een combinatie van aluminiumprofielen en bevestigingsplaatjes. Het voordeel van de 

toepassing in de nieuwbouw is dat er dan makkelijker rekening kan worden gehouden met alle eerdergenoemde 

aandachtspunten. 

 

Kabels en leidingen 

Zonnecelpanelen worden onderling met behulp van kabels aan elkaar gekoppeld. Deze kabels worden door 

een gat in het dakbeschot of in de muur de woning binnen gebracht waar ze naar de omvormer worden geleid. Van 

de omvormer loopt een kabel naar een aparte groep in de meterkast. De omvormer kan in de zolderkamer, op de 

overloop of in de meterkast worden geplaatst. Er zijn ook omvormers die geschikt zijn voor plaatsing buiten.  

Het is goed om voor het plaatsen van de installatie de kabelroute door de woning te bepalen. Kleine 

zonnecelsystemen van onder de 600 Wp kunnen direct op het dichtstbijzijnde stopcontact aangesloten worden. Er 

mag maximaal 600 Wp per groep worden aangesloten. Daarom is het raadzaam om voor systemen boven de 600 Wp 

een installateur de installatie te laten verzorgen. Eventueel kan een handige doe-het-zelver zelf 2 systemen aansluiten 

op 2 stopcontacten als deze tot verschillende groepen behoren (dit is eenvoudig zelf te testen door de groepen en 

verlichting 1 voor 1 aan- en uit te schakelen). In geval van twijfel de installateur raadplegen. 

 

Omvormer 

De ruimte nodig voor de omvormer kan, afhankelijk van de systeemgrootte en het fabrikaat van de 

omvormer, variëren tussen (bxhxd) 12 x 25 x 12 cm en ongeveer 40 x 35 x 20 cm. De omvormer kan op zolder, op de 

overloop of in de meterkast worden geplaatst. Er zijn ook omvormers die buiten geplaatst kunnen worden. 

 

Controle op de werking 

De werking van een systeem kan gecontroleerd worden met een losse energiemeter of een meting door de 

omvormer. De meeste omvormers zijn voorzien van lichtsignalering, de zogenaamde ledjes die op groen staan als de 
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omvormer goed werkt en er stroom geproduceerd wordt. Er zijn ook omvormers die de hoeveelheid geproduceerde 

energie meten. Sommige daarvan kunnen uitgelezen worden met een computer. Er kan ook een losse energiemeter 

geplaatst worden tussen de omvormer en het stopcontact.  

Zeker bij wat grotere installaties is het aan te raden om de opbrengst te meten met extra meter om de juiste 

werking van het systeem te kunnen controleren. 

 

De hoeveelheid opgewekte energie varieert met het weer en het seizoen. De opbrengst van een PV-systeem 

kan vergeleken worden met een verwachte opbrengst op basis van gemeten instraling. Deze instraling kan afkomstig 

zijn van een dichtbij meteostation, maar kan ook verkregen worden op basis van satellietdata. Voor consumenten zijn 

er enkele consultancies die een continue monitoring van het zonnesysteem aanbieden. In Nederland biedt ‘Bel de 

zon’ aan zijn klanten de service ‘Zonnewijzer’ aan die de opbrengst van het zonnesysteem op dagelijkse basis 

uitrekent. (Dit is voor zover bekend de enige Nederlandse aanbieder voor opbrengstcontrole. PV-installateurs 

controleren wel de instantane werking). In het buitenland kan dit met SaferSun of Spyce, die op uurlijkse basis de 

verwachte energieopbrengst uitrekenen. Dit is echter niet rendabel voor systemen die kleiner zijn dan een paar kWp. 

Deze diensten zijn beschikbaar vanaf ongeveer 40 Euro per jaar, wat voor een klein systeem natuurlijk erg hoog is. 

 

Meestal is het niet mogelijk om de werking van individuele panelen te controleren. Dit kan wel bij systemen 

voor elk paneel een omvormer hebben met een indicatie van de werking. Dat kan ertoe leiden dat de panelen of de 

omvormers het niet doen zonder dat de eigenaar zich daarvan bewust is.  

 

Onderhoud en schoonmaak 

Doordat zonnecelsystemen geen draaiende onderdelen hebben behoeven ze normaliter geen onderhoud. 

Wel is het verstandig om eens per jaar een controle te (laten) uitvoeren om te zien of alle onderdelen naar behoren 

werken en of de panelen nog goed vast zitten. Dit is vooral aan te raden bij systemen die geen controle met lichtjes 

per paneel hebben en ook niet via een PC gevolgd kunnen worden. 

 

In het Nederlandse klimaat zorgt neerslag er in de meeste gevallen voor dat het vuil goed van de panelen 

wordt weggespoeld. Op locaties dicht bij het spoor, drukke snelwegen of in de buurt van zware industrie is goed om 

de panelen ongeveer eens per jaar te reinigen.  

 

Garanties en verzekeringen 

Zonnecelpanelen zijn heel duurzame producten. Leveranciers bieden een fabrieksgarantie die varieert van 2 

tot 25 jaar. Meestal wordt daarnaast een vermogensgarantie gegeven voor 10 jaar op 90% en gedurende 20 jaar op 

80% van het oorspronkelijke vermogen. De leveranciers van omvormers beperken hun garanties meestal tot twee tot 

vijf jaar. Kopers van de installaties raden wij aan om een systeemgarantie van ten minste vijf jaar te eisen.  

 

De schade aan een zonnecelsystemen wordt meestal gedekt door de opstalverzekering. De voorwaarden 

kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen en daarom kan de consument dit voor aanschaf het beste 

informeren bij de eigen verzekeringsmaatschappij. 

 

Vergunningen 

In principe is er voor het plaatsen van zonnecelsystemen op het dak geen vergunning nodig, zo lang het 

geen monumentaal pand betreft. In het geval van een schuin dakvlak, dienen de panelen binnen het vlak van het dak 

te liggen en in of direct op het dakvlak liggen. De hellingshoek dient gelijk te zijn aan de hellingshoek van het 

 44 



Zonne-energie voor consumenten 

dakvlak. Op een plat dakvlak dient de afstand tot de dakrand ten minste gelijk te zijn aan de hoogte van het paneel 

en de hellingshoek mag ten hoogste 35 graden zijn. Voor het plaatsen van zonnecelsystemen op een monument of 

een beschermd stads- of dorpsgezicht zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988 is een lichte bouwvergunning 

nodig, Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, (Ministerie van VROM, 2002). 

Eventueel kan men via http://www.vrom.nl/bouwvergunningen_online bepalen of men een vergunning nodig heeft. 

 

 

5.5  Kosten en baten 
 

Een zonnecelsysteem gebruikt geen brandstof, maar de energie is natuurlijk niet gratis. De kosten worden 

bepaald vooral bepaald door de aanschaf- en installatiekosten. Verder spelen kosten voor onderhoud, de 

energieopbrengst, de afschrijvingstermijn en het reële rentepercentage een rol (Sinke, 2006).  

 

Aanschaf- en installatiekosten 

De kosten voor zonnecelsystemen verschillen per aanbieder en per type systeem. Systeemprijzen voor doe-

het-zelf pakketten variëren rond de € 5 per Wp inclusief panelen, inverter, kabels en montagesysteem, maar exclusief 

een opbrengstmeter en installatie (februari 2006, http://www.zonnecelsystemen.wouterlood.com). Een systeem van 

500 Wp kost ongeveer € 2500. Montagekosten voor systemen rond de 500 Wp zijn vanaf € 250. De IEA PVPS geeft 

systeemprijzen tussen de € 5,5 en 6 voor netgekoppelde systemen in Nederland in 2005 (IEA PVPS, 2006). Een 

systeem van 500 Wp levert ongeveer 400 kWh/jaar. De prijzen zijn inclusief BTW. 

 

Kosten voor onderhoud 

De kosten voor onderhoud zijn laag. Omdat onderhoud af en toe wel nodig is worden kosten voor 

onderhoud meestal geschat op 1 % van de aanschaf en installatiekosten per jaar.  

 

Energieopbrengst 

Zonnecelsystemen leveren ongeveer 750 kWh voor een 1 kWp systeem per jaar. Met een elektriciteitsprijs 

van € 0,22 per kWh en een terugtellende energiemeter bespaart u daarmee € 165 per jaar op uw energierekening. 

Omdat de aanschafkosten van een 1 kWp systeem rond € 5000-6000 liggen verdient het systeem zich in Nederland 

niet snel terug, zolang er geen subsidie op de aanschaf verstrekt wordt.  

 

Vergoeding voor teruglevering 

Wanneer het zonnecelsysteem meer elektriciteit produceert dan de consument op dat moment gebruikt, 

wordt dit teruggevoerd in het elektriciteitsnet. De consument is dan aan het terugleveren, dit wordt echter niet altijd 

automatisch door alle elektriciteitsmeters geregistreerd. Om ervoor te zorgen dat de consument alleen betaalt voor de 

elektriciteit die hij netto van de leverancier afneemt, is er een wettelijke regeling opgesteld. Netbeheerders zijn 

eindverantwoordelijk voor het vaststellen van de leverings- en terugleveringscijfers en de leveranciers zijn 

verantwoordelijk voor de verrekening met de klant. Let op: de hoeveelheid elektriciteit die teruggeleverd wordt aan 

het net is minder dan de hoeveelheid elektriciteit die het zonnecelsysteem heeft geproduceerd. De elektriciteit die het 

zonnecelsysteem opgewekt wordt namelijk eerst in huis gebruikt, dit wordt ook ‘het gebruik achter de meter’ 

genoemd. Pas wanneer er meer wordt opgewekt dan gebruikt wordt de elektriciteit teruggeleverd aan het net. 

Uiteraard blijven de vaste kosten (“vastrecht”) wel hetzelfde, ook al neemt u veel minder stroom af van het 

energiebedrijf. 
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Consumenten die minder dan 3000 kWh duurzame elektriciteit op jaarbasis terugleveren aan het net, 

hebben het recht dat deze teruggeleverde hoeveelheid wordt afgetrokken wordt van hun gebruik, we noemen dit 

salderen. De elektriciteitsleverancier brengt dan alleen de kosten in rekening van de netto afgenomen elektriciteit. 

Voor de teruggeleverde elektriciteit hoeft niets te worden betaald, dus niet voor levering en transport, geen 

energiebelasting en bijgevolg geen BTW. Dit kan echter alleen als de consument een meter heeft die ook de 

teruglevering registreert. In oude huizen hangt vaak nog een meter die terug kan draaien, dit zijn Ferrarismeters* 

zonder terugloopblokkering. Deze meter saldeert de productie en de afname automatisch, dit is alleen niet zo 

nauwkeurig als een digitale meter. Wanneer het energiebedrijf de meter wil vervangen, kan de consument verzoeken 

de meter te laten hangen, tenzij de meter niet meer betrouwbaar is of het einde van zijn levensduur heeft bereikt. 

Ook kan de consument meteen bij de vervanging van de meter vragen om een dubbele meter die naast het verbruik 

ook de teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit registreert.  

 

Heeft de consument een meter die alleen kan registreren wat er wordt afgenomen van het elektriciteitsnet, 

dan kan hij de netbeheerder verzoeken om de meter te vervangen. De consument zal hiervoor zelf de kosten moeten 

betalen. De kosten voor het vervangen van de elektriciteitsmeter zijn per netbeheerder verschillend. Bovendien komen 

hier nog de mogelijk extra kosten voor meteropname bij. Om vervolgens in aanmerking te komen voor saldering, 

moet de consument een verzoek indienen bij de netbeheerder.  

 

Consumenten die meer dan 3000 kWh produceren maar niet meer dan 3000 kWh terugleveren, vallen dus 

ook onder de wettelijke regeling. Voor teruggeleverde elektriciteit boven de 3000 kWh krijgt de consument een 

‘redelijke’ vergoeding. Dit kan betekenen dat alleen tegen het leveringstarief wordt verrekend en dat de 

transportkosten nog wel moeten worden betaald.  

 

Klachten over de terugleververgoeding van netbeheerder of energieleverancier kunt u doorgeven aan de 

Informatielijn van de Directie Toezicht Energie (DTe): 0800 0231 885 (gratis) of per mail: info@nmanet.nl  

 

Afschrijvingstermijn  

De technische levensduur van de panelen is minimaal 25 jaar, en er zijn voorbeelden van oudere panelen die 

nog steeds energie produceren. Voor de afschrijvingstermijn (economische levensduur) kan daarom 25 jaar worden 

aangenomen.  

 

In figuur 5.8 staan de elektriciteitsprijzen van Europa vergeleken met de consumentenprijzen. Hieruit blijkt 

dat het nu ongeveer een halve Euro per kWh kost om in Nederland zonnestroom te produceren. Daarbij is 

aangenomen dat het systeem € 5 per Wp kost, een afschrijvingstermijn van 25 jaar, een rente percentage van 4 %, 

onderhoudskosten van 1 % per jaar en een Performance Ratio* van 0,75. Het kost dus circa € 0,5 om een kWh 

zonnestroom te produceren in Nederland. De roze lijn geeft het gebied in Europa aan waar de prijs van zonnestroom 

lager of gelijk is aan de prijs van elektriciteit voor consumenten. In figuur 5.9 is de situatie voor 2020 aangegeven.  

In 2020 zijn de kosten van zonnestroom gelijk aan de consumentenprijs voor elektriciteit. Aannames: 

afschrijvingstermijn systeem 25 jaar, rentepercentage van 4 %, onderhoudskosten 1 % van systeemprijs, systeemprijs: 

5 €/Wp in 2005 en 2 €/Wp in 2020, consumentenprijs voor elektriciteit gaat 1% per jaar omhoog (Sinke, 2006). 
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5.6 Ontwikkelingen 

 

Ontwikkelingen vinden plaats om zonnecellen efficiënter, dunner en goedkoper te maken. 

 

Efficiënter 

Er vinden veel praktische en technologische ontwikkelingen plaats om zonnesystemen efficiënter en beter te 

maken. Veel ontwikkelingen worden gedreven om meer elektriciteit met minder silicium te leveren, één manier omdat 

te bereiken is door het rendement van de panelen te verhogen (Ossenbrink, 2006).  

 

Dunner 

Huidige ontwikkelingen op het gebied van siliciumcellen leiden tot dunnere wafers, terwijl geprobeerd wordt 

de efficiëntie zo hoog mogelijk te houden. Dit kan de prijs van de cellen verlagen en ook het milieuprofiel verder 

verbeteren (Ossenbrink, 2006).  

 

Goedkoper 

Er vindt ook veel onderzoek plaats naar alternatieven voor silicium cellen omdat dit een zwakke 

lichtabsorbeerder is, daarom zijn vaak dikkere cellen en daarom meer materiaal nodig. Dit geldt niet voor dunne 

silicium lagen. Er wordt verwacht dat dunne laag technologieën in de toekomst kunnen concurreren met de kwaliteit 

en prijs van silicium cellen. Nu zijn dunne laag technologieën nog beperkt beschikbaar en hebben ze een beperkt 

rendement. Ook worden steeds vaker dunne films op flexibele dragers, zoals plastic of metaal gedeponeerd. In 

Nederland is men binnen het onderzoeksproject Helianthos bezig met ontwikkeling van een “roll-to-roll” technologie 

(d.w.z. van een rol folie naar een rol zonnecellen).  

 

 

5.7  Zonnestroom (als groene energie) 

 

Zonnestroom is een van de duurzame bronnen voor elektriciteit die als groene stroom verkocht kan worden. 

Er zit maar een heel klein percentage zonnestroom in groene stroom. Het percentage verschilt bij de verschillende 

leveranciers tussen de 0,01 en 0,7 %. Bij een enkele leverancier kan de consument ook kiezen voor 100 % 

zonnestroom.  

 

De zonnestroom die verkocht wordt door de leveranciers komt van zonnecelsystemen op daken van 

huishoudens, utiliteitsgebouwen en op andere gebouwen. De grotere leveranciers zijn voor een groot deel zelf 

eigenaren van de zonnecelsystemen die de stroom produceren (Schomper, 2007). Andere, vooral kleinere 

leveranciers, kopen zonnestroom in bij huishoudens of andere eigenaren van de zonnestroom, bijvoorbeeld 

woningcorporaties (Greenchoice, 2007).  
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Figuur 5.8 PV* electriciteitsprijzen vergeleken vergeleken met typische consumenten elektriciteitsprijzen (Sinke, 2006) 
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Figuur 5.9 PV-elektriciteitskosten vergeleken met consumentenprijzen voor elektriciteit. 
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5.8  Deeladvies 
 

De consument kan bijdragen aan zijn eigen duurzame energievoorziening door een zonnesysteem aan te 

schaffen en te installeren. Er is keuze uit verschillende soorten systemen. Een netgekoppeld PV-systeem kan een grote 

bijdrage leveren aan de huishoudelijke elektriciteitsconsumptie. Voor een mobiele toepassing of voor een plek waar 

geen elektriciteitsnetwerk te vinden is biedt een autonoom zonnesysteem een oplossing. Verder kan de consument 

kiezen voor groene stroom, wat een heel klein percentage zonne-energie bevat. Ook zijn er consumentenproducten 

op zonne-energie.  

 

Momenteel zijn er geen landelijke subsidies op zonnecelsystemen, daardoor is de aanschaf van een 

zonnesysteem zeker niet kostendekkend. De economische terugverdientijd is aanzienlijk hoger dan de technische 

levenduur van 25 jaar. Wel kunt u met een zonnecelsystemen uw eigen duurzame elektriciteit produceren. Bijkomend 

voordeel is dat een zonnesysteem later gemakkelijk is uit te breiden.  

 

De energetische terugverdientijd voor zonnesystemen in Nederland is ongeveer 3 jaar, dat is dus veel lager 

dan een verwachte technische levensduur van 25 jaar. De voordelen voor het milieu van netgekoppelde systemen zijn 

veel groter dan de nadelen voor het milieu. Bij consumentenproducten met zonnecellen is er alleen milieuvoordeel als 

er flink wordt bespaard op niet-oplaadbare batterijen, in andere gevallen is er weinig of geen milieuvoordeel. 
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Hoofdstuk 6 

 

 

 

 

Zonnecentrales 
 

 

 

 

6.1  Inleiding 
 

Er worden op verschillende plekken in de wereld ook zonnecentrales gebouwd. Dit zijn zowel grote 

fotovoltaïsche* als grote zonthermische* systemen van meerdere MW’s die op de grond geïnstalleerd worden. De 

geproduceerde elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.  

 

In dit hoofdstuk worden verschillende typen zonnecentrales kort behandeld. Dit zijn: 

• Grootschalige PV-centrales. Dit zijn grote zonnestroom systemen.  

• Zeer grootschalige PV-centrales in de woestijn 

• Zonthermische elektriciteitscentrales. Deze centrales concentreren het zonlicht met behulp van spiegels. 

In het brandpunt wordt een vloeistof verwarmd die vervolgens via een zogenaamde stoomcyclus een 

turbine aandrijft die elektriciteit produceert.  

• PV-centrales met geconcentreerd zonlicht.  

 

In sectie 6.2 worden de verschillende concepten voor zonnecentrales behandeld. In sectie 6.3 en 6.4 worden 

respectievelijk de milieuaspecten en economische aspecten van zonnecentrales beschreven. In paragraaf 6.5 worden 

de ontwikkelingen van zonnecentrales beschreven, in paragraaf 6.6 wordt een deeladvies gegeven.  

 

 

6.2  Verschillende concepten voor zonnecentrales 

 

Grootschalige PV-centrales 

De afgelopen jaren zijn veel grootschalige PV installaties geïnstalleerd. Deze systemen zijn groter dan circa 1 

MWp en zijn vanwege subsidieregelingen vooral in Duitsland en Spanje geïnstalleerd. Er zijn ook grote systemen in 

Portugal, de Verenigde Staten en Japan. In totaal zijn er meer dan 100 systemen gebouwd die groter zijn dan 1 MWp 

(Lenardic, 2007). Er worden momenteel twee zeer grote installaties gebouwd van 62 MWp in Moura, Portugal en van 

70 MWp in Brandis, Duitsland (Wille, 2007).  

 

Grootschalige PV-centrales maken gebruik van dezelfde zonnecelsystemen als consumenten. Vaak zijn de 

inverters groter, zodat er meer panelen op aangesloten kunnen worden. De opgewekte energie wordt teruggeleverd 

aan het elektriciteitsnet.  
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De zonnecelsystemen worden opgesteld in rijen of in een tracker systeem dat steeds de volgt. Als de 

zonnecelsystemen in rijen staan, moeten deze ver genoeg uit elkaar staan, zodat ze elkaar niet beschaduwen. In een 

tracker systeem, zoals het systeem op de foto, volgen de panelen de zon. Daartoe zijn er 12 panelen op een tracker 

gemonteerd.  

 

 
 

Figuur 6.1 Zonnecentrale van 12 MWp in Duitsland (http://www.heise.de/tr/artikel/bilderstrecke/49/0) 

 

Zeer grootschalige PV-centrales in de woestijn 

Er zijn ideeën voor energiewinning met zeer grootschalige PV systemen in de woestijn. Het potentieel 

daarvoor is zeer groot. Eenderde van landoppervlak van de aarde bestaat uit woestijn. Woestijnen zijn dunbevolkt en 

hebben een hoge zonne-instraling. De energieopbrengst op 4 % van het oppervlak van deze zeer droge woestijnen is 

gelijk aan de wereldwijde energieconsumptie. Deze PV systemen zijn tussen de 10 MWp en enkele GWp ( Kato et al., 

1995).  

 

Concentrated Solar Power (CSP)* 

In een zonthermische elektriciteitscentrale wordt licht met behulp van grote gekromde spiegels gebundeld. 

Het geconcentreerde licht warmt een vloeistof op, dat, soms via een warmtewisselaar, verzadigde stoom produceert 

die een stoomturbine aandrijft. Er zijn vier elementen nodig: een concentrator, een ontvanger, een vorm van 

transport medium of opslag en een kracht omzetter.  

 

Zonnetrog 

In een zonnetrog zijn de parabolische spiegels in rijen geplaatst. In het brandpunt van de spiegels bevindt 

zich een stalen absorptieleiding. Door de leiding stroomt thermische olie, die door het zonlicht tot 300 a 400 °C 

wordt verwarmd. De hete olie brengt via een warmte wisselaar water in het water-stoomcircuit aan de kook. De 

stoom drijft een turbine aan, die elektriciteit produceert. Thermische olie ontbindt bij temperaturen hoger dan 400 

°C. Daarom wordt nu ook de optie van stoom als direct medium in plaats van thermische olie onderzocht. Bij hogere 

temperaturen is de efficiëntie van de stoomturbine hoger. Het maximale vermogen van een zonnetrogcentrale is 100 

MW (De Ingenieur, 2006).  

 

Deze technologie wordt al sinds 1985 in Californie commercieel toegepast. In het Spaanse Andasol-project 

worden momenteel twee trogcentrales van elk 50 MW gebouwd. Voor het eerst zal in een trogcentrale ook warmte 
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opgeslagen worden met behulp van een zoutreservoir waardoor ’s nachts 7 uur lang electriciteit geleverd kan worden 

zonder zonlicht (De Ingenieur, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.2 Zonnetrog (Aringhoff et al., 2005) 

 

Zonnetoren 

Bij een zonnetorencentrale concentreren de gekromde spiegels (ook wel heliostats genoemd) het licht op 

een cirkelvormig brandpunt op de top van een toren. Via een warmtewisselaar wordt de warmte van de zon 

overgedragen aan een warmtetransportmedium, bijvoorbeeld een water-stoommengsel, zout of lucht. Onder in de 

toren staat een stoomturbine om elektriciteit te genereren. De efficiëntie van de turbine hangt af van de temperatuur 

van het water-stoom mengsel. Water-stoom als transportmedium wordt opgewarmd tot 250 °C daardoor heeft de 

turbine een rendement van ca. 28 %. Gesmolten zout als medium wordt opgewarmd tot 570 °C en warmt via een 

warmtewisselaar het water-stoommengsel wat de turbine aandrijft op tot een temperatuur van 500 °C. Dit leidt tot 

een turbine efficiëntie van 32 %. Het voordeel van zout is dat het ook opgeslagen kan worden in geïsoleerde tanks, 

het nadeel is echter dat zout stolt als de temperatuur te laag wordt. Lucht als medium kan via een warmtewisselaar 

het water-stoom mengsel opwarmen tot 650 °C, waardoor het turbinerendement circa 35 % is. De laatste twee 

concepten zijn nog niet uitontwikkeld. Momenteel wordt er in Spanje een zonnetorencentrale van 11 MW gebouwd 

(De Ingenieur, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figuur 6.3 Zonnetoren (Aringhoff et al., 2005) 
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Parabolische schotel 

Een parabolische schotel concentreert het licht op een ontvanger in het brandpunt van de schotel. In de 

ontvanger wordt een vloeistof of gas verhit tot 750 °C. Dit verhitte gas wordt gebruikt om een kleine piston of 

Stirling motor of een microturbine aan te drijven. Het vermogen van dit concept tot nu toe is maximaal 25 kW. Dit is 

een geschikte optie voor een omgeving zonder elektriciteitsnetwerk (Aringhoff et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figuur 6.3 Parabolische schotel (Aringhoff et al., 2005) 

 

 

PV-centrales met geconcentreerd zonlicht (Concentrated PV of CPV) 

Bij de toepassing van fotovoltaïsche centrales met geconcentreerd zonlicht wordt zonlicht met parabolische 

schotels of met heliostats gefocust op een brandpunt. In het brandpunt bevinden zich dicht op elkaar gestapelde 

hoog efficiënte (>30 %) zonnecellen, die het licht direct omzetten naar elektriciteit. Deze cellen worden gekoeld, 

omdat de efficiëntie van de cellen omlaag gaat met hogere temperaturen. Een schotel van 35 kW heeft maar een 

zonneceloppervlak van 0.23 m2, terwijl een traditioneel zonnesysteem van 35 kW een oppervlak van ongeveer 350 m2 

heeft. In Australië wordt voor 2013 een zonnetoren PV centrale van 154 MW gebouwd (Hirshman, 2006; Solar 

Systems, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.4 PV met geconcentreerd zonlicht.

 

53 



Kennispunt Bètawetenschappen 

6.3  Milieuaspecten  
 

Zonnecentrales zorgen voor een flinke reductie van broeikasgassen vergeleken met conventionele gas- of 

kolencentrales. Er is wel energie nodig voor de productie van de gebruikte materialen. Grootschalige centrales nemen 

ruimte in en kunnen een impact hebben op het lokale ecosysteem en microklimaat. Bovendien zullen meestal lange 

hoogspanningsleidingen nodig zijn om de opgewekte stroom naar bewoonde gebieden te transporteren. 

 

De energieterugverdientijd van grootschalige PV installaties is van dezelfde orde grootte als van op het dak 

geïnstalleerde systemen (Wild-Scholten et al., 2006). De energetische terugverdientijd voor Zuid-Europa is ongeveer 2 

jaar. De energieterugverdientijd van geconcentreerde thermische zonne-energie is in de orde van 5 maanden 

(Aringhoff et al., 2005). Energetische terugverdientijden zijn dus erg laag vergeleken met de levensduur van het PV-

systeem of de centrale van 25 of 30 jaar.  

 

Een belangrijk bezwaar van zon-thermische centrales is dat ze veel water (3 m3/MWh) verbruiken voor het 

terugkoelen van de stoom uit de stoomturbine. Omdat dit water verdampt naar de atmosfeer kan het niet meer 

hergebruikt worden. In woestijnachtige gebieden is dit waterverbruik uiteraard een fors bezwaar (Groenendaal, 

2002).  

 

Bij grootschalige centrales zijn er ook andere aandachtspunten voor milieueffecten vergeleken met kleine 

systemen. Grotere centrales nemen meer ruimte in op ongebruikt land. Grootschalige systemen zorgen ervoor dat 

minder zonlicht de grond bereikt. Het is onduidelijk of dit kan bijdragen tot het voorkomen van verwoestijning. Dit 

hangt van de lokale omstandigheden af en ook van de verandering van het microklimaat. Afhankelijk van lokale 

omstandigheden kunnen woestijncentrales onduurzame lokaal gebruik van energievoorziening met hout of kolen 

vervangen ( Kato et al., 1995). 

 

 

6.4  Kosten en baten 

 

De kosten en baten van grote zonnecentrales hangen af van het typesysteem en de locatie. De locatie 

bepaalt niet alleen hoeveel zonne-instraling er per vierkante meter valt, maar ook de prijs en eventuele subsidies die 

betaald worden voor de levering van zonne-energie aan het elektriciteitsnet. De relatief hoge terugleververgoeding 

die vaak voor consumenten geldt, geldt niet of in mindere mate voor grote zonnecentrales. Deze regelingen 

verschillen per land. De zonthermische installaties die onlangs zijn geopend in Nevada en in Spanje leveren stroom 

tegen 12-17 €c per kWh, dit is lager dan stroom uit zonnecellen maar nog wel duurder dan stroom uit het kolen, gas 

of kernenergie. Er wordt verwacht dat de prijs kan zakken tot 7-8 €c/kWh (NRC, 19-05-2007). 

 

 

6.5  Deeladvies 
 

Voor zover bekend wordt door geen enkele Nederlandse energieverkoper grootschalige zonne-energie uit 

het buitenland ingekocht en verkocht. Dit neemt niet weg dat CSP en andere vormen van grootschalige zonne-

energie in de toekomst een interessante optie kunnen vormen.  
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Hoofdstuk 7  

 

 

 

 

Beleid 
 

 

 

 

De overheid voert op dit moment geen specifiek beleid voor zonne-energie. Momenteel zijn er geen 

landelijke subsidies voor de aanschaf van zonnecelsystemen of zonneboilers. In enkele regio’s zijn er wel lokale 

subsidieregelingen voor zonnecelsystemen en zonneboilers. Een overzicht is te vinden op de website van de 

Vereniging Zonnestroom Producenten: http://www.zonnestroomproducenten.nl/. Consumenten kunnen dit ook 

navragen bij hun gemeente 

 

Het huidige kabinet streeft naar 20 % duurzame energie in 2020. De verwachting is dat dit beleid in de loop 

van 2007 verder vorm zal krijgen.  
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Hoofdstuk 8 

 

 

 

 

Meningen en standpunten 
 

 

 

 

De duurzaamheid van zonne-energie is onomstreden. De meningen en standpunten over zonne-energie 

gaan vooral over subsidies en toekomstscenario’s. Zo reageerde voormalig minister Brinkhorst van Economische Zaken 

negatief op een verzoek van de oppositie om zonne-energie op dezelfde niveau als in Duitsland te subsidiëren, omdat 

dit te duur zou worden.  

 

In de energietransitie is ook aandacht voor zonne-energie. Marktpartijen, maatschappelijke organisaties en 

de overheid werken samen aan de energietransitie. De energietransitie zorgt binnen 50 jaar voor een duurzame 

energievoorziening. De werkgroep zon PV is onderdeel het Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening en zij heeft 

een transitiepad voor zonnestroom ontwikkeld. Het transitiepad legt de nadruk op kansen die bestaan voor 

thuismarkt en export, het bedrijfsleven en de werkgelegenheid en de goede uitgangspositie die Nederland heeft, Ze 

benadrukken dat Nederland marktstimulering moet toepassen om mee te komen in de internationale groei. Ze 

spreken de voorkeur uit naar een terugleververgoeding. 

 

De brancheorganisatie van de Nederlandse zonne-energie industrie ‘Holland Solar’ pleit voor een stevige 

marktstimulering via verschillende sporen. 

• De waarden van zonne-energie zijn voor een groot deel maatschappelijk van aard. De overheid kan die 

waarden via regelgeving omvormen tot concrete marktwaarden. Dat doet de overheid  nu ook al. 

Voorbeelden hiervan zijn de verhandelbare emissierechten en de energieprestatienormering. Via deze 

weg zal op termijn een massamarkt ontstaan. 

• De ontwikkeling van de zonne-energiemarkt is een zaak van de overheid en de branche. De branche zal 

voornamelijk moeten investeren inde marktontwikkeling. De overheid zal echter een consistent en open 

beleid moeten voeren om het vertrouwen te ontwikkelen bij de branche om te investeren.  

• Daar waar nog een onrendabele top weggenomen moet worden, is een subsidie op de geleverde 

energie het best op zijn plaats. Op deze wijze behoudt zonne-energie haar waarde. 

• In gevallen waar een dergelijke subsidie niet mogelijk is kan tijdelijk een investeringssubsidie worden 

geïmplementeerd. Dat zal echter dan wel een subsidieregeling moeten zijn waarvan iedereen weet hoe 

die gaat aflopen. 

Ook al kunnen we nu op volle kracht gaan werken aan forse marktgroei, op termijn moeten we aantal 

stevige technologische hobbels nemen. Het onderzoek hiervoor zal voornamelijk worden uitgevoerd door de 

kennisinstituten zoals TNO en ECN en moet kunnen rekenen op financiele ondersteuning van de overheid. 
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Ook kan de ontwikkeling van de zonne-energie industrie sterk bijdragen aan de werkgelegenheid. Holland 

Solar verwacht voor Nederland tussen 2015 en 2020 een breakeven punt tussen de prijs van zonne-energie en de 

elektriciteitsprijs voor kleinverbruikers (Holland Solar, 2005).  

Dit kan in andere gebieden van Europa al veel eerder gebeuren, uiteraard afhankelijk van de prijsdaling voor 

PV systemen en stijging van elektriciteitstarieven 

 

De milieubeweging staat positief ten opzichte van zonne-energie. Greenpeace en de brancheorganisatie van 

de Europese zonne-energie industrie, EPIA hebben samen een rapport gepubliceerd over de toekomst van zonne-

energie. Hun scenario leidt tot zonnestroom voor meer dan één miljard mensen en twee miljoen banen in 2020.  

 

De Nederlandse stichting GEZEN wil dat er veel zonthermische krachtcentrales gebouwd gaan worden in 

landen waar de zon veel schijnt. Hun motivatie is dat deze centrales relatief goedkoop zijn en constant energie 

kunnen leveren, zeker als ze ook gebruik maken van energieopslag.  
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Hoofdstuk 9 

 

 

 

 

Consumentenadvies 
 

 

 

 

De consument heeft de keuze uit verschillende toepassingen van zonne-energie voor verschillende situaties. 

In verschillende situaties kan men kiezen uit passieve zonne-energie, een zonneboiler of zonnecelsystemen. 

 

Het toepassen van passieve zonne-energie leidt tot een lagere energierekening, doordat energie wordt 

bespaard. Men kan letten op het gebruik van passieve zonne-energie bij de aanschaf van een nieuw huis. Ook bij 

verbouwingen is het verstandig om aandacht te besteden aan de mogelijke toepassing van passieve zonne-energie. 

Dit kan door bijvoorbeeld extra ramen op het zuiden te installeren of door de aanleg van een serre. Deze maatregelen 

en hun effect zijn erg afhankelijk van de specifieke situatie.  

 

Zonneboilers en zonnecelsystemen kunnen op de meeste bestaande woningbouw geïnstalleerd worden. 

Beiden dragen bij aan een duurzame energievoorziening. De energie die nodig is voor de productie van deze 

systemen wordt binnen korte tijd terugverdiend door het zonnesysteem. 

 

De keuze voor een type en de grootte van een zonneboiler hangen af van het aantal bewoners, de wensen 

voor comfort en de huidige apparatuur. Door een zonnecollector met een oppervlakte van 2,8 m2 te installeren kan 

tussen de 170 en 200 m3 aardgas bespaard worden. Zonneboilers kan men huren, leasen of kopen. Zonder subsidie 

verdient de consument de investering binnen de technische levensduur (15 tot 25 jaar) terug.  

 

De exacte besparing van een zonneboiler kan per huishouden sterk variëren. In het algemeen lonen 

zonneboilers vooral als men een relatief hoog warmwaterverbruik heeft, en nog extra als het verbruik in de zomer 

hoger is dan in de winter (bijv. campings). Uiteraard moet men eerst goed nagaan of het warmwaterverbruik 

verminderd kan worden, bijvoorbeeld door installatie van watersparende douchekoppen, want ook met een 

zonneboiler wordt nog gas verstookt om het water bij te warmen. 

 

Een mogelijkheid om het warmwater van een zonneboiler extra te benutten kan zijn om de afwasmachine 

aan te sluiten op de warmwaterleiding (“hotfill”). Op deze wijze kan men fors besparen op het elektriciteitsverbruik 

van de afwasmachine. Let wel op dat niet alle afwasmachines geschikt zijn om heet water in te nemen en dat het 

water niet heter mag worden dan 60 0C  

(zie http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp =Vaatwasser%20kopen#Hoe%20werkt%20hotfill).  

Aansluiting van een gewone wasmachine op warm water uit de zonneboiler is nogal gecompliceerd omdat 

deze apparaten ook veel koud spoelwater gebruiken. De enige praktische oplossing is dan om een wasmachine aan 

te schaffen met afzonderlijke warm- en koudwater-inlaten maar deze zijn op de Nederlandse markt beperkt 

verkrijgbaar. 

 58 



Zonne-energie voor consumenten 

(zie http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Wasmachine#Hotfill%20wasmachine) 

 

De consument kan kiezen uit verschillende soorten zonnecelsystemen. Een netgekoppeld zonnecelsysteem 

kan een flinke bijdrage leveren aan het huishoudelijke elektriciteitsverbruik. Per m2 paneeloppervlak kan men in 

Nederland jaarlijks 90-110 kWh13 opwekken. Dit is 3% van het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een huishouden 

(3400 kWh/jr). Als men wat zuiniger met energie omspringt en een verbruik heeft van 2000 kWh/jr, zou men dus met 

20 m2 paneeloppervlak het volledige verbruik kunnen dekken. Uiteraard heeft men dan nog steeds wel een 

netaansluiting nodig omdat verbruik en productie op verschillende tijden hun piek hebben. Zonder subsidie zal men 

echter  de investering in een zonnecelsysteem in Nederland niet binnen 25 jaar terugverdienen. Voor mobiele 

toepassingen of voor een plek waar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk lastig is, biedt een autonoom 

zonnecelsysteem, dat wil zeggen een systeem met eigen (accu-)opslag, een oplossing. De kosten per Watt van een 

autonoom systeem liggen hoger dan bij netgekoppeld systeem omdat ook in de opslagaccu’s geïnvesteerd moet 

worden. 

 

Verder kan de consument kiezen voor groene stroom, dat een heel klein percentage zonne-energie bevat. 

Tenslotte zijn er diverse gadgets verkrijgbaar die werken op zonne-energie. De feitelijke energiebesparing van deze 

laatste soort toepassingen is in het algemeen verwaarloosbaar. 

Ook bij installatie van een zonnecelsysteem is het belangrijk om vooraf na te gaan of het elektriciteitsverbruik 

verminderd kan worden. Dit geldt extra sterk bij autonome systemen, omdat daarbij de investeringskosten van het 

systeem direct bepaald worden door het verbruik dat gedekt moet worden. 

 

Stel dat de consument een afweging moet maken tussen de aanschaf van een zonneboiler en 

zonnecelsystemen, dan kan de tabel 4 daarbij helpen. Voor een investering van 2500 € kan men zonder subsidies een 

zonnecollector met een oppervlak van 2,5 m2 en een boilervat van 100 liter aanschaffen. Deze wordt voor dit bedrag 

ook geïnstalleerd. Gemiddeld bespaart deze installatie 160 m3 aardgas per jaar. Dit leidt tot een CO2-reductie van 

285 kg CO2 per jaar. Voor hetzelfde bedrag kan men een zonnesysteem van 490 Wp aanschaffen. Dit levert 370 kWh 

per jaar op, wat leidt tot een CO2-reductie van 210 kg CO2/jaar. Wel moet worden opgemerkt dat zonne-energie op 

dit moment niet de meest kosteneffectieve manier is om CO2-besparingen te realiseren, de kosten bedragen € 0.7-0.9 

per bespaarde kg CO2. Energiebesparing en gebruik van groene stroom zijn duidelijk goedkopere opties om CO2-

emissies te vermijden. 

 

Het is van belang dat de grootte van een zonneboiler goed wordt berekend. Een zonneboiler kan na 

aanschaf niet eenvoudig uitgebreid worden. Bij een systeem met zonnecelpanelen kan dit wel relatief makkelijk.  

 

                                                           
13 Bij toepassing van kristallijn silicium panelen, voor andere commerciële panelen geldt een in het algemeen een 

lagere opbrengst 
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Tabel 9.1 Wat koopt de consument voor 2500 € 

 

 Zonneboilers Zonnecelsystemen 

Investeringskosten 2500€ 2500 € 

Grootte systeem 2.5 m2 500 Wp 

Bespaart/levert op 160 m3 aardgas/jaar 370 kWh elektriciteit/jaar 

CO2-reductie 285 kg CO2/jaar 210 kg CO2/jaar 
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Bij lagen 

 

 

 

Bijlage 1  
 

 

 

 

 Begrippenlijst 
 

Eenheden energie 

Het gasgebruik van een huishouden wordt meestal uitgedrukt in kubieke meter (m3) en het 

elektriciteitgebruik in kilowattuur (kWh). Om energiegebruiken met elkaar te kunnen vergelijken, is het noodzakelijk 

dat dezelfde eenheid wordt gebruikt. In dit factsheet worden deze eenheden omgerekend in Joules (J), een eenheid 

voor de hoeveelheid energie. Hiervoor zijn de volgende omrekeningsfactoren gebruikt: 

 

Omrekenfactoren energie 

 MJ kWh m3 gas (standaard) liter benzine 

1 MJ = 1 0,2778 0,0316 0,03 

1 kWh = 3,6 1 0,1137 0,11 

1 m3 gas (standaard) = 31,65 8,792 1 0,98 

1 liter benzine 32,25 8,96 1,02 1 

 

 

Voorbeelden uit de tabel:  

1 kWh   = 3,6 * 106 J = 0,11 liter benzine 

1m3 aardgas  = 31,65 * 106 J  = 0,98 liter benzine 

 

Omrekening naar de hoeveelheid Joules die nodig zijn voor de productie van één kWh. 

Voor de productie van elektriciteit wordt in de elektriciteitscentrale meer energie gebruikt dan er uiteindelijk 

in de vorm van elektriciteit gebruik gaat worden. Dus, bij de productie van elektriciteit in een centrale gaat energie 

verloren. Dit betekent dat voor de productie van 1 kWh elektriciteit meer energie nodig is dan de energie-inhoud van 

3,6 MJ.  

 

Bij een elektriciteitscentrale met een rendement van 41% is 8,78 MJ nodig om 1 kWh elektriciteit te maken. 

Deze 8,78 MJ wordt de hoeveelheid primaire energie genoemd die nodig is geweest voor de productie van 1 kWh. 
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Voorvoegsels 

Voor grote hoeveelheden Joules of kWh worden diverse voorvoegsels gebruikt om op een beknopte manier 

deze grote hoeveelheden weer te geven. De in dit factsheet gebruikte voorvoegsels zijn: 

 

voorvoegsel staat voor hoeveelheid ofwel Andere 

benaming 

Kilo k 1000  103  

Mega M 1000.000 106 miljoen 

Giga G 1000.000.000 109 miljard 

Tera T 1000.000.000.000  1012  

Peta P 1000.000.000.000.000 1015  

Exa E 1000.000.000.000.000.000 1018  

 

 

Belemmeringshoek  

De belemmeringshoek is een maat voor de onderling beschaduwing. Deze hoek wordt bepaald door de afstand tot 

en de hoogte van het belemmerende bouwblok.  

 

Certificaat Zonnewoning  

Een Zonnewoning is een woning die gecertificeerd is op basis van een aantal heldere criteria op het gebied van de 

bouwkundige kenmerken en het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Daardoor is de Zonnewoning: 

energiezuinig, comfortabel en duurzaam. 

 

Duurzame energie  

Energie die is opgewekt met bronnen die niet opraken of minimaal CO? -neutraal zijn, zoals biomassa, wind, zon en 

water. 

 

Energetische terugverdientijd   

Vergelijkt de hoeveelheid energie die nodig is voor de productie van het hele systeem met de jaarlijkse 

energieproductie door het systeem (in jaar) 

 

Energieprestatie-eis (EPC)  

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Voor nieuwbouwwoningen is deze 

wettelijk vastgelegd op 0.8. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger een gebouw. 

 

Instraling  

De totale energie die de zon per oppervlakte over een zekere tijd afgeeft. Dit begrip wordt voor zowel 

instralingsvermogensdichtheid [W/m²] als ook voor instralingsenergiedichtheid [Wh/m²] gebruikt. 

 

Passieve zonne-energie  

Met hulp van invallend zonlicht gebouwen verwarmen (zie ook: zuidoriëntatie). 
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PV 

Photovoltaïsche energie: zonnecelsystemen (PV-panelen) zetten zonlicht om in elektriciteit. 

 

Standaard Test Condities (zonnecellen/panelen) 

De standaardcondities waarbij de efficiëntie van een zonnecel of paneel gemeten wordt zijn: een temperatuur van 

25°C, een instraling van 1000 W/m2 en het standaard zonnespectrum AM 1.5G. 

 

Vermogen 

Natuurkundige grootheid die de hoeveelheid energie of arbeid per tijdseenheid uitdrukt. Eenheid W 

(Watt=Joule/seconde) 

 

Wp 

Wp geeft het vermogen van een zonnecel, paneel of systeem aan bij Standaard Test Condities.  

 

Zonneboiler 

Een warmwatertoestel waarbij het water verwarmd wordt door zonne-energie. 

 

Zonnepaneel 

Panelen met zonnecellen die zonlicht omzetten in elektriciteit (zie ook PV/photovoltaïsch). 

 

Zonnestroom 

Elektriciteit die is opgewekt met zonnecelsystemen.  

 

Zuid oriëntatie 

Een gebouw met de meest gebruikte vertrekken naar het zuiden richten en voorzien van veel glas, zodat deze kant 

snel door de zon wordt opgewarmd waardoor minder energie nodig is voor ruimteverwarming.  
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Bij lagen 

 

 

 

Bijlage 2  
 

 

 

 

 Feiten en fabels 
 

 

Deze bijlage zet een paar hardnekkige fabels, maar ook juiste beweringen naast elkaar met daarbij de reactie 

van Milieu Centraal.  

 

Zonne-energie kan slechts marginaal bijdragen aan de wereldenergiebehoefte 

Er is maar een oppervlak van 1200 x 1200 km nodig met een 10 % gemiddelde efficiëntie om de 

energievraag van de hele wereld in 2050 te produceren (Sinke, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Nederland schijnt de zon nauwelijks een zonnepaneel brengt niets op 

De opbrengst aan zonnestroom in Nederland is slechts een factor 2 lager dan in Zuid-Europa en Noord-

Afrika. In Nederland is 30 m2 aan zonnecelsystemen toereikend voor de elektriciteitsbehoefte van een gemiddeld 

huishouden (in Spanje 15m 2).  

 

De productie van een zonnecelsysteem kost meer energie dan deze kan genereren 

De energieterugverdientijd van zonnestroomsystemen bedraagt 2 tot 4 jaar; voor toekomstige systemen < 1 

jaar (Alsema et al., 2006). 

 

Zonnestroom is weliswaar schoon en duurzaam, maar de productie van een zonnecelsysteem is een zware 

belasting voor het milieu 

De emissie bij de productie van zonnecelsystemen is marginaal ten opzichte van de emissie van 

conventionele elektriciteitscentrales. 
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Zonnestroom zal nooit kunnen concurreren met conventioneel opgewekte elektriciteit 

De prijs van zonnestroom blijft dalen. Zonnestroom kost in Nederland 50 €ct/kWh, in Zuid-Europa: 30 

€ct/kWh (2006) ter vergelijking: de elektriciteitsprijs voor een huishouden bedraagt in Nederland 20 €ct/kWh (2006). 

Figuur: (PV-TRAC, 2006). 
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Bij lagen 

 

 

 

Bijlage 3  
 

 

 

 

 Veel gestelde vragen 

 

 

Deze bijlage biedt een plaats voor veelgestelde (detail)vragen die niet behandeld worden in de hoofdtekst. 

De vragen die telefonisch en per e-mail bij Milieu centraal binnenkomen zijn een bron voor deze vragen, maar ook de 

eigen ideeën van de auteurs van dit factsheet over mogelijke vragen die consumenten kunnen hebben over het 

onderwerp.  

 

Wat is het verschil tussen zonnepanelen en zonnecollectoren? 

Beiden liggen (meestal) op het dak en maken gebruik van energie van de zon. Zonnepanelen zetten zonlicht 

om in elektriciteit, dat vervolgens wordt gebruikt in elektrische apparaten of teruggeleverd aan het elektriciteitsnelt. In 

zonnecollectoren wordt een vloeistof opgewarmd door de zon en gebruikt voor de warmwatervoorziening en/of 

verwarming 

 

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig om in je totale elektriciteitgebruik te voorzien? 

Een gemiddeld huishouden gebruikt 3402 kWh elektriciteit. Zonnecelsystemen leveren ongeveer 750 kWh 

per jaar met een 1 kWp systeem. Een paneel van 1 m3 heeft ongeveer 150 Wp vermogen (zie paragraaf 5.2). Om 

jaarlijks deze hoeveelheid elektriciteit op te wekken is ongeveer 3402/750=4,5 kWp aan panelen nodig. Hier is 

ongeveer 4500/150 = 30 m3 aan zonnepanelen nodig. De daadwerkelijke opbrengst op een bepaald moment hangt 

vooral af van de totale instraling, temperatuur, enkele specifieke module eigenschappen (efficiëntie, hellingshoek, 

oriëntatie) en de efficiëntie van de omvormer. Verder spelen het zonnespectrum en de hoek van instraling een rol. 

Omdat niet iedere dag de zon schijnt zal je altijd gedeeltelijk afhankelijk blijven van een andere elektriciteitbron of van 

een accu (bij autonome panelen). 

 

Hoeveel collectoroppervlak heb je nodig om in je totale warmwaterbehoefte te voorzien? 

Er is altijd een naverwarmer nodig om het water op de juiste temperatuur te brengen in periodes dat de zon 

niet genoegwarmte kan leveren. Dus de zon kan niet in je totale warmwaterbehoefte voorzien. Er wordt met een 

zonneboiler met een collectoroppervlak van 2,7m 2 ongeveer 173 m3 aardgas per jaar bespaard.  
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Bijlage 4 
 

 

 

 

 De werking van zonnecellen 

  

 

In deze bijlage worden de werking van een zonnecel op basis van kristallijn silicium nader uitgelegd (met 

dank aan Prof. W. Sinke, ECN/Universiteit Utrecht). 

 

 

 

Schematische weergave van een zonnecel (links) en een dwarsdoorsnede (rechts)  

 

 

Zonnecellen bestaan uit halfgeleidermaterialen, zoals silicium wat momenteel het meest gebruikte materiaal 

is. Een standaard silicium zonnecel absorbeert een deel van het licht (dat bestaat uit lichtdeeltjes, ofwel fotonen), 

waardoor negatief geladen elektronen in het siliciumkristal worden vrijgemaakt om te kunnen bewegen. Elk elektron 

laat daarbij een positief geladen ‘gat’ (een ontbrekend elektron) achter, dat op zijn beurt ook kan bewegen. Elk 

elektron-gat paar draagt een vaste hoeveelheid energie; afhankelijk van de kleur van het licht is dat een kleiner of 

groter deel van de energie van het foton dat het elektron losmaakte. Hierdoor ontstaat een concentratie onrustige 

elektronen en achtergelaten ‘gaten’. Dit elektron-gat paar draagt de energie van het foton.  

 

Om deze energie nuttig te kunnen gebruiken is het nodig dat het elektron en het gat in de cel van elkaar 

gescheiden worden: elektronen meestal naar de voorkant en gaten naar de achterkant. Het elektron kan dan aan de 

voorzijde de cel verlaten, zijn energie buiten de cel afgeven en daarna aan de achterzijde weer samengaan 
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(“recombineren”) met het gat. Gebeurt dat recombineren onverhoopt al in de cel voordat het elektron zijn energie 

kon afgeven, dan wordt slechts een kleine hoeveelheid warmte geproduceerd en geen bruikbare elektrische energie.  

 

Om de scheiding van electronen en gaten voor elkaar te krijgen is in de cel een elektrisch veld ingebouwd, 

dat door elektronen als trekker wordt ervaren en door gaten als duwer (of omgekeerd). Het veld ontstaat spontaan 

op de overgang tussen twee lagen silicium waaraan met opzet verschillende soorten onzuiverheden zijn toegevoegd, 

de zogenoemde doteringen. Aan de ene laag worden elektronrijke atomen zoals fosfor toegevoegd, aan de andere 

elektronarme (eigenlijk: gatenrijke) atomen zoals borium. Zo ontstaat n-type silicium, respectievelijk p-type silicium en 

een zogenoemde p-n-overgang. Let wel, de lagen zijn na het doteren nog steeds elektrisch neutraal, omdat –als 

voorbeeld- fosfor wel meer (negatief geladen) elektronen beschikbaar heeft dan silicium, maar ter compensatie 

evenveel extra positieve lading in zijn atoomkern draagt.  

 

Direct rond de p-n overgang gebeurt nu iets interessants. De overmaat aan elektronen aan de ene kant 

“stroomt over” en heft in een dun laagje aan de andere kant het gebrek aan elektronen definitief op. Na die 

overstroming is het materiaal niet meer overal elektrisch neutraal: waar de elektronen zijn weggestroomd ontstaat 

een heel dun positief laagje, waar ze terecht zijn gekomen een (precies evenveel) negatief laagje. In deze dubbellaag 

heerst een elektrisch veld dat de verdere overstroming/leegloop tegengaat. De hoeveelheid lading en de sterkte van 

het veld stellen zich automatisch zo in dat een evenwicht ontstaat tussen overmacht (aan elektronen, respectievelijk 

gaten) en tegenkracht (het elektrische veld dat ze tegenhoudt).  

 

Het voorgaande geldt allemaal voor een zonnecel in het donker. Wanneer het genoemde evenwicht met 

opzet wordt verstoord, doordat absorptie van licht voor meer elektronen en gaten zorgt, gaat het elektrische veld zijn 

nuttige werk doen, want het trekt elektronen naar de ene kant en houdt gaten aan de andere kant. Dat is de situatie 

die ontstaat wanneer de cel in (zon)licht wordt geplaatst. Als de cel geen verbinding tussen voor- en achterzijde heeft 

ontstaat zo een opeenhoping van elektronen aan de ene kant en van gaten aan de andere kant, die voelbaar is als 

een elektrisch spanningsverschil (een “voltage”) tussen voor- en achterzijde. De grootte van het spanningsverschil 

(feitelijk een verzwakking van het elektrisch veld rond de p-n-overgang) is weer precies zo dat er een evenwicht 

ontstaat en de opeenhoping tot stilstand komt (de elektronen beginnen net zo hard terug te lopen als ze worden 

aangetrokken).  

 

Aan alleen een spanning hebben we nog niets, want elektrische energie hangt altijd samen met een 

spanning én een stroom: vermogen (energie per seconde) = spanning x stroom.  Als we nu echter de voorkant van 

een cel met de achterkant verbinden en elektronen toestaan om te stromen, kunnen ze hun energie afstaan en zo 

elektrische energie leveren. Daarbij is het zaak om een optimale combinatie van spanning en stroom in te stellen, zó 

dat het geleverde vermogen maximaal is. Als we de cel kortsluiten  is de stroom weliswaar maximaal, maar de 

spanning nul en wordt dus geen vermogen geleverd, net zomin als wanneer voor- en achterkant niet zijn verkonden 

(I=0, “open klem”). Ergens tussen die twee extremen in ligt het gezochte optimum, het maximaal vermogenspunt 

(Pmax in figuur). 

73 



Kennispunt Bètawetenschappen 

s tr
oo

m →

Pmax

Vmax

Imax

spanning →

 

Figuur:  Het verband tussen spanning en stroom  in een zonnecel, waarbij de bovenste curve een zonnecel in het donker weergeeft 

en de onderste curve een belichte zonnecel. Het  maximaal vermogenspunt Pmax geeft de combinatie van spanning en stroom die 

het hoogste vermogen oplevert. 

 

Om de cel stroom en spanning te kunnen laten leveren is het nodig om elektrische contacten aan te brengen 

op het silicium. Aan de voorzijde, waar ook licht moet kunnen binnendringen, bestaat het contact uit een fijn 

lijntjespatroon van metaal (meestal zilver) met meestal een paar brede banen daar dwars op. Er bestaan ook nieuwe 

ontwerpen waarbij de brede banen afwezig zijn, zie Figuur 14. De lijntjes verzamelen de stroom uit alle delen van de 

cel, de brede banen voeren de stroom af naar de buitenwereld. Aan de achterzijde is de cel meestal helemaal bedekt 

met een dun laagje metaal (aluminium in combinatie met zilver), maar er kan ook een lijntjespatroon op zitten.  

 

De blauwe kleur van silicium zonnecellen wordt veroorzaakt door de anti-reflectielaag op het silicium. De 

lage reflectie zorgt voor een hogere invangst van het zonlicht en dus een hogere stroom.  
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Bij lagen 

 

 

 

Bijlage 5  
 

 

 

 

 Trends  
 

In deze bijlage worden Nederlandse trends van de installatie van zonneboilers en PV-systemen weergegeven 

vanaf 1994 tot en met 2005.  
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Cumulatief geïnstalleerd vermogen zonneboilers en PV-systemen (CBS, 2006b) 
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Bijlage 6  
 

 

 

 

Hoe groot moet een autonoom systeem zijn? 
 

 

Bij autonome zonnestroomsystemen is een goede dimensionering belangrijk: de elektriciteitsproductie (bij 

daglicht) moet in overeenstemming zijn met de elektriciteitsafname (met en zonder daglicht). De omvang van het 

systeem heeft betrekking op het benodigde vermogen van de zonnecelsystemen (in Wp) en de grootte van de accu 

(in Ampère-uur, Ah). Het bepalen van de omvang van het zonnecelsysteem bestaat uit drie stappen. 

 

Stap 1: bepaal het dagelijks elektriciteitsverbruik 

Het elektriciteitsverbruik is in te schatten door het vermogen van een apparaat te vermenigvuldigen met de 

(gemiddelde) gebruiksduur per dag. Het verbruik van alle apparaten opgeteld levert het totale verbruik. In 

onderstaande tabel staan bij benadering de vermogens van een aantal in de recreatie veel gebruikte apparaten. Houd 

rekening met systeemverliezen van 30 procent. Deze waarde moet bij het totale verbruik worden opgeteld. 

Dus: totaal elektriciteitsverbruik in Wattuur (Wh) = (vermogen in Watt x aantal uren per dag in werking (voor 

alle apparaten deze berekening uitvoeren en bij elkaar optellen) )  x 1,3. 

 

Apparaat (12 V) Vermogen in Watt 

Lamp 10 

Ventilator 20 

Koffiezetapparaat 40 

Koelkast 100 

Radio 6 

Televisie 40 

Marifoon 8 

Gps 2 

Echolood 2 

Stuurautomaat 25 

 

 

Stap 2: bepaal het vermogen van de zonnecelsystemen 

Er zijn verschillende manieren om het benodigde vermogen van een zonnepaneel te bepalen of te 

berekenen. Hier wordt een relatief eenvoudige manier gegeven. Het vermogen van een zonnepaneel wordt 

uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Dit is het vermogen onder ideale omstandigheden. Omdat deze (in Nederland) niet 
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voorkomen, wordt gerekend met zogenaamde volle zon-uren. Het aantal uren volle zon verschilt per maand. De 

waarden voor Nederland zijn weergegeven in onderstaande tabel. Merk op dat deze methode voor de Nederlandse 

situatie geldt. In veel zuidelijker landen zijn er meer volle zonuren. 

 

 

Januari 

Februari 

M
aart 

A
pril 

M
ei 

Juni 

Juli 

A
ugustus 

Septem
ber 

O
ktober 

N
ovem

berr 

D
ecem

ber 

Zonuren 1 2 3 4 4,5 5 4,5 4 3 3 1 1 

 

 

Een paneel met een vermogen van 50 Wp zal op een dag in april (met vier volle zonuren per dag) 200 Wh 

elektriciteit hebben geproduceerd. 

Ga na in welke maanden het zonnecelsysteem zal functioneren. Het benodigde vermogen van het paneel is 

te berekenen door het totale elektriciteitsverbruik per dag (inclusief systeemverliezen) te delen door het aantal volle 

zonuren. Zoek een paneel dat dit vermogen benadert. 

Dus: vermogen zonnepaneel in Wp = elektriciteitsverbruik per dag in Wh / (gemiddeld) aantal volle zonuren. 

 

Stap 3: bepaal de omvang van de accu 

De benodigde capaciteit van de accu hangt af van hoe lang het systeem zonder bijladen moet kunnen 

functioneren. Met ampère-uur (Ah) wordt aangegeven hoeveel stroom (in Ampère) een accu kan leveren (in uren). De 

laadregelaar zorgt ervoor dat de spanning niet onder de 11,5 Volt zakt, omdat de accu nooit volledig mag worden 

ontladen. Dit moet worden vermenigvuldigd met het aantal dagen dat het systeem moet kunnen werken. Kies een 

accu die de bepaalde capaciteit benadert. 

Dus: capaciteit accu in Ah = aantal dagen autonoom functioneren * (totale elektriciteitsverbruik per dag in 

Wh / 11,5 V). 

 

Omvang van een zonnecelsysteem: een voorbeeld 

U wilt voor uw vakantiewoning in Nederland gebruik maken van een zonnecelsysteem. Het systeem moet 

twee dagen autonoom kunnen functioneren. De tabel vermeldt de apparaten die op het systeem worden 

aangesloten. Alle apparaten werken op 12 Volt (V). 

 

In stap 1 wordt het elektriciteitsverbruik per dag berekend. Door het vermogen (in Watt) te 

vermenigvuldigen met het aantal uren per dag dat de apparaten in werking zijn, wordt het elektriciteitsverbruik per 

dag verkregen (in Wattuur). Hierbij wordt 30 procent opgeteld. In dit voorbeeld is het totale elektriciteitsverbruik per 

dag 540 Wh. Hierbij worden de systeemverliezen opgeteld. 

(Novem, 1995) 

 

Stap 2 bepaalt het benodigde vermogen van het paneel in Wattpiek. Ga uit van vier volle zonuren per dag. 

De berekening is dan: 

• 702 Wh / 4 uren  = 176 Wp 

Het vermogen van het paneel zou dus 176 Wattpiek moeten zijn. Kies een paneel dat dit vermogen 

benadert. 

77 



Kennispunt Bètawetenschappen 

 
Apparaat Vermogen in Watt 

(W) 

Uren per dag in 

werking 

Elektriciteitsverbruik in 

Wattuur per dag 

(Wh/dag) 

4 lampen 40 (4 x 10 W) 4 160 

1 koffiezetapparaat 40 1 40 

1 radio 12 1 12 

1 televisie 40 2 80 

1 ventilator 12 4 48 

1 koelkast   200 

Subtotaal   540 

Totaal inclusief systeemverliezen ( 540 x 1,3 ) 702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3 berekent de noodzakelijke opslagcapaciteit van de accu. Dit is een waarde in Ampère-uur (Ah). Het 

elektriciteitsverbruik per dag moet hiervoor gedeeld worden door minimale accuspanning (11,5 V) en vervolgens 

worden vermenigvuldigd met twee (het aantal dagen dat het systeem autonoom moet kunnen functioneren).  

• 2 * (702 Wh / 11,5 V) = 122 Ah 

Er is een accu nodig met een capaciteit van 122 Ah. Zoek een accu die deze waarde benadert. 
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