
w
on

en
et

c.

14

Elk raam is
straks een
zonnepaneel

Wie zonnepanelen koopt, investeert niet 
alleen in een lagere energierekening en 
een duurzamer toekomst. Ook in het 
mogelijk maken van solar-sciencefiction. 
tekst Marijke van gerven beeld akiMoto

 I
n de duinen van het Noord-Hol-
landse Petten studeren geleerden 
al 25 jaar op manieren om zonne-
panelen goedkoper en efficienter 
te maken. ‘Huiseigenaren in bin-

nen- en buitenland hebben techniek 
van het Energieonderzoek Centrum 
Nederland (ECN red.) op hun dak lig-
gen’, zegt Wim Sinke. Hij is hoogleraar 
Photovoltaic energy conversion – de om-
zetting van licht in elektriciteit – aan 
de Universiteit van Amsterdam, en ma-
nager program development bij ECN. 

Toen Sinke in 1980 met zijn werk 
begon, konden alle zonnepanelen in 
de wereld bij elkaar zo’n tien mega-
wattpiek opwekken. Wattpiek geeft 
het vermogen aan dat een zonnepa-
neel levert bij volle zon. ‘Nu kunnen we 
wereldwijd ruim tweehonderdduizend 
megawattpiek opwekken. Dat is meer 
dan duizend vierkante kilometer aan 
panelen.’ 

Niet alleen de hoeveelheid panelen is 
toegenomen, ook het rendement ervan. 
36 jaar geleden hadden zonnepanelen 
een technisch rendement van tien pro-
cent. Dat betekent dat ze tien procent 
van het opgevangen zonlicht omzetten  
in stroom. Inmiddels is het rendement 
zeker 20 procent. ‘En we denken dat 70 
procent haalbaar is. In het laboratorium 
ligt het wereldrecord al op 46 procent. 
Maar dat is onder ideale omstandighe-
den: het zijn kleine, gestapelde zonne-
cellen onder geconcentreerd licht. We 
kunnen al wel panelen  maken met een 
hoger rendement dan de panelen die 
tegenwoordig in de handel zijn, maar 
die zijn nog onbetaalbaar,’ zegt Sinke. 

Kunst van goed ontwerp 
En de prijs is belangrijk. De kunst is 
het rendement te verhogen, terwijl je 
de kosten verlaagt en de panelen recy-
clebaar maakt. ‘Maar wacht daar vooral 
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‘Geld op de bank 
levert minder op’ 

■ Henk Leenders (70), woont  met 
zijn vrouw in Haelen. 
■ Heeft sinds november 2012 
twaalf panelen. Twee jaar later 
kocht hij er via Vereniging Eigen 
Huis nog eens zes. 
■ Wekt per jaar 3.000 kilowatt-
uur op. 

‘In eerste instantie kocht ik het 
maximale aantal panelen dat met 
subsidie mogelijk was. Maar met 
die twaalf panelen was ons verbruik 
niet volledig gedekt, daarom heb ik 
er nog zes laten plaatsen. Ja, we 
verbruiken best veel stroom, maar 
we wonen ook in een groot huis. 
Jaarlijks verbruiken we ongeveer 
3.000 kilowattuur en met de huidige  
panelen spelen we quitte. We heb-
ben de panelen gekocht omdat de 
investering in zonnepanelen meer 
oplevert dan spaargeld op de bank. 
En natuurlijk omdat ik een voor-
stander ben van groene energie. 
We kunnen toch niet ons leven lang 
alleen maar fossiele energie gebrui-
ken? Dat is een heilloze weg.’ 
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niet op. Wie nu panelen koopt, zorgt 
ervoor dat er straks betere panelen zijn. 
Want als er een markt voor is, verbetert 
de technologie.’ 

ECN werkt onder meer aan dubbel-
zijdig werkende zonnepanelen. Die 
moeten wel 20 tot 25 procent meer 
stroom kunnen opwekken. ‘Op een dak 
werkt dat natuurlijk niet, maar wel in 
bijvoorbeeld een geluidswal.’ 

Alle vormen en kleuren
Het zou goed kunnen dat de huidige, 
standaard zonnepanelen in de toekomst  
plaatsmaken voor ‘energieproduce-
rende elementen’ in allerlei vormen, 
kleuren en formaten. 

‘Dan kan zelfs een moeilijk dak – 
met dakraam, opbouw, schoorsteen 
of schaduwval – mooi worden belegd 
met panelen. Dat moet natuurlijk voor 
bijna dezelfde prijs als standaard pane-
len. En stel: je wilt per se rode of witte 
panelen, ook dat moet in de toekomst 
mogelijk zijn. Ze zullen wel duurder 
zijn en zeker minder efficiënt – dat 
moet de koper dan voor lief nemen.’ 
Zelfs ramen en gevelpanelen zullen in 
de toekomst waarschijnlijk dienst doen 
als zonnepaneel. ‘Over de hele wereld 
wordt gewerkt aan vensters die zicht-
baar licht doorlaten en tegelijkertijd 
stroom opwekken.’  

Sinke wordt in veel artikelen versleten 
voor rasoptimist. ‘Maar ik ben juist te 
pessimistisch geweest over zonne-ener-
gie, weet ik nu. De branche ontwikkelt 
zich veel sneller dan we dachten. Het 
is spectaculair om te zien welke groei 
zonne-energie doormaakt. En het wordt 
nog spectaculairder.’  

‘ We willen zelf- 
voorzienend zijn’ 

■ Huub Coenen (66), woont
met zijn vrouw in Baarlo. 
■ Heeft sinds maart 2015 
vijftien zonnepanelen, via 
Vereniging Eigen Huis. 
■ Wekt per jaar 3.560 
kilowattuur op. 
 
‘De panelen hebben afgelopen jaar 
300 kilowattuur meer opgewekt 
dan ik verwachtte. We hebben de 
zonnepanelen vanwege het milieu, 
de stijgende energieprijs en de 
wens minder afhankelijk te zijn van 
het energienet. De wens om met 
stroom zelfvoorzienend te zijn, kun-
nen we nog niet in vervulling laten 
gaan. We wekken per jaar bijna ge-
noeg op, maar de aansluiting op het 
elektriciteitsnet is nog noodzakelijk. 
De stroom die de panelen overdag 
opwekken, kunnen we jammer 
genoeg nog niet opslaan. Acht jaar 
geleden wilde ik al zonnepanelen 
kopen, de subsidie hiervoor was al 
toegekend. Maar de koop ging niet 
door, omdat ons dak niet geschikt 
was. Er liggen ontluchtingspannen 
op en daarop konden geen panelen 
worden geïnstalleerd, zei de instal-
lateur. Acht jaar laten lieten we er 
nog eens naar kijken. Toen kon het 
wel.Geluk bij een ongeluk: de pane-
len van nu leveren per stuk bijna de 
helft meer stroom.’
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Wat er komt kijken  
bij de installatie
Een zonnestroomsysteem 
bestaat uit een set panelen 
en een omvormer. Op een 
schuin dak worden de dak-
pannen bij de installatie 
tijdelijk aan de kant ge-
schoven. Op het dak komt 
een rails met zonnepane-
len, vervolgens worden 
de pannen teruggelegd. 
Op zolder of de verdieping 
eronder wordt de omvor-
mer opgehangen. Die is 
zo groot als een medicijn-
kastje en kan wat geluid 
maken. Zoek daarom een 
plek waar dat geluid niet 
stoort. Van de omvormer 
wordt een kabel naar de 
groepenkast getrokken.  
Als die verouderd is, moet 
die worden vervangen. Bij 
een plat dak worden de 
panelen op frames met 
ballast geplaatst. Als de 
dakbedekking niet goed 
meer is, laat deze dan 
vooraf vervangen. 
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In september 2014 sprak Eigen Huis 
Magazine woningbezitters die zon-
nepanelen hadden gekocht via Ver-
eniging Eigen Huis. Hoe is het hen 
sindsdien vergaan?

‘ Toch geen extra  
rij genomen’

Ab Sluiter (70) heeft sinds 
2012 zes zonnepanelen. Twee 
jaar geleden overwoog hij nog 
een rij panelen neer te leg-
gen. ‘Dat bleek uiteindelijk niet 
mogelijk. Tenminste, niet op de 
manier zoals ik het wilde. Ik ben 

wel heel tevreden over het systeem, 
jaarlijks wek ik 1.450 kilowattuur op. De 
opgewekte stroom zou ik wel willen 
opslaan, bijvoorbeeld met die accu van 
Tesla. Ik wacht op een leuke aanbieding.’ 

‘ Genoeg voor twee  
jonge kinderen’ 

Dick Bouma (60) heeft sinds 
augustus 2013 dertien zon-
nepanelen. ‘Eigenlijk zijn het er 
iets te veel. We wekken meer 
stroom op dan we verbruiken. 
Maar dat vind ik niet zo erg, om-
dat ik het mooi vind dat nu het 

grootste deel van het dak bedekt is. En 
omdat we twee opgroeiende kinderen 
hebben, vind ik het een prettig idee dat 
we genoeg opwekken om ook een ho-
ger verbruik aan te kunnen.’  

‘ De rekening is  
45 procent lager’ 

Gijs van Aken (59) heeft sinds 
juli 2014 tien zonnepanelen. 
‘Hoe ze bevallen? Ik heb er geen 
omkijken naar. We besparen 45 
procent op onze energiereke-
ning. Hoeveel stroom ze opwek-
ken weet ik niet en ik vind het 

ook niet belangrijk. Ik heb gewoon de 
behoefte niet om met mijn kop in de 
meterkast te gaan om te zien hoeveel ki-
lowattuur de panelen op een zonnige dag 
opwekken. De zon doet zijn werk wel.’
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‘Geef zekerheid over salderen’ 

Huiseigenaren met zonnepanelen kunnen de 
stroom die ze opwekken, verrekenen met de 
stroom die ze afnemen van het elektriciteitsnet. 
Dit heet salderen en maakt de aanschaf van zon-
nepanelen financieel aantrekkelijk. Minister Henk 
Kamp van Economische Zaken heeft toegezegd 
dat huiseigenaren tot 2020 kunnen blijven sal-
deren. Wat daarna met de salderingsregeling 
gebeurt, is nog onduidelijk. Al heeft Kamp toege-
zegd dat er een goede overgangsregeling komt 
als de regeling wijzigt. 
Vereniging Eigen Huis vindt dat de minister con-
sumenten ‘salderingszekerheid’ moet geven. 
‘Woningbezitters die investeren in zonnepanelen, 
of dat al hebben gedaan, moeten ervan op aan 
kunnen dat ze de panelen binnen een accepta-
bele periode terugverdienen,’ zegt Claudia Um-
lauf, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis. 
Minister Kamp evalueert de salderingsregeling 
op z’n vroegst in 2017. Een motie van Tweede 
Kamerlid Liesbeth van Tongeren om regeling eer-
der te evalueren, is verworpen. Jammer, vindt 
de vereniging. Umlauf: ‘Onzekerheid leidt bij 
consumenten tot het uitstellen van investeringen 
en vaak ook tot afstel. Zo raakt Nederland nog 
verder achterop de klimaatdoelen.’ 

dit vindt de vereniging

Collectieve Inkoop Zonnepanelen 

Vereniging Eigen Huis helpt huiseigenaren bij de 
aankoop van zonnepanelen. Doe de Dakcheck op 
eigenhuis.nl/zon en bekijk of uw dak geschikt is, en 
hoeveel panelen op uw dak passen. U kunt ook di-
rect een offerte aanvragen voor een zonnestroom-
systeem. Vereniging Eigen Huis regelt de zonnepa-
nelen, de installatie en geeft tien jaar garantie.  

 eigenhuis.nl/zon

dit doet de vereniging

‘ Het voelt als  
gratis  stroom’ 

■ Frederic Steijaert (46), woont 
met zijn vrouw en twee kinderen 
in Delfgauw. 
■ Heeft sinds januari 2015 zestien 
zonnepanelen, via Vereniging 
Eigen Huis. 
■ Wekt per jaar 4.162 kilowattuur 
op. 

‘Zestien panelen: dat zijn er heel 
wat. Als we het doen, doen we het 
goed. En een aanzienlijk deel van de 
aanschafprijs bestaat uit de instal-
latiekosten. We verbruiken met z’n 
vieren ongeveer 3.450 kilowattuur 
per jaar. Vorig jaar wekten we wel 
4.162 kilowattuur op. Het voelt als 
gratis stroom. We gaan bewuster 
om met energie en willen eigenlijk 
geen apparaten meer op gas. Ik zou 
ook wel een elektrische auto willen, 
maar door de ligging van onze wo-
ning is het niet mogelijk de auto bij 
huis op te laden.’ 
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‘ Ik wil mĳ n footprint 
verkleinen’ 

■  Arno Bottema (38), woont 
in Vught. 

■  Heeft sinds januari 2015 
zes zonnepanelen, via Vereni-
ging Eigen Huis.

■  Wekt per jaar 1.300 
kilowattuur op. 

‘Over honderd tot tweehonderd 
jaar moet er nog genoeg energie 
zijn voor de mensen die dan leven. 
De afgelopen jaren heb ik daarom 
een deel van het glas in mijn huis 
vervangen door dubbel glas en ik 
heb de zolder geïsoleerd. De stook-
kosten zijn nu een stuk lager. Om 
mijn footprint verder te verkleinen, 
kocht ik eind 2014 zonnepanelen. 
Op het dak is in principe ruimte 
voor acht panelen, maar dan zou 
een deel in de schaduw liggen, dan 
zou het rendement van alle panelen 
omlaag gaan. Afgelopen jaar heb ik 
iets meer dan 1.300 kilowattuur op-
gewekt. Vooraf wist ik niet hoeveel 
stroom de panelen zouden opwek-
ken. We hebben een relatief slechte 
zomer achter de rug, dus met de 
opbrengst ben ik niet ontevreden.’ 

Zekerheid over de staat 
van uw droomhuis?

Laat een Bouwtechnische keuring uitvoeren

Hiermee krijgt u een goed, objectief en betrouwbaar inzicht in de staat 
van de woning. Zodat u weet wat u koopt. 
 

Droomhuis gevonden? Boek een Bouwtechnische keuring via 
eigenhuis.nl/betrouwbaarinzicht
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