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Verslag informatie-avond zonne-energie 10 maart 2011  
BBLTHK Wageningen  

 

1.  Inleiding - Wim Haver 
Wim Haver is voorzitter van de werkgroep energie van Transition Town Vallei. Transition 
Towns zijn lokale gemeenschappen, die door middel van burgerinitiatieven de verandering 
naar een maatschappij willen ondersteunen, die minder afhankelijk is van fossiele brandstof, 
waarin het gezond, plezierig en duurzaam samenleven is. Want samen is leuker en geeft 
kracht!  
 
Transition Towns Vallei heeft momenteel werkgroepen binnen de thema’s energie, 
stadslandbouw en permacultuur en wil graag ook op de andere thema’s werkgroepen starten. 
Andere groepen in Wageningen richten zich op bouwen en wonen (ecowijk de Dreijen) en 
lokale voedselvoorziening (Binnenveld). Elke eerste zaterdag van de maand van 16.00 – 
18.00 is er een koffie of een drankje bij Vreemde Streken. We geven een Nieuwsbrief uit. 
 
De werkgroep energie heeft als doel om de inzet van duurzame energie en energiebesparing 
bij burgers onder de aandacht te brengen en te bevorderen. De werkgroep komt maandelijks 
bijeen om activiteiten voor te bereiden en kennis en ervaring uit te wisselen over bijvoorbeeld 
zelf energie besparen. Verder maakt de TT werkgroep onderdeel uit van de denktank binnen 
het project ‘Doorbraak Zonne-energie’ van de gemeente Wageningen. De werkgroep heeft 
tot nu toe twee thema avonden georganiseerd: in september over hoe zelf energie op te 
wekken en de thema-avond zonnepanelen van 10 februari met sprekers van Zonvogel, 
Zoneco en Greenchoice. Het verslag wordt nagezonden naar mensen die vanavond voor het 
eerst zijn. Op 19 mei staat windenergie op het programma. Niet gericht op windmolens in 
Wageningen maar op windmolens in de regio waaraan wij mogen meedoen.  
 
Vanavond wordt de eerste avond over zonne-energie vervolgd. Frans Zoon zal een 
samenvatting geven van de praktische en financiële aspecten van aanschaf zonnepanelen. 
Daarna komen zonneboilers aan bod. Ook is het bedrijf Ess-solar aanwezig die 
zonnepanelen in de aanbieding hebben.  

 

2.  Vergelijken van particuliere investeringsopties zonnestroom 
Frans Zoon is lid van de werkgroep energie. Hij heeft een berekening gemaakt om alle opties 
naast elkaar te zetten en geeft daarvan de conclusies. Ook geeft hij aandachtspunten. 
 
Dak op de zon 

Randvoorwaarde voor panelen op eigen dak is dat het dak op het zuiden ligt, van zuidwest 
tot zuidoost, of plat is en zonder schaduw op dat deel. Naarmate het dak beter op het zuiden 
ligt is de helling minder belangrijk (hoek 30 º - 50 º  is uitstekend).     
 
 



Investeringsopties zonnestroom 

• Eigen dak / zonnepanelen betalen van spaargeld 
• Eigen dak / zonnepanelen betalen met verhoging van hypotheek 
• Eigen dak / zonnepanelen leasen of huurkoop 
• Collectief zonnedak elders / investering betalen van spaargeld 
• Collectief zonnedak elders / leasen of huurkopen 

 
Eigen dak - spaargeld 

• Eigen vrijheid en verantwoordelijkheid 
• Installeren en onderhoud zelf doen of uitbesteden 
• Risico is voor eigen rekening  
• Er is een extra electragroep nodig bij > 600 Wp (circa 3-4 gemiddelde panelen) 
• Wat is het financieel rendement t.o.v. een spaarrekening ?  Dit wordt later toegelicht. 
• Hoe zit het met saldering en de teruglevermeter ? 
• Wat kost de verzekering ? 

 
Saldering betekent dat de energieleverancier de zelf opgewekte stroom van de rekening van de 
afgenomen stroom aftrekt. Dit doen de meeste tot 5000 KWatt per jaar, enkelen tot 3000 KWatt.  
Daarboven krijg je een lagere vergoeding. Sommige leveranciers eisen een speciale teruglevermeter 
(kosten ca € 100). Als je een meter met draaischijf hebt die achteruit kan lopen, zie je niet wat je hebt 
opgewekt, maar loopt je stroomafname terug. Je kunt dan zonder aanmelden terugleveren, zolang je 
niet meer dan je jaarverbruik opwekt.  
Verzekeringen zijn niet heel duur, het risico is klein.  
 

 
Eigen dak – extra hypotheek 

• Als boven  
• Hypotheek; type, afsluitkosten, renteaftrek 
• Looptijd ruim binnen levensduur plannen dus 15-20 jr  
• saldering / teruglevermeter / verzekering 

 
Eigen dak – leasen of huurkoop (bijvoorbeeld Zoneco) 

• Onderhoud en risico zijn in de leaseperiode (meestal 15 jaar) gedekt 
• Daarna voor eigen rekening. 
• Moet je de installatie zelf doen of uitbesteden ? 
• Zijn de kosten inclusief of exclusief installeren, plaatsen van een extra groep etc ?  
• Check de maximale stijging van het maandelijks huurbedrag 
• Check mogelijkheid voor afkoop of overname bij verhuizen, overlijden. 

 
Collectief zonnedak elders – spaargeld (bijvoorbeeld Zonvogel) of leasen  

• Schaalvoordeel en risicospreiding 
• Installeren en onderhoud is geheel verzorgd =  Of moet je nog eens bijbetalen ? 
• Dit hangt vaak af van collectieve beslissingen deelnemers.  Zij beslissen ook over 

aanschaf van de panelen of leasen. 
• Saldering incl BTW en Energiebelasting is nog niet zeker !!  Kan nu wettelijk niet. 
• Betaling onderhoud en verzekering ?  (voorschot, contributie en/of ad-hoc) 
• Wat is het financieel rendement t.o.v. spaarrekening? 
• Check de mogelijkheid tussentijdse verkoop 

 
Financiële berekeningen – uitgangspunten 
 
De berekening berusten op realistische schattingen van  

• Kosten van installeren (van € 0,10 zelf doen, tot € 0,60 per Wp). Meestal wordt € 0,50 
aangehouden. 

• Kosten onderhoud en verzekering: uitgegaan is van 1% van de investering per jaar 
• Levensduur panelen (ca 25 jr) en omvormers (ca 10 jr) 



• Opbrengst in kWh / jaar  (max 0,8 - 0,9 kWh / Wp.jaar),   
zie http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php; er is uitgegaan van 0,8.  

• Efficiëntieverlies  door veroudering (0,5-1,0 % per jaar). Uitgegaan is van 0,5 %. 
• Inflatie (2-3% / jaar) → toename variabele kosten  
• Spaarrente (2-5% / jaar)  → renteverlies over uitgaven (gemiddeld 3%) 
• Hypotheekrente (4-7%) 
• Stroomprijsstijging (4-8% / jaar incl. inflatie 2%).  Uitgegaan is van 6% prijsstijging. 
• Gerekend is met elektriciteitsgebruik van 3500 kWh / jaar. Dit is het jaargemiddelde 

van een huishouden. Dan is ca 4400 Wp panelen nodig, ca 25 m2 
• Materiaalkosten incl. installeren zijn ca. € 13.000 (Greenchoice)→ dus ongeveer  

€ 2,97 per Wp (dit varieert tussen aanbieders) 
• Overige kosten zijn afhankelijk van aanbieders 

 
Opmerking,  
Zonnepanelen leveren naar verwachting na 25 jaar nog 80 % van hun vermogen, en worden dan 
economisch als afgeschreven beschouwd; ze zijn dan zeker nog niet nutteloos.  
Volgens aanwezige deskundigen (Maickel en Dennis) is € 3 per Wp momenteel echt de ondergrens, 
eerder ca € 3,20 incl. BTW.  

 
Prijsstijging elektra in de afgelopen 15 jaar (bron Transition Towns Zutphen / CBS) ; gem. 8 % / 
jaar 

 

 
 

 

Financiële prognoses op gebruik van 3500 kWh  (netto voordeel t.o.v. netstroom) 
 

a. vergelijking van investering op eigen dak met investering elders 
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Toelichting: De grafiek geeft het netto voordeel weer ten opzichte van netstroom, die jaarlijks 6% stijgt. 
Bij Zonvogel is de begin-inleg duurder dan zelf investeren op eigen dak. De hogere investering 
verdien je door besparing op elektriciteitsrekening uiteindelijk terug, mits je volledig mag salderen. 

 

b. vergelijking van zonnepanelen van eigen geld met hypotheek of huurkoop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusies 
Terugverdientijd eigen panelen is 19 jaar, Zonvogel 23 jaar. Daarna is het puur winst. 
Let op: als salderen niet mag, wordt energiebelasting en BTW geheven op van elders 
aangeleverde stroom. Dan kan het echt niet uit.  
 
Toelichting: De grafiek geeft het netto voordeel weer ten opzichte van netstroom die jaarlijks 6% stijgt.  
Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elk jaar een deel af en betaal je rente (in het voorbeeld is 
uitgegaan van 42% belastingaftrek). Terugverdientijd is dan 21 jaar in plaats van 19 bij eigen 
spaargeld. Bij huurkoop moet je in dit voorbeeld een deel aanbetalen en investeren om ze te plaatsen. 
Na 15 jaar hoef je niet meer te betalen en ga je verdienen. Terugverdientijd is ook 21 jaar.  
 
 

c. Vergelijking spaargeld voor zonnestroom ten opzichte van spaarrekening 
 
 
Toelichting: De grafiek geeft het netto voordeel weer ten opzichte van netstroom die jaarlijks 6% stijgt.  
Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elk jaar een deel af en betaal je rente (in het voorbeeld is 
uitgegaan van 42% belastingaftrek). Terugverdientijd is dan 21 jaar in plaats van 19 bij eigen 
spaargeld. Bij huurkoop moet je in dit voorbeeld een deel aanbetalen en investeren om ze te plaatsen. 
Na 15 jaar hoef je niet meer te betalen en ga je verdienen. Terugverdientijd is ook 21 jaar.  
 
 

c. Vergelijking spaargeld voor zonnestroom ten opzichte van spaarrekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Toelichting: De grafiek geeft het netto voordeel weer ten opzichte van netstroom die jaarlijks 6% stijgt. 
Als je geen zonnepanelen koopt, kan je, als je dat hebt, je spaargeld van € 13000 op een 
spaarrekening zetten. Je krijgt 3% rente en je betaalt elektriciteit die jaarlijks 6 % stijgt. Dan blijft er na 
25 jaar netto € 11.000 renteopbrengst over.  
Als je 25 m2 panelen koopt van je spaargeld, betaal je vrijwel niets meer voor elektriciteit en heb je 
geen prijsstijging. Van het 20

e
 tot 25

e
 jaar bespaar je € 10.000 op je energierekening.  

 

Conclusies en aanbevelingen  
• Plaatsen van zonnepanelen op eigen dak is voordeliger dan collectief elders. 
• Bij opwekking elders moet volledige saldering gegarandeerd zijn; of helpt u 

mee met ‘breekijzer’ richting politiek ?  Zonvogel probeert met een pilot de saldering te 
regelen. 

• Maak een realistische berekening van terugverdienen (incl. onderhoud, 
renteverlies, inflatie, etc. )  

• Zonnepanelen (eigen dak, eigen geld) zijn bij 6% stroomprijsstijging financieel 
uiteindelijk net zo goed als een spaarrekening van 3%, en beter voor het 
milieu ! 

• Met een hypotheek (15 jaar) voor 3500 KWh heb je de eerste 15 jaar een 
extra netto maandlast van € 20-30 (incl. onderhoud) t.o.v. netstroom. Daarna 
zijn de kosten veel lager t.o.v. netstroom en verdien je al snel terug.  

 
Opmerking; op de informatieavond en in het verslag van de thema-avond op 10 februari 
(onderdeel Greenchoice) is foutief geconcludeerd dat de maandlasten voor 3500 kWh 
zonnestroom per jaar met een hypotheek maar € 20-30 zouden zijn. Dit moet zijn: de extra 
maandlasten ten opzichte van netstroomkosten. 

 
3. Vragen en discussie 
Voor de beantwoording van de vragen is een forum gevormd bestaande uit Maickel van 
Haren, Solesta en Dennis Koopmans, Energie Unie (deze kwam iets te laat uit Alkmaar, zodat hij 

pas na de pauze werd voorgesteld).  Voorts namen Monique de Bie en Paul Hoogendoorn deel 
aan het forum. Vanuit de zaal reageerde Michel Oldeburg van Ess-Solar op een aantal 
vragen.  
 
De zonnepanelen kunnen goedkoper worden. Iemand had gelezen dat Nanosolar.com met 
een productieprijs van € 0,30 per Wp komt. Internet: er wordt voor de ‘inkt`gebruik gemaakt 
van `koper indium gallium selenide', dat goedkoper is dan silicium.  

Maickel en Dennis twijfelen eraan of de marktprijs van panelen erg veel lager wordt dan € 2,- 
per Wp. Je hebt ook nog transport, administratie, e.d. en je wilt nog wat winst maken.  
 
Kan je niet beter wachten op betere panelen? Het antwoord is nee. Zonnepanelen kunnen 
nu al goed uit omdat ze goedkoper zijn dan netstroom (gerekend over 15-20 jaar). De 
panelen van de toekomst zullen beter worden, maar vaak ook weer duurder. Bij een hoge 
productie worden panelen goedkoper, maar veel lager dan € 2 per Wp zal het niet gaan. 
 
Een zonnepaneel maken kost ook veel energie. Antwoord Maickel: In 2,5 jaar is deze 
energie weer terugverdiend.  
 
Wat als je meer dan 5000 opwekt? Als je meer energie opwekt dan 5000 KWh kan je 
overwegen een elektrische auto op te gaan laden.  
 
Verzekeren van zonnepanelen kan via de opstalverzekering, bij Solarif (Solar insurence and 
finance) of via een agent. Solar-ess geeft een garantie op de werking van minimaal 80%.  



Een zonnestroominstallatie op het dak verhoogt de kans op blikseminslag niet. Een 
bliksemafleider zal de kans op een inslag niet verminderen. Je kunt een overspannings-
beveiliging plaatsten om de omvormer te beschermen.  
 
Aandacht wordt gevraagd voor SunCycle, een zonnepaneel dat het zonlicht via spiegels en 
lenzen concentreert op 1 punt. Daar moet koeling plaatsvinden. Het schijnt heel effectief te 
zijn. Wat vinden de deskundigen ervan ?  Dit is vooral toepasbaar voor grootschalige en 
industriële toepassingen, o.a. in de woestijn. Niet bruikbaar op particuliere daken.   
 

4.  Zonnecollectoren – Paul Hoogendoorn 
Paul is lid van de werkgroep Energie.  
 
Er zijn verschillende soorten zonneboilers 
 Compact voor alleen tapwater 
 Zonneboiler met een apart voorraadvat binnenshuis 
 Zonnegascombi boiler voor tapwater en verwarming 
 Zonnepanelen met zonnecollector 

 

 
 
Paul woont in Kernhem Ede en is aangesloten op  
het warmtenet (stadverwarming). Hij heeft met een 
installateur een zonnecollector installatie ontworpen 
waarmee hij zijn warmtevraag wilde terugdringen.  
Hij koos daarom voor een zo groot mogelijke  
installatie om zoveel mogelijk te besparen op totale 
warmtevraag. Dit betekent 16 m2 collectoren en  
een 1000 liter boiler voor tapwater en warmte. 
Extra uitdaging was dat hij een overgang wilde van  
hoge naar lage temperatuur verwarming. 
 
De omzetting van hoge naar lage temperatuur 
verwarming is verwezenlijkt door ventilatoren op de verwarming te plaatsen: Dit zijn BDE's 
van Jaga  http://www.jaga.nl/node/150 
 
 
De installatie werd in gebruik genomen op 9 
september 2009, de dag van de duurzaamheid. 
Opbrengst in 2010: 7,4 MWh in 774 uur. Dat is 
omgerekend 26,64 GJ = € 540,- voor alleen de 
collectoren. In totaal is 55 % energiebesparing  
gerealiseerd.  
 
De lage-temperatuur-verwarming doet ook mee  
in deze besparing. Dit is o.a. verkregen door 
ventilatoren op de radiatoren te zetten, zodat  
de warmte zich beter verspreidt. Ook is de  

http://www.jaga.nl/node/150


boiler afgesteld op geleidelijke warmtegift, afhankelijk van de te voren berekende vraag. 
Voorheen leverde de boiler voluit 80 ºc warmte, nu alleen 30 – 40 ºc in kleinere 
hoeveelheden. 
 
In 2010 was het 29,70 GJ met een warmterekening van € 1020. Dat was in de vier jaar 
ervoor iets meer dan € 2000. De rekening is gehalveerd. Missie geslaagd. In de zomer is er 
teveel warm water. Hiermee verwarmt hij de zwembaden van de buren.  
 
De kosten waren € 20.000. Met aftrek van € 5000 Energie Investerings Aftrek van € 5000 
bleef € 15.000 over. De besparingen zijn € 1.000 per jaar. Dat is 6,7 % rendement. Krijg je bij 
een bank niet en bij beleggingen meestal ook niet.  
 
Uitbreidingen waar Paul nu aan denkt zijn: Hotfill voor de wasmachine (verwarmd water 

invoeren in plaats van elektrisch verwarmen), een houtkachel, een warmtebuffer in de 
kruipruimte en vloerverwarming. 
 
Paul houdt open dag tijdens de Solar Days van 14 en 15 mei a.s. Dan kan iedereen zonder 
afspraak zijn installatie komen bezichtigen: http://www.solardays.nl/solardays2011.html 
 

5. Vragen en discussie (vervolg van het forum) 
 
Uit de zaal komt de suggestie om voor de opslag van warmte glauberzout te gebruiken, een 
natriumsulfaat. Dit heeft door oplossen-kristalliseren een 80 keer hogere warmtecapaciteit 
dan water. (Op internet kan je lezen dat het materiaal 50 jaar na ontdekking van deze optie 
nog vrijwel niet wordt toegepast).  
Zie: http://www.fiwihex.nl/glaub.html  en  http://alexandria.tue.nl/extra2/redes/zondag2010.pdf 

Frans Zoon meldt dat paraffine tussen 50-80 graden 2x zoveel wamtecapaciteit per volume 
heeft als water.  
 

Wat vindt men van heatpipes, buizen met een vacuümwand en een dunne binnenbuis. 
Reactie: het rendement is redelijk tot goed. In de winter is het 12% beter, maar dan levert de 
zonnecollector nog maar 15 % van de zomerproductie. Dus het is marginaal meer. 
(Internet heatpipe: De warmte wordt door middel van een aluminium vin aan de heatpipe doorgegeven. 
De belangrijkste functie van de heatpipe is het transporteren van de warmte naar het te verwarmen 
medium. De heatpipe is gevuld met een vloeistof die bij een relatief lage temperatuur verdampt. De 
vloeistof verdampt door de door de zon opgewarmde vacuümbuis. Het verdampte gas stijgt naar de 
relatief koude bovenkant van de heatpipe waar het gas weer condenseert. De condensatie energie 
wordt afgegeven in de manifold aan de langsstromende vloeistof. De gecondenseerde vloeistof 
stroomt weer naar benden waarna de cyclus weer wordt herhaald. De cyclus stopt als de zon de 
vacuümbuis niet meer verwarmt, hierdoor kan er ook geen energie terugstromen.) 
 

Kan je in de winter douchen op de collectorwarmte ?  Alleen als de zon volop schijnt.  
’s Avonds is het al weer afgekoeld. Er is altijd een combiketel-backup nodig of 
stadsverwarming. Dit is ook nodig om de legionellabacterie te voorkomen.  
In de oplossing van Paul wordt geen warm water gebruikt dat is opgeslagen. Dit vormt 
daardoor geen risico voor legionellabesmetting. Er is alleen instant verwarmd vers water.  
Het warme tapwater is vers koud waterleidingwater dat via warmtewissellaars van de boiler 
alleen bij tapwatervraag verwarmd wordt, zonder dat het contact maakt met het opgeslagen 
warm water in het vat. Het warme tapwater is dus geen stilstaand warm water geweest. 
 
Is er kans dat de collector in de winter bevriest ?   
Antwoord: wanneer het water blijft stromen naar het boilervat niet. Soms wordt gewerkt met 
antivries maar dat is milieuvervuilend en vergt extra onderhoud.  
 
 
 

http://www.solardays.nl/solardays2011.html
http://www.fiwihex.nl/glaub.html


Hoe weet je of zonnepanelen of collectoren goed zijn ? 
Bij zonnepanelen is het belangrijk dat zij zijn voorzien van de juiste certificaten, zoals bij 
voorbeeld TÜV keurmerkcertificering (TÜV =Technische Überwachungs Verein).Vraag de 
certificaten op als u tot aanschaf over wilt gaan. Daarnaast geven de fabrikanten garantie op 
de panelen, Kijk goed wat de garantievoorwaarden zijn en hoe de garantie zijn afgekocht. Bij 
voorbeeld of de garantie nog geldt, wanneer de panelen of omvormer zelf zijn geïnstalleerd. 
 
Er zijn ongeveer 10 A-merken, waarvan er 7 of 8 uit China komen. Dus Chinees spul is 
tegenwoordig vaak heel goed. Ook installateurs zijn er in soorten en maten. Zoek een erkend 
installateur, dat voorkomt narigheid achteraf.  
 
Kan je niet beter wachten met aanschaf van zonnepanelen? Over enkele jaren zijn de 
panelen efficiënter. 
Antwoord : vandaag lieten we zien dat zonnepanelen en zonnecollectoren nu al uit kunnen.  
Na de zomer komt de gemeente Wageningen met een aanbod voor een collectieve inkoop 
en installatie van zonnepanelen. Dit zal het resultaat zijn van het project Doorbraak zonne-
energie waarover wethouder Hoefsloot in februari vertelde. Daar kunt u ook op wachten.  
 
6. Sluiting 

 
Wim Haver dankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid. De werkgroep zal het verslag 
toesturen. Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met de werkgroep, 
wimhaver@hotmail.com.  We bekijken dan of we u kunnen helpen. 
 
Met een fles wijn van de Wageningse wijngaard bedankt Wim de sprekers en forumleden 
voor hun bijdrage. 

mailto:wimhaver@hotmail.com

