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BRANCHE 2017

853   Megawattpiek – in 2017 geïnstalleerd PV-vermogen. 

Dit is goed voor een toevoeging van 0,65% aan de totale 

Nederlandse stroomvoorziening (totaal bijdrage PV 2,2%). 

Het totaal aantal in Nederland in 2017 geïnstalleerd 

aantal zonnepanelen: 3,1  miljoen

12,4   panelen worden in 2017 gemiddeld 

op een huis geïnstalleerd

Het gemiddeld vermogen per geinstalleerd paneel 

in Nederland in 2017 is 278  Wattpiek
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1,64 miljard euro totale omzet is het resultaat van 116 respondenten, 

zij zijn samen goed voor een omzet in Nederland van 950 miljoen euro 

13  miljoen zonnepanelen zijn in 2017 ingevoerd 

via de Rotterdamse haven, goed voor 1,67 miljard 

euro en 3,64  GWp zonnestroom.

9.009  voltijdbanen telt de Nederlandse 

zonne-energiesector in 2017

C
   COPYRIGHT BY GOOD!
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Rest ons alle partners, sponsoren, en meewerkende
bedrijven en organisaties te bedanken voor hun 
inhoudelijke en financiële steun. 
Het Nationaal Solar Trendrapport is een prodeo initiatief 
van Solar Solutions Int. Het trendrapport kan alleen
dankzij uw steun als onafhankelijk en objectief 
rapport gemaakt en gepubliceerd worden. 

Veel leesplezier namens Solar Solutions en alle partners.

Solar Solutions / Good!
Rolf Heynen     directeur 
Peter Groot      directeur 
Henriette Vrisekoop   directeur
Peter Gijsbers      marktonderzoeker
Kevin Kolenbrander    eindredactie & vormgeving

Partners
Wijnand van Hooff     programmadirecteur 
     zonne-energie TKI Urban Energy
Wim Borsboom     vakgroepmanager UNETO-VNI
Jordi Metten     beleidsmedewerker 
     en projectmanager OTIB
Edwin van Gastel    directeur Dé Duurzame Uitgeverij
     uitgever Solar Magazine

VOORWOORD
Al jaren worstelt de zonne-energiesector met het imago
dat de (potentiële) bijdrage van zon aan de energie-
voorziening maar een druppel op de gloeiende plaat is. 
En ook bestaat de gedachte dat we als sector de cijfers, 
o.a. het geïnstalleerd vermogen, maar niet op orde 
krijgen. We kunnen u meedelen dat met dit rapport 
beide punten zijn opgelost. En hoe!

Allereerst is in 2017 maar liefst minimaal 853 MWp 
geïnstalleerd. Dat hebben we weten te achterhalen 
dankzij een nieuwe rekenmethodiek. Dat betekent 
dat in één jaar 2,4 PJ aan de energievoorziening is 
toegevoegd, goed voor bijna 2,2% van het totale 
Nederlandse stroomverbruik. En dan te bedenken dat 
deze sector pas sinds 2012 (220 MW) echte groei aan 
het doormaken is. Is het dan onrealistisch te denken dat 
in 2020 jaarlijks 2 GW wordt geïnstalleerd en vanaf 
2028 jaarlijks 5 GW? 

Maar kan dit wel? Ja! Dit jaar hebben we een nieuwe 
potentieelstudie gedaan. Daaruit blijkt dat de totale 
potentie van zonnestroom meer dan 500 GW is! Dat 
zou goed zijn voor bijna 1.700 PJ, ruim driekwart van 
de totale Nederlandse energievoorziening (dus incl. 
warmte!). Het is daarom geen onrealistisch scenario om 
uit te gaan van 200 GW opgesteld PV vermogen in 2050.

Die voorspelling is op basis van wat we nu weten. 
Welke technische innovaties gaan deze ontwikkeling nog 
versnellen?  In 1984 konden we ons ook geen voorstelling 
maken hoe de wereld er nu uitziet. Eén ding weten we 
zeker, zonne-energie gaat, samen met windenergie, 
de ruggegraat uitmaken van de Nederlandse energie-
productie.
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PV ROADMAP

Het Nederlands bodemgebruik is 41.543 km2 en in-
clusief de ‘Exclusief Economische Zone’ (EEZ) 98.543 
km2. Bovenstaande nieuwe potentieelstudie is een 
gezamenlijke inspanning van Wijnand van Hooff (TKI 
Urban Energy) en het Nationaal Solar Trendrapport. 
Het doel van de potentieelstudie is om in kaart te 
brengen hoeveel vierkante kilometer (km2) maximaal én 
verantwoord volgelegd kan worden met zonnepanelen. 

Daarbij is uitgegaan van zowel huidige als toekomstige
toepassingen op basis van de kennis van nu en zonder 
de vraag te stellen of dit wenselijk is, en zonder re-
kening te houden met seizoensfluctuaties, onbalans, etc.
Denk daarbij aan zonnepanelen in het wegdek, op gevels 
en op binnen- en buitenwater. De inschattingen zijn
mede tot stand gekomen dankzij cijfers van het 
LTO Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS),Rijkswaterstaat en Zonatlas.

Agrarisch terrein
20.350 km2 753 km2

2.850 km2
Exclusief Economische Zone 
57.000 km2

Zon

       Potentieelstudie 2018: 5.500 km2 geschikt voor zonne-energie 
         (van de 12,1 km2 die tot 1 januari 2018 is geïnstalleerd)
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18 km2

168 km2200 km2

496 km2

370 km2181 km2

Overig
6.000 km2

Binnenwater
4.000 km2

Buitenwater
4.200 km2

Woonterrein
3.100 km2

Verkeersterrein
1.250 km2

Overig bebouwd terrein
900 km2

Bedrijfsterrein
1.900 km2

Maximale potentiele bezetting landschap   Percentage  Aantal km2

Agrarisch terrein      3,7%   753
Woonterrein      16,0%   496
Bedrijfsterrein      25,0%   475 
Overig bebouwd terrein     20,2%   181
Verkeersterrein      29,6%   370
Binnenwater      5,0%   200
Buitenwater      4,0%   168
Overig       0,3%   18
Exclusief Economische Zone      5,0%   2.850

ZonZonZon

Zon Zon

Zon

Zon

475 km2
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       Groeiscenario’s 2050 Zon PV (in GWp)

       Finale Energieverbruik 
       Nederland 2015 (PJ)

       Potentie Nederland
       dekking zonne-energie (PJ) 2018

j

Verbruik Opwek zonne-energie
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De zonne-energie revolutie is in Nederland vanaf 2012 
losgebarsten op de particuliere daken. Vanaf 2016 zijn 
de agrarische- en bedrijfsdaken gevolgd en ook de 
vrije veld opstellingen (de zogenaamde zonneparken). 
De komende jaren zal de aanwezigheid en impact van 
zonnestroom snel toenemen. 
Onderstaande infographic geeft een zekere volgorde-
lijkheid aan van de ontwikkeling en groei van zonne-
panelen de komende decennia. De volgorde wordt 
grotendeels bepaald door prijsontwikkelingen en 
innovaties. 

Het is belangrijk in een dichtbevolkt land als Nederland 
om eerst de daken zoveel mogelijk vol te leggen, 
alvorens vrije velden te gebruiken die vaak beter 
geschikt zijn voor landbouw. 
De sector moet zich bewust zijn van eventuele weer-
stand die kan ontstaan tegen zonneparken door om-
wonenden en agrariërs. Het is verstandig dat de sector
vroegtijdig het gesprek aan gaat met de agrarische 
sector en omwonenden. En dat de gemeente en 
provincie duidelijk en consistent beleid ontwikkelen 
bij het aanwijzen van geschikte locaties. 

Particuliere 
daken Vrije velden

Bedrijfs 
daken

Binnen-
water

Agrarische
daken Gevels

Infra-
structuur

Buiten-
water

       PV Impact 2050 – Volgordelijkheid realisatie zon PV

       Scenario toepassingsgebieden zon PV 2050 (in GWp)
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SOLAR WERELDWIJD
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Wereldwijde daling 
inkoopprijzen

Figuur 1: Bloomberg New Energy Finance spotmarktprijs polykristallijn silicium, 27 november 2017. 

Financieel adviesbureau Lazard geeft jaarlijks een studie over de Levelized Cost of Energy (LCoE). De LCoE 
(figuur 2) geeft een vergelijkend overzicht van de wereldwijde kosten (ongesubsidieerd) voor het genereren van 
verschillende vormen van duurzame en fossiele energie. Vooral op utiliteitsniveau is zonne-energie een van de 
goedkoopste vormen om energie op te wekken.

Figuur 2: Lazard’s Levelized Cost of Energy analyse: fossiele- versus hernieuwbare energie, 2 november 2017. 

Wereldwijd zijn de inkoopprijzen voor zonnepanelen in 2017 opnieuw sterk gedaald (figuur 1). 
Het gaat hier specifiek om de  gemiddelde prijs per wattpiek voor polykristallijn silicium modules.
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Aansluitend toont Lazard in fi guur 3 een overzicht van hoe de kosten voor het opwekken van energie zich in de afgelopen 
jaren hebben ontwikkeld. Op utiliteitsniveau heeft de kostprijs voor het opwekken van één MWh zonne-energie vanaf 
2012 een spectaculaire daling doorgemaakt.

Figuur 3:  Lazard’s kostenreductie-analyse hernieuwbare energie (2009-2017), 2 november 2017.

/
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Meer weten?
www.solarsolutions.nl  |  info@solarsolutions.nl  |  +31 (0) 72 572 97 94

21 & 22 maart 2018
Expo Haarlemmermeer

De grootste merken, 
dé experts en alle innovaties 
onder één dak.



MARKT 2017
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Flinke groei in de
Nederlandse zonne-energie sector
In Nederland werd in 2017 maar liefst 853 megawatt aan zonnestroomvermogen geïnstalleerd; een groei van 
328 megawatt ten opzichte van 2016. Verwacht wordt dat deze groei zal gaan doorzetten in 2018. Vooral EPC- en 
ontwikkelbedrijven die zonnestroomprojecten vanaf circa 0,5 MWp realiseren geven vaak aan voor 2018 al veel 
in de planning te hebben staan. Om het gerealiseerd zonnestroomvermogen in Nederland in 2017 te bepalen 
is gebruik gemaakt van de gegevens die leveranciers van zonnepaneel-montagesystemen aan ons hebben 
verstrekt.

Figuur 4:  Geïnstalleerd vermogen zonnepanelen in Nederland per jaar (in megawattpiek)

Figuur 5:  Geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland cumulatief (in megawattpiek)

       Geïnstalleerd vermogen zonnepanelen in Nederland per jaar  
       (in megawattpiek)

       Geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland cumulatief 
       (in megawattpiek)

853

2914
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In 2017 was het totaal geïnstalleerd 
zonnestroomvermogen in Nederland als volgt 
verdeeld over de verschillende segmenten:

Zakelijk werd er net iets meer zonnestroomvermogen 
geïnstalleerd dan particulier.

Figuur 7:  Verdeling totaal geïnstalleerd zonnestroom- 
 vermogen  zakelijk- particulier.

Figuur 6:  Verdeling totaal geïnstalleerd zonne-
 stroomvermogen in Nederland per segment.

Met het geïnstalleerd vermogen in 2017 erbij is er in dat jaar 2572 Gigawatt-uur opbrengst behaald.

Figuur 8: GWh opbrengst per jaar in Nederland

       Verdeling totaal geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland

       GWh opbrengst
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In 2017 werd 9,3 petajoule opgewekt door zonnestroom. In 2017 werd 2,2% van het totaal Nederlands stroomverbruik 
gegenereerd door zonnepanelen.

Monokristallijn silicium zonnepanelen zijn nog steeds het meest populair. Groothandelaren en installateurs/solarteurs 
werden gevraagd een verdeling te geven in de hoeveelheid van de zonnepaneel-types die hun bedrijf in 2017 verkocht 
hebben.  

Figuur 9:  Petajoule en percentage stroomverbruik in Nederland in 2017

Figuur 10: Marktaandeel van paneeltypes zoals in 2017 in Nederland verkocht. 
 86 groothandel- en installatiebedrijven hebben gereageerd. 

       Marktaandeel paneeltypes

       PJ en Percentage totaal Nederlands stroomverbruik

9,3 PJ
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In 2017 werd voor 1,6 miljard euro aan zonnepanelen in Nederland geimporteerd. 
Het importaandeel aan zonnepanelen was in 2017 als volgt verdeeld over de verschillende landen:

De totale importwaarde van de bij de Nederlandse Douane geregistreerde zonnepanelen bedroeg 
in 2017 € 1.678.690.206. In 2016 bedroeg de importwaarde nog € 1.370.849.300. Daarmee is de importwaarde 
ten opzichte van 2016 gegroeid met ruim € 307,8 miljoen. 

       In 2017 voor ruim 1,6 miljard euro aan import in vermogen (3,64 GWp)

Figuur 11:  Verdeling importaandeel van zonnepanelen in 2017 naar land van herkomst, zoals geregistreerd 
   door de Nederlandse Douane.

94
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       Trendlijn importaandeel periode 2014-2017

Figuur 12:  Trendlijn importwaarde periode 2014-2017 van de landen met het grootste marktaandeel gedurende 
  deze periode, per maand.

Vanaf januari 2016 zijn veel veranderingen zichtbaar. Na een langere periode van met name Chinese import daalt 
het Chinese aandeel flink, terwijl Vietnam de hoogste stijger is. In januari 2016 kwam nog 63% van de zonnepanelen uit 
China, in december 2016 nog maar 17%. In 2017 is Vietnam nog steeds ruimschoots koploper geweest. Toch is ook de 
import van Chinese panelen weer wat aangetrokken en eindigt China in december 2017 als het op één na grootste land 
dat panelen exporteert naar Nederland. Vooral Mexico en Thailand zijn grote stijgers in 2017, met Mexico als enige niet-
Aziatische land. 
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Figuur 13:  Nieuwe producten die binnen twee jaar aan het portfolio van bedrijven worden toegevoegd. 
  In totaal hebben 108 bedrijven gereageerd.

Dit zijn alle producten die solar-professionals nu nog niet aanbieden, maar wel binnen twee jaar gaan opnemen in hun 
portfolio. Onder hen zijn fabrikanten van zonnepanelen en montagsystemen, groothandels/distributeurs, installateurs/
solarteurs en ontwikkelaars/EPC’ers. Respondenten konden meerdere producten selecteren. Vooral producten op het 
gebied van energie-opslag en laadpunten voor elektrisch vervoer zullen de komende twee jaar worden aangeboden. 
Een verklaring voor het opnemen van beide producttypen is onder andere de toegenomen vraag naar elektrisch vervoer. 

       Nieuwe duurzame producten in portfolio bedrijven
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ENERGIEAKKOORD

IN HET JUISTE PERSPECTIEF
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Figuur 14:  GW grootte in vergelijking met 2017

Investeringszekerheid 
voor zonne-energie
“Ik denk dat we sowieso moeten zeggen dat de nieuwe regeling ook op een of andere verstandige manier rekening moet 
houden met de rechten van mensen die al begonnen zijn aan dit avontuur. We moeten mensen niet afschrikken. Laat ik 
dus hier via de voorzitter, via mevrouw Mulder, tegen de overwegers van zonnepanelen op hun dak zeggen dat zij 
zich niet zouden moeten laten afschrikken.’ 

                                - Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op 5 december 2017

De groei van zonne-energie wereldwijd is niet te stuiten. Zonne-energie is een van de twee belangrijkste energie-
bronnen van de toekomst. Per land is de snelle groei en ontwikkeling hooguit tijdelijk te vertragen. Zonne-energie
is binnen een paar jaar de goedkoopste en meest duurzame energiebron. De CO2-uitstoot die vrijkomt door 
productie en transport is in Nederland al in 2,5 jaar terugverdiend op een levensduur van minimaal 25 jaar. 

Hoewel Nederland een van de minst duurzame landen van Europa is, is Nederland op dit moment een van de snelste 
groeiers wereldwijd. Zo is de eerste tender uitgezet voor subsidievrije offshore windparken. En passeert Nederland 
in 2018 ruimschoots de 1 GW grens van geïnstalleerd zonnestroom vermogen, wat het een top 10 groeispeler wereld-
wijd maakt. 

       De Nederlandse markt zal zich als volgt ontwikkelen:

2010

2017

2050

0,1 GW

3 GW

200+ GW
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12% opgewekt 
uit totaal 117 TWh

Totale elektriciteitsverbruik Nederland 2016. 
Percentage groene Stroom

Energiemix 2016.
Percentage duurzame energie.

2,4 PJ nieuw opgewekt 
zonnestroom vermogen erbij 

2,6 TWh (9,3 PJ) is in totaal in 2017 
opgewekt met zonnestroom 

(goed voor 2,2% van het totale 
Nederlandse stroomverbruik in 2017)

853 MW nieuw 
geïnstalleerd 

zonnestroom vermogen

Een stijging van 
37% ten opzichte 

van 2016

5,9% opgewekt
uit totaal 2201 PJ

       Status Nederland eind 2016

       Zonne-energie nieuw in 2017

       Europese afspraken
       en doelen

       Nederlandse afspraken 
       / Energieakkoord

Duurzame energie in 2020 
(EU als geheel) 

Duurzame energie in 2030

Duurzame energie in 2050

Duurzame energie in 2020 
(EU als geheel) 

Duurzame energie in 2023

Duurzame energie in 2050

20% 

27%

100%

14% 

16%

100%

Nederland is te vinden in de staart van Europa: 
voor Malta en Luxemburg

15.000 voltijdenbanen

2,4 PJ 9,3 PJ 2,2% 853 MWp 37%

117 TWh 2201 PJ
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       Regeerakkoord Rutte III

Algemeen: (1) investeringszekerheid voor mensen met zonnepanelen, ook na eventuele invoering van een nieuwe 
regeling vanaf 2020 of 2023 en (2) zonne-energie blijft interessant voor nieuwe investeerders in zonnepanelen 
(uitgangspunt is een terugverdientijd van </= 7 jaar) vanwege een nieuwe en duidelijke regeling. Voor de twee grote 
groepen betekent dit het volgende: 

Kleinverbruikers (</= 80A): De salderingsregeling wordt omgevormd in een terugleververgoeding (feed-in 
systeem). Daarbij praat de branchevereniging mee over uitwerking en invulling van de nieuwe regeling. 
De intentie is dit vanaf 2020 te doen, maar dat is mede afhankelijk van de uitrol van de slimme meter. Minister 
Wiebes komt in het voorjaar 2018 met een uitgewerkt voorstel;

Grootverbruikers (> 80A): Meer geld naar de SDE+-regeling, waarbij bio-energie wordt uitgefaseerd en wind-
energie mogelijk op korte termijn de eerste subsidievrije tenders worden ingevuld. 

“De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling (E26). De verwachting 
is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan 
worden.” (pagina 38, 65) 

Toch staat in het Budgettaire overzicht (pagina 58) dat voor het ‘invoeren alternatief voor salderingsregeling 
(zie M128) vrij wordt gemaakt 213 miljoen euro (2020) en 240 miljoen euro (2021). 

Letterlijk staat in het regeerakkoord: 

1.

2.

Kortom: De groei van zonne-energie in Nederland is niet te stuiten en wordt een van allerbelangrijkste aanjagers van 
verduurzaming. Zowel in opgewekte energie, als in CO2-besparing als in werkgelegenheid. 
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Beleid: voorwaarden scheppen 
en stimuleren zonnestroom
Dit hoofdstuk behandelt de op dit moment door de overheid geschapen voorwaarden en stimuleringsmaatregelen 
voor zonnestroom. Tot twee jaar geleden werd de bulk van de geplaatste zonnepanelen in Nederland bij particulieren 
geplaatst. Hoewel deze groep stabiel doorgroeit, maakt het op dit moment minder dan de helft uit dankzij de grote groei 
bij grootverbruikers. 

Geen enkele sector of industrie wordt niet op een of 
andere manier ondersteund door de overheid. Soms is 
dat met directe subsidies, soms met het niet betalen 
van belastingen of heffingen, door gunstige wet- 
en regelgeving, door positieve pr en soms door het 
niet doorrekenen van werkelijke kosten die schade 
aanrichten aan omgeving en milieu (dat wordt extern-
aliseren genoemd; het afschuiven van de kosten op de 
belastingbetaler). 

Iedere industrie wordt op een of andere manier geholpen 
en vraagt (lobbyt) daarom. Toch wordt lobbyen om hulp 
al snel als iets ‘vies’ en ‘samenzweerderigs’ gezien. 
Zeker een industrie die een schone toekomst vertegen-
woordigt zou de rug moeten rechten om met meer 
zelfvertrouwen en (lobby)kracht nu en in de toekomst 
de stabiliteit en steun van de overheid te vragen. 

       Maatregelen

Hieronder een overzicht van de beschikbare zonnestroommaatregelen. 
Let op: diverse maatregelen zijn niet stapelbaar, zoals de EIA en SDE+. 

Kijk voor een actueel overzicht op de website van RVO: www.rvo.nl/subsidies-regelingen
Sommige gemeenten en provincies hanteren ook eigen maatregelen, kijk voor een totaal overzicht op:

www.energiesubsidiewijzer.nl

*
**

Stimuleringsmaatregelen *

Klein verbruik
(</=80A)

Salderen

Experimenten Regeling

BTW-aftrek

Lokale Regelingen **

Postcoderoosregeling

Asbest eraf postcoderoos erop (Friesland)

EDS - Sportaccommodaties

Grootzakelijk
(>80A)

SDE+

MIA

EIA

VAMIL

Woning
corporaties

STEP

SDE+

EIA

MIA

VAMIL

       Zelfvertrouwen van een slapende reus
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       Beschikbare budgetten

Maatregel Budget 2018      Openstelling

SDE+  € 6 miljard voorjaarsronde      (definitief)
  € 6 miljard najaarsronde (bevestigd na sluiting voorjaarsronde)  13 maart – 5 april 2018

EIA  € 147 miljoen budget voor 2018 (Prinsjesdag: nog onbevestigd) Continu

MIA  € 99 miljoen (Prinsjesdag: nog onbevestigd)    Continu

VAMIL  € 40 miljoen (Prinsjesdag: nog onbevestigd)   Continu

STEP  € 395 miljoen (€ 253 miljoen verleend op 1-1-2017)  Continu en doorlopend  
         zolang subsidie niet op is

EDS  € 6 miljoen per jaar      t/m 2020

       Status SDE+ tot en met eind 2017 

   2013 – 2016   Eerste helft 2017   Tweede helft 2017
   Beschikt   Beschikt   Aangevraagd

# of projects  3.671   4.386   5.456

GW   1,5 GW   2,4 GW   3,221 GW

TWh    1,5 TWh   33,5 TWh 

Budget   1,75 miljard euro  2,8 miljard euro  4 miljard euro

 

Tabel 1: SDE+ historisch overzicht 2013 
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www.rexel.nl

Rexel is wereldwijd toonaangevend in de distributie van elektro technische 
materialen voor professionals. Samen met onze klanten en leveranciers 
ontwikkelen wij de best mogelijke totaaloplossingen en creëren we nieuwe 
markten. Zo bouwen we samen aan een mooie toekomst.

Samen de
toekomst bouwen

REX 18002 Adv Samen de toekomst.indd   1 09-01-18   15:07



PRIJSONTWIKKELINGEN

PV PARTICULIER
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Prijzen 2017
Particuliere PV Systemen
Onderstaande grafieken geven de huidige prijsgemiddelden met standaarddeviatie aan zoals berekend aan 
particuliere eindklanten. We onderscheiden de systeemeindprijs voor zowel een schuin- als plat dak. 
Daarnaast geven we de prijsspreiding van modules en installatie-abeid; enkele componenten waaruit de 
eindprijs is opgebouwd. Het gaat hier bij alle om een prijs in € per wattpiek (incl. BTW). 
De stip in het midden is het gemiddelde, de gele lijn de standaarddeviatie. De bedrijven die door ons werden 
gevraagd een prijs op te geven kunnen worden gecategoriseerd als groothandel, installateur/solarteur, 
zonnepaneel-fabrikant en ontwikkelaar en EPC’er. 

       Spreiding (systeem)eindprijzen

       Installatiekosten

gemiddelde van zowel kleinere 
(< 0,5 MWp) als grotere (> 0,5 MWp) projecten

21
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PRIJSONTWIKKELINGEN

PV GROOTZAKELIJK (> 0,5MWp)
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Prijzen 2017
Zakelijke PV Systemen
Onderstaande grafieken geven voor 2017 de prijsgemiddelden voor grootzakelijke zonnestroomprojecten 
(vanaf circa 0,5 MWp vermogen). Het gaat hier wederom in alle om een prijs in € per wattpiek exclusief BTW. 

We onderscheiden drie project-typen: plat dak, schuin dak en grondgebonden zonnestroom-projecten. We geven 
de prijzen voor de belangrijkste onderdelen waar een grootzakelijk PV-project uit bestaat: de zonnepanelen zelf, 
de omvormer, Balance of System (BOS; overige componenten los van pv-paneel en omvormer, waaronder montage-
systeem en (AC)bekabeling), installatie-arbeid en financiële producten (verzekeringen, leasekosten en kosten voor 
monitoring). Bepaalde prijsvariabelen verschillen niet of nauwelijks tussen plat dak, schuin dak en grondgebonden 
projecten; bijvoorbeeld de prijs van zonnepanelen, omvormers en de kosten voor financiële producten. 

De prijs voor Balance of System, de installatiekosten en logischerwijs de totale kosten per wattpiek verschillen wel 
tussen plat- schuin- en grondgebonden-toepassingen. De data hebben we verkregen van (directeuren of andere 
leidinggevenden van) EPC- en ontwikkelbedrijven.

       Plat dak, schuin dak en grondgebonden 
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Totaal systeemkosten per Wp

       Plat dak

       Schuin dak

Totaal systeemkosten per Wp
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       Extra financiële producten

       Grondgebonden

Extra financiële producten

Totaal systeemkosten per Wp
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MARKET

TECHNOLOGY VISION
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Technologie: 
evolutie of revolutie?

Professor Wim Sinke is Manager Programmaontwikkeling Zonne-energie bij ECN 
en hoogleraar Photovoltaic Energy Conversion (zonnestroom) aan de Universiteit van Amsterdam.

In de eerste helft van de jaren ’80 van de vorige eeuw 
deed ik als jonge promovendus bij AMOLF in Amsterdam 
onderzoek naar nieuwe processen voor de fabricage 
van kristallijnsiliciumzonnecellen. 
Kristallijnsiliciumtechnologie was al 25 jaar leider op de 
(toen nog zeer bescheiden) wereldmarkt en bood allerlei 
uitdagende mogelijkheden voor verdere verbetering 
van kosten en omzettingsrendement. Kristallijnsilicium 
had echter sinds een paar jaar gezelschap en concurrentie 
van dunnefilmzonnecellen. Bedrijven in de VS en in 
Japan waren gestart met de productie van het zeer tot 
de verbeelding sprekende dunnefilm-amorfsilicium, 
dat snel marktaandeel veroverde. Op basis van deze 
trend werd zelfs verwacht dat kristallijnsilicium zo rond 
de eeuwwisseling zou zijn uitgestorven (Figuur 15). Niet 
zo’n gekke gedachte: tegen de elegantie van een goed-
kope, ultradunne laag op glas of folie die de omzetting 
van licht naar elektriciteit voor zijn rekening neemt kan 
een dure en kwetsbare gezaagde schijf silicium niet op.

Het idee van siliciumtechnologie die gedoemd is te 
sterven werd een tijd later nog eens versterkt door de 
introductie van het door velen (nog steeds) gekopieerde 
concept van “PV-generaties” (Figuur 16).  

Daarin is silicium-PV de eerste generatie (GenI) 
en dunnefilm-PV (met name cadmiumtelluride, 
koper-indium/gallium-diselenide/sulfide en amorf- 
of microkristallijnsilicum) de tweede generatie (GenII). 
GenII-PV is weliswaar minder efficiënt dan GenI-PV, 
maar per watt-piek (en per kilowattuur) goedkoper 
en zal daarom vroeger of later het stokje overnemen. 

Derde-generatie (GenIII) PV wordt gekenmerkt door 
een hoger rendement dan wat haalbaar is met GenI 
en GenII (dus hoger dan ruwweg 25% op paneel-
niveau) en heeft mede daardoor de laagste kosten. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan gestapelde zonnecellen 
zoals ze worden gebruikt in de ruimtevaart, maar dan 
heel goedkoop of aan ontwikkelingen die zich nog in 
het laboratorium bevinden, zoals bepaalde vormen van 
“nanozonnecellen”.  Ook zonnecellen met een extra laag 
erop of eronder die het zonnespectrum “boetseert” 
zodat het beter bij de gevoeligheid van de cel past 
(spectrum shaping ofwel fotonen knippen en plakken), 
zullen tot deze categorie behoren als ze efficiënt zijn. 
GenIII-PV, is kortom alles wat je wenst van een 
PV-technologie.

PROF. WIM SINKE

Figuur 15:  Technologieaandelen in mondiale PV-productie. Figuur ontleend aan Photovoltaics Report (juli 2017), 
   Fraunhofer ISE, met ondersteuning van PSE AG.”
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       Waarom is Gen I PV  
       nog steeds marktleider?

Kijkend naar de realiteit van de afgelopen 30 jaar is 
duidelijk dat GenI-PV niet makkelijk te verslaan is en 
zijn marktpositie zelfs verder heeft versterkt (Figuur 15). 
Wat is de denkfout? De belangrijkste is mijns inziens 
dat dunnefilmpanelen automatisch goedkoop zouden 
zijn en dat kristallijnsiliciumpanelen inherent duur 
zouden zijn. Dat klopt helemaal niet. De enorme schaal 
waarop de mondiale silicium-PV-sector produceert, de 
efficiënte toevoerketen, standaardisatie van productie 
en producten, de lange track record, het hoge paneel-
rendement en andere factoren zorgen voor een groot 
concurrentievoordeel. 

Het eens zo dure ultrazuivere silicium kost tegen-
woordig per kilo nog maar ongeveer hetzelfde als oude 
boerenkaas. Er bestaat zelfs een reëel gevaar voor 
een technologie lock-in: voor nieuwe, respectievelijk 
andere technologieën is het vrijwel onmogelijk om op 
basis van kostenconcurrentie de markt te betreden. 
Ze hebben nog geen schaal, nog geen track record, 
(meestal) nog geen hoog rendement en zijn daarom 
nog niet goedkoop. De enige uitzondering hierop lijkt 
momenteel dunnefilm-cadmiumtelluride, dat zich wél
richt op de lagekostenmarkt, maar inmiddels dan 
ook een behoorlijk volume en rendement heeft en 
gaandeweg een track record opbouwt. 

       Gen III PV: 
       gestapeld voor hoger rendement

Dunnefilm-PV kan nog een andere, cruciale rol gaan 
spelen. Een stapeling van bijvoorbeeld een speciaal 
daartoe ontwikkelde dunnefilmcel en een kristallijn
-siliciumcel levert een zogenaamde tandemcel die een 
hoger rendement kan hebben dan dunnefilm of silicium 
alleen (Figuur 17). De ambitie is om daarmee richting 
30% paneelrendement te gaan. Het efficiëntste 
reguliere paneel dat nu te koop is (dat is een silicium-
paneel) komt op ruim 20%. 

Zo’n tandem zou de eerste vertegenwoordiger- 
voor-dagelijks-gebruik van GenIII zijn. Het zal nog 
wel een poosje duren voor die te koop is want het is 
makkelijker gezegd dan gedaan, zo’n tandem bouwen 
en op de markt brengen als hij meteen efficiënt, 
goedkoop en stabiel moet zijn. In zeker opzicht is die 
tandem zelf ook weer een nieuwkomer, zij het met 
één ervaren ouder. Gelukkig is dat niet erg, want 
de panelen van dit moment zullen nog wel 5 of 10 
jaar steeds efficiënter en goedkoper worden en het 
aanbod aan alternatieve uitvoeringsvormen zoals folies 
zal toenemen. Daar komt nog bij dat siliciumpanelen 
in tweezijdig werkende vorm beschikbaar komen, 
waardoor bij hetzelfde rendement zo’n 10 tot 20% meer 
elektriciteit kan worden geproduceerd.

       De missie voor
       nieuwe PV technologieën

Toch is er toekomst voor nieuwkomers en andere 
oudgedienden. De sleutel voor succes is om, althans 
aanvankelijk, niet te proberen op kosten te concurreren 
in de mondiale vechtmarkt waarin silicium domineert, 
maar te concurreren op unieke eigenschappen en 
daarmee nieuwe toepassingen mogelijk te maken. 
Eigenschappen die niet zo makkelijk met silicium-PV 
te realiseren zijn, zoals flexibiliteit, lichtgewicht en (op 
termijn) lichtdoorlatendheid. Wie nog niet sterk is moet 
slim zijn. Dat zijn nu nichemarkten, maar de nichemarkt 
van vandaag kan de multi-gigawattmarkt van morgen 
worden. Voor sommigen in de sector is dit moeilijk te 
accepteren: het lijkt het opgeven van de strijd. 
Het is echter precies hetzelfde wat de PV-sector als 
geheel in de afgelopen 40 jaar met veel succes heeft 
gedaan in de mondiale energiemarkt: gebruik maken 
van stapstenen om te bereiken wat je wilt.
Een andere kans voor dunnefilm-PV-technologieën is 
dat de specifieke investeringen voor het bouwen van 
industriële productiecapaciteit (euro’s per watt-piek 
paneelproductie per jaar) voor sommige varianten 
lager zijn dan voor kristallijnsilicium-PV-technologie. 
Als kapitaal schaars of moeilijk toegankelijk is verlaagt 
dat de drempel om te gaan produceren.

Figuur 16:  Klassieke indeling van PV-technologieën 
  in generaties.
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       Generaties en families

Intussen is het beeld van de PV-generaties hard aan 
herziening toe. Generaties bestaan, maar binnen de 
families van silicium-PV en dunnefilm-PV (Figuur 18). 
Het geavanceerde 20% siliciumpaneel van vandaag 
is in weinig opzichten vergelijkbaar met de 10% panelen 
waaraan ik 35 jaar geleden als promovendus werkte. 
Ik zou de panelen van toen eerste generatie willen 
noemen en die van vandaag tweede (de standaard 
panelen) en derde generatie (de high-end panelen van 
20% of meer). Die 20%+ panelen maken ongemerkt al 
op meerdere manieren slim gebruik van dunne films, 
om hun rendement zo hoog te maken. Ze bevatten geen 
dunnefilmcellen, maar wel een variëteit aan dunne films. 
Sommige van zulke dunne films zijn ontleend aan de 
dunnefilm-PV-technologie, andere speciaal ontwikkeld 
voor siliciumcellen. Het tandempaneel van de toekomst is 
zelfs het volledig samengaan van silicium-PV-techno- 
logie en dunnefilm-PV-technologie. Generaties komen 
en gaan, families mengen en zorgen ervoor dat PV zich 
geleidelijk, maar robuust en onstuitbaar ontwikkelt.  
Op naar 1 cent per kilowattuur en 40% paneelrendement!1

_____
1 In zonrijke gebieden. In Nederland is 2 cent een mooie ambitie.

Figuur 17:  Historische ontwikkeling van het rendement van commercieel verkrijgbare panelen en folies (typische, 
  indicatieve waarden) en de verwachte, respectievelijk mogelijke verdere ontwikkeling door perfectionering 
   van bestaande technologieën en de introductie van tandems.

Figuur 18: Alternatieve indeling en ontwikkeling van  
  PV-technologieën in families.
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Zonne-energie wordt de 
belangrijkste bron van energie 
op aarde, ook in Nederland!

Wijnand van Hooff is programmadirecteur van de TKI Urban Energy, een onafhankelijke stichting van en  
voor organisaties in Nederland die zich richten op groene groei door samenwerking en innovatie van duurzame 
energieoplossingen in de gebouwde omgeving. 

Zonne-energie gaat een hele grote bijdrage leveren aan de energietransitie wereldwijd. Hoewel de rol van zonne-
energie op dit moment nog bescheiden is, wordt zonne-energie uiteindelijk de belangrijkste bron van energie op 
aarde, ook in Nederland. De uitdaging is nu te bepalen hoe we hier snel en op grote schaal gebruik van kunnen maken. 

       De potentie van zonne-energie 
       in Nederland

Op dit moment is zonne-energie in Nederland vooral 
bekend van zonnestroompanelen die inmiddels op grote 
schaal door particulieren op daken van woonhuizen 
worden geplaatst. Zonne-energie, en in het bijzonder 
zonnestroom, biedt echter veel meer toepassings-
mogelijkheden, zowel op gebouwen als daarbuiten. 
Het plaatsbaar potentieel in Nederland is zeker 200 
gigawatt-piek (GWp), waarmee ruwweg 600 petajoule 
elektriciteit (PJe) kan worden opgewekt. Ter vergelijking: 
het totale Nederlandse elektriciteitsgebruik bedraagt 
ongeveer 400 PJe, het totale Nederlandse energie(eind)
gebruik ruim 2000 PJ. Zonnestroom kan worden gebruikt 
voor het dekken van een deel van de elektriciteitsvraag, 
maar kan door efficiënte omzetting ook een belangrijke 
bijdrage leveren aan de warmtevraag (gebouwen en 
industrie) en op termijn eventueel zelfs worden gebruikt 
om brandstoffen te maken. Op dit moment is ruim 2 GWp 
aan zonnestroomcapaciteit in Nederland geïnstalleerd, 
waarmee 2% van het elektriciteitsverbruik wordt gedekt. 
Het is de bedoeling dat in 2023 22 GWp aan zonne-
stroomvermogen in Nederland geïnstalleerd zal zijn. 

       Esthetische integratie en 
       zonneparken bieden veel potentie

Om grootschalige én aantrekkelijke toepassing van 
zonnestroom mogelijk te maken is het belangrijk dat 
er zonnestroomsystemen beschikbaar komen die 
esthetisch goed zijn te integreren in het dak, in de 
gevel en op andere plaatsen. 
Inmiddels zijn belangrijke stappen op dit punt gezet, 
maar er is nog veel ontwikkeling nodig om zonnepanelen 
tegen acceptabele kosten echt goed te kunnen 
integreren. Belangrijke innovatiethema’s daarbij zijn: 
multifunctionaliteit (bijvoorbeeld dakpanvervanging, 
variatie in kleur en uiterlijk, (semi)transparantie, maat- 
en vormvrijheid, flexibiliteit/ licht gewicht en schaduw-
tolerantie. 

Zonneparken, zoals onder andere op grote schaal zijn 
gebouwd in landen als Duitsland, Italië en Spanje komen 
tot op heden nog beperkt in Nederland voor. 
Met name gedreven door de mogelijkheden die de SDE+ 
regeling biedt, groeit deze toepassing ook in Nederland 
zeer snel. Als er voldoende aandacht wordt besteed aan 
de selectie van locaties, landschappelijke inpassing en 
behoud van publiek draagvlak, dan is er veel ruimte in 
Nederland beschikbaar om op deze manier duurzame 
energie op te wekken. 

WIJNAND VAN HOOFF, TKI URBAN ENERGY
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       Nederland: de motor van 
       innovatie en productie?

Met de implementatie van zonneparken in Nederland zal 
de rol van zonne-energie in het Nederlandse energie-
systeem aanzienlijk toenemen. Op dit moment wordt 
vooral gebruik gemaakt van standaard zonnepanelen 
die op zeer grote schaal in het verre oosten worden 
geproduceerd. Dit betekent echter niet dat de wereld-
wijde zonne-energiesector zich alleen maar in het verre 
oosten bevindt, zeker niet! Nederland speelt een belang-
rijke rol in de ontwikkeling van innovatieve technieken 
en concepten die via Nederlandse leveranciers van 
productieapparatuur en materialen gecommercialiseerd 
worden. NB: in een aanzienlijk deel van alle zonnepanelen 
die wereldwijd worden geproduceerd zit technologie die 
oorspronkelijk in Nederland ontwikkeld is.

Daarnaast zien we recent een aantal belangrijke initia- 
tieven om weer zonnecellen en -panelen in Nederland 
te gaan produceren. 
De combinatie van een hoogwaardige, in vier decennia 
opgebouwde, kennisinfrastructuur, wereldwijd leidende 
productieapparatuurbouwers en een eigen maak- 
industrie van zonnecellen en -panelen is een ijzersterke 
combinatie om Nederland van innovatieve zonnestroom
systemen te voorzien en hiermee ook wereldwijd
commercieel succesvol te zijn.

       Drijvende zonneparken:  
       een echt Nederlandse innovatie?

Een nieuwe toepassing die enige verwantschap heeft 
met zonneparken op land zijn drijvende zonneparken. 
Door het slim bij elkaar brengen van Nederlandse 
kennis op het gebied van zonnestroomtechnologieën 
(Nederland heeft een aantal kennisinstituten die 
wereldwijd leidend zijn op dit gebied) en offshorekennis 
(Nederland heeft een aantal wereldwijd leidende 
offshorebedrijven) wordt in Nederland een geheel 
nieuwe toepassing van zonne-energie ontwikkeld. 
Hiermee kunnen wellicht ook interessante combinaties 
met offshore windenergie, grootschalige energieopslag, 
zeewierteelt en meer worden gerealiseerd. 
Op dit moment is deze toepassing commercieel nog niet 
toepasbaar maar heeft wel een gigantisch potentieel, 
zowel ten aanzien van het verdienpotentieel voor de 
BV Nederland als ten aanzien van de hoeveelheid 
duurzame energie dat hiermee kan worden opgewekt. 
Ter illustratie: op Nederlandse binnenwateren kan naar 
schatting 30 GWp aan zonnestroomcapaciteit worden 
geïnstalleerd, terwijl dit op de Noordzee kan oplopen tot 
meer dan 200 GWp. 

       Het verder verlagen van de opwek
       kosten: noodzakelijk én haalbaar

Het belangrijkste overkoepelende innovatiethema voor 
zonnecellen en -panelen is het verder verlagen van de 
opwekkosten (Levelized Cost of Electricity; LCoE) van 
zonnestroom. De opwekkosten zijn in het afgelopen 
decennium met bijna een factor 10 gedaald tot 0,05-
0,10 EUR/kWh voor diverse soorten zonnestroom-
systemen in Nederland. Hiermee is zonnestroom 
inmiddels ruim concurrerend met consumentenprijzen 
van stroom, hetgeen ook het succes van de salderings-
regeling verklaart. Voor echt grootschalige toepassing 
is echter een verdere kostenreductie nodig én mogelijk. 
Naar verwachting kunnen de opwekkosten in het 
komende decennium verder dalen tot zo’n 0,02-0,03 
EUR/kWh. De belangrijkste gerelateerde technische 
drivers hiervoor zijn het verhogen van het omzettings-
rendement en het verlagen van de kosten voor het 
produceren, transporteren, installeren en onderhouden 
van een zonnestroomsysteem. In een groot aantal 
publiek-private (TKI-) projecten werken Nederlandse 
bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk aan deze 
uitdaging. En met succes, want mede dankzij deze 
projecten is Nederland in staat gebleken om zijn 
positie, in een snel innoverende en zeer competitieve 
mondiale zonnestroomsector, te behouden en op 
onderdelen zelfs te versterken. 

-

       Zonnestroomsystemen  
       in infrastructuur

Een andere toepassing die ook een enorm potentieel 
in zich bergt betreft het integreren van zonnestroom-
systemen in de infrastructuur. Een sprekend voorbeeld 
hiervan is de integratie van zonnestroomsystemen in 
het wegdek. Een consortium dat, mede op initiatief 
van TNO, is opgezet heeft inmiddels 100 meter fietspad 
in Krommenie (Noord Holland) uitgerust met zonne-
stroomelementen als testlocatie en bouwt nu aan een 
testlocatie waar ook zwaar verkeer overheen kan rijden.

Daarnaast werken diverse consortia aan de ontwikkeling 
van geluidschermen waarin zonnestroomsystemen 
zijn verwerkt, aan afdichtingen van vuilstortplaatsen 
met zonnefolies, aan zonnestroomsystemen op dijken 
en wallen, en aan nog veel meer toepassingen van 
zonne-energie ingepast in de ruimtelijke infrastructuur. 
Allemaal voorbeelden van multifunctioneel gebruik van 
de beschikbare ruimte, een uitgangspunt dat in een 
land als Nederland, waar vrije ruimte een schaars en 
kostbaar goed is, meer dan waar ook ter wereld van 
belang is.
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       Zonnestroom als brandstof

Een interessante ontwikkeling die zonnestroom direct 
verbindt met de energiefunctie “vervoer” betreft het 
verwerken van zeer efficiënte zonnecellen in de huid 
van voer- en vaartuigen om een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de energie die nodig is om te rijden of te 
varen. Niet alleen voor raceauto’s in zonnige gebieden, 
maar ook voor gewone vervoermiddelen in ons land. 
Dit betreft mede het toepassen van kennis die 
Nederland heeft opgedaan door met succes vele jaren 
met studententeams mee te doen aan onder andere de 
World Solar Challenge in Australië en de Dutch Solar 
Challenge in Friesland.

       Zonne-energie zal overal zijn

Concluderend kan gesteld worden dat zonne-energie 
zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen van 
enkele zonnepanelen op een dak, via grotere systemen 
op commerciële daken, in de infrastructuur en in 
de vorm van grote zonneparken (op land en in een 
drijvende vorm), naar een situatie waarin zonne-energie 
overal zal zijn. Op of in elk oppervlak dat blootgesteld 
wordt aan de zon en in vele verschijningsvormen. 
Dit reflecteert de uitdaging die ook is geformuleerd 
in de Route Energietransitie van de Nationale Weten-
schapsagenda: “ieder oppervlak wekt duurzame energie 
op”. Die vrijheid in verschijningsvorm creëert een enorm 
aantal mogelijke toepassingen en maakt het zeer 
aantrekkelijk om zonne-energie over te gaan toepassen. 
Schoon, stil, duurzaam en in elke gewenste kleur en 
vorm.

Referenties
_____
AERspire
Solaroad
Sunfloat
Nuon Solar Team
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Impact met
zonnestroom

Professor Wim Sinke is Manager Programmaontwikkeling Zonne-energie bij ECN 
en hoogleraar Photovoltaic Energy Conversion (zonnestroom) aan de Universiteit van Amsterdam.

Bijna 200 landen hebben op de klimaatconferentie in 
Parijs afgesproken om zich in te spannen om de mondiale 
temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad. 
Als men zich had gerealiseerd wat dat concreet betekent 
waren de handtekeningen misschien niet gezet. Om dit 
streefgetal te halen mogen we nog minder dan 10 jaar 
doorgaan met CO2 uitstoten op het huidige niveau 
en daarna moet het afgelopen zijn (Figuur 19). Niet 
afbouwen, maar nul. Ik ben een aartsoptimist, maar 
geloof niet dat we dat gaan halen. 

Dat wordt dus teveel uitgestoten CO2 terughalen uit 
de atmosfeer en definitief onschadelijk maken, als we 
die 1,5 graad en deze berekeningen serieus nemen.  
Een buitengewoon ondankbare taak en eigenlijk zouden 

we vermeden emissies, bijvoorbeeld door de inzet 
van hernieuwbare energiebronnen, moeten waarderen  
tegen die achtergrond van toekomstige draconische 
maatregelen. Ook dat zal niet gebeuren, vrees ik, 
maar het laat wel zien dat kiezen voor snelle groei van 
hernieuwbare energie een no-brainer is. 

Mondiaal zijn er maar een handvol duurzame-energie-
opties die een significante bijdrage aan de energie-
transitie kunnen leveren. Een nog kleinere handvol is 
beschikbaar om door opwekking onder of op ons eigen 
postzegeltje op de wereldkaart een deuk in een pakje 
boter te slaan. Windenergie, zonne-energie, aard-
warmte en biomassa (van eigen grond of uit eigen water) 
zijn de belangrijkste.
 

PROF. WIM SINKE

Figuur 19:  CarbonBrief; NASA Goddard Space Flight Center

Carbon countdown 
As of the start of 2017, how many years
of current emissions would use up the
IPCC’s carbon budgets for different
levels of warning?
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De discussie over de toekomst van zonne-energie in de 
wereld, in Europa en in ons land werd tot nu toe helaas 
nog vaak gevoerd vanuit het perspectief van de barrières 
die grootschalige toepassing in de weg (zouden) staan. 
Wisselend aanbod, netintegratie, kosten en plaatsing, 
om er een paar te noemen. Ik ben de laatste om de 
uitdagingen te bagatelliseren, maar we kunnen ons deze 
aanpak niet langer permitteren. Het heeft geleid tot 
een wijdverbreid beeld dat de bijdrage van zonne-
energie aan de energievoorziening en dus aan emissie-
reductie ook op lange termijn bescheiden zal blijven. 
Gelukkig werd in april 2017 een visionair artikel
gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Science3 
waarin de zonne-energiesector bij monde van weten-
schappers uit de VS, Duitsland en Japan een grote broek 
aantrekt. Wie even een opkikkertje nodig heeft moet dat 
beslist lezen. Het verhaal is simpel en zeker niet nieuw, 
maar vandaag belangrijker dan ooit; wereldwijd, in 
Europa en in Nederland. 
Zonne-energie heeft een gigantisch potentieel, 
de kosten zijn spectaculair gedaald en kunnen nog 
aanzienlijk verder omlaag en de opwekcapaciteit kan 
razendsnel worden uitgebreid. Bepaal daarom hoeveel 
capaciteit wanneer nodig of gewenst is om bijvoorbeeld 
de Parijs-doelen te halen en redeneer dan terug wat er 
moet gebeuren om daar te komen. 
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Voor Nederland, met zijn grote mogelijkheden voor off-
shore windenergie, is mijns inziens een mooie ambitie 
voor zonnestroom om op langere termijn 15 tot 30% 
van de totale benodigde “primaire” energie te leveren. 
Let wel: energie, niet elektriciteit. 
Omzetting van elektriciteit naar warmte, brandstoffen 
en producten in verschillende mate is essentieel bij dit 
ambitieniveau (Figuur 20). Om dat economisch mogelijk 
te maken moet de zonnestroom wel heel goedkoop zijn, 
maar daarvoor gaan we zorgen. 

Niemand weet precies hoeveel energie we in de toekomst 
zullen gebruiken, maar laten we de bijdrage van 15 tot 
30% niet te optimistisch schatten op 350 tot 700 peta-
joule (PJ). Dat komt grofweg overeen met zo’n 100 tot 
200 gigawatt-piek (GWp) aan zonnestroomsystemen, 
rekening houdend met tweezijdige werking voor een 
deel van de systemen. Dit zijn aanzienlijk hogere getallen 
dan de indicatieve range we bijvoorbeeld aantreffen in 
de Verkenning voor het Transitiepad Kracht & Licht van 
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat4, te 
weten 40 tot 75 GWp, maar ze zijn in lijn met de groei-
ambities in de genoemde Science paper. 

Bovendien is het hoog tijd dat we de systematische 
onderschatting van de potentie en de groei van zonne-
energie in vrijwel alle studies van de afgelopen decennia 
(de werkelijkheid haalde steeds de verwachtingen in) 
gaan verruilen voor een échte ambitie die een substantiële 
rol voor zonne-energie voorziet. 

Toekomstige zonnepanelen in al hun soorten en maten 
hebben waarschijnlijk een rendement van 20% tot 40%, 
dus het benodigde paneeloppervlak is maximaal 1000 
km2 en waarschijnlijk aanzienlijk minder. Het totale 
systeemoppervlak is natuurlijk groter, maar zelfs in ons 
dichtbevolkte land te vinden als we ons niet blindstaren 
op de standaardtoepassingen5. In de woorden van de 
Nationale Wetenschapsagenda6: “Elk oppervlak wekt 
duurzame energie op”. Daarbij is het cruciaal dat we 
zonne-energie gaan gebruiken als een waardevol 
element bij het vormgeven van onze leefomgeving van 
de toekomst7, optimaal gebruikmakend van de nieuwe 
toepassingen en uitvoeringsvormen die beschikbaar 
komen8.

Impact met zonnestroom. Dat vraagt een hoog ambitie-
niveau en een andere manier van denken, maar is ook 
in Nederland mogelijk. Een lonkend perspectief voor de 
sector.

Figuur 20: Schematische weergave van de verschillende fasen in de grootschalige toepassing van zonnestroom, op de  
   weg naar impact. Omzetting van stroom in andere energiedragers en integratie, respectievelijk een integrale  
  ontwerpbenadering zijn daarbij essentieel. NB: elektriciteitsopslag is een onderdeel van “zonnestroom voor  
  elektriciteit”. LT = lagetemperatuur, HT = hogetemperatuur.

_____
1 Terawatt-scale photovoltaics: trajectories and challenges, N.M. Haegel et al., Science, 356 (6334) 141-143  
2 De zogenoemde “10-pager” die is opgesteld als vervolg op de Energieagenda.
3 Roadmap PV Systemen en Toepassingen, TKI Urban Energy (concept, 2017).
4 https://www.nera.nl/route-energietransitie/
5 https://www.ecn.nl/publicaties/PdfFetch.aspx?nr=ECN-O--17-017 
6 Zie bijvoorbeeld http://www.dsd-pv.nl/ en www.solliance.eu

 

Op weg naar impact
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Zonnepark Lange Runde
Barger-Compascuum (Emmen, Drenthe)

Zonnepark vuilstort Woldjerspoor 
Groningen (Gr.)

Zonnepark “De Griene Greide” 
Garyp (Fr.)

Rhenus Contract Logistics  
Son en Breugel (NB)

Tesla Motors [“New Logic II”] 
Tilburg (NB)

Agrarisch Logistiek Centrum IJsselmuiden 
IJsselmuiden (Ov.)

Koel- en vrieshuis De Groene Agri 
Rutten (NOP, Fl.)

Zonnepark Tienbunderweg 
Hengelo (Ov.)

IJshockeyhal & schaatsbaan, De Uithof 
Den Haag (ZH)

Zonneweide Vierverlaten / “Zonnepark Westpoort” 
Hoogkerk (Gr.)

Naam project
Modules /
Type

Eigenaar /
InstallateurMWp

14,2

12

7

4,1

3,4

3,2

3,2

3

2,2

2,1

118.200 *
vv

43.000
vv - ab 

27.100
vv - ab 

15.316
rt

12.600
rt

12.200
rt

11.300
rt

11.000
vv

7.300
rt

7.776
vv

Statkraft (Oslo, Noorwegen) / 
Solar Energy Works

Zonneparken Nederland / 
Groenleven

Stichting de Griene Greide / 
Groenleven

KiesZon /
KiesZon (EPC Afdeling)

SEGRO (Tilburg II) /
Greencrowd

Zonnegilde iov  Wezenberg Groep / 
Zonnegilde

De Groene Agri - Agreco / 
IZEN Renewable Energy

Twence / 
Solarcentury

Estraede Vastgoed /
Groenleven

Gem. Groningen / Grunneger Power /
ENGIE Services Noord

_____
Alle opgaves zijn onder voorbehoud. Fouten / incorrecte data gaarne melden aan Peter Segaar / info@polderpv.nl !
Data extract grote PV projecten sheet Polder PV (status medio nov. 2017 plm. 6.000 single-site projecten >=15 kWp)

Tabel 2: Top 10 grootste single-site PV projecten nieuw gerealiseerd / netgekoppeld in Nederland in kalender jaar 2017 

* (First Solar 120 Wp CdTe dunnelaag modules)

De grootste single-site 
PV projecten van 2017

ab - afvalberg / stortlokatie rt - rooftop vv - vrijeveld / grondgebonden

Top 10 grootste single site zonnestroom-projecten in Nederland, nieuw gerealiseerd in 2017. De projecten in het rood 
waren tijdens het moment van rapporteren nog in ontwikkeling. Daarom kan er sprake zijn van nakomende correcties.
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Zonnepark “De Griene Greide” 
Garyp (Fr.)

Foto: Alexander Kooistra 

Rhenus Contract Logistics  
Son en Breugel (NB)

Foto: KiesZon 

Zonneweide Vierverlaten
Hoogkerk (Gr.)

Foto: Grunneger Power

54

NA
TIO

NA
AL

 SO
LA

R 
TR

EN
DR

AP
PO

RT
 20

18



Agrarisch Logistiek Centrum IJsselmuiden 
IJsselmuiden (Ov.)

Foto: Zonnegilde en Wezenberg

Zonnepark vuilstort Woldjerspoor
Groningen (Gr.) 

Foto: GroenLeven 

Zonnepark Tienbunderweg 
Hengelo (Ov.)

Foto: Twence 
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ZONNE-ENERGIE MYTHES
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       Profielen

       dr. Wilfried van Sark

Wilfried van Sark is als universitair hoofddocent associate verbonden aan het  
Copernicus Institute van de Universiteit Utrecht. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in 
fotovoltaische zonne-energie, met name op het gebied van systeem opbrengst, 
analyse en voorspelling, milieuaspecten, gebouw geïntegreerd PV, en nieuwe PV 
concepten.

       Koen van Seccelen

Koen van Seccelen, Commercieel Manager bij Esdec. Na zijn opleiding in de proces-
en milieutechniek is Koen zijn arbeidscarrière gestart in de (internationale) wereld 
van de productie van printplaten. In het vervolg van zijn carrière geïnteresseerd 
geraakt in duurzame energie en heeft hij de overstap gemaakt naar de zonne-
energie branche. Inmiddels heeft Koen ruim 10 jaar (internationale) ervaring in de 
sector en is hij sinds 2015 werkzaam bij Esdec. Bij Esdec is Koen verantwoordelijk 
voor alle sales binnen de Benelux.

       Wouter van Strien

Wouter van Strien heeft Technische Natuurkunde gestudeerd en werkt ruim 
12 jaar bij ECN. Hij heeft veel gewerkt aan de implementatie van ECN kennis 
bij zonne-panelenproducenten en is nu Business Development Manager bij 
ECN Solar Energy. In die hoedanigheden heeft hij veel van de grootste producenten 
van dichtbij kunnen meemaken.

       Prof. Arno H.M. Smets

Dr. Arno H.M. Smets is professor in zonne-energie in de Photovoltaics Material and 
Devices groep aan de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer 
Science aan de TUDelft. Zijn onderzoek richt zich op het omzetten van zonne-
energie in elektriciteit of brandstoffen. Hij doceert BSc and MSc vakken over 
voltaïsch concepten en duurzame energie aan de TUDelft. Meer dan 250.000 
studenten hebben zijn online edX cursus “Solar Energy” gevolgd. Hij is co-auteur 
van het tekstboek “Solar Energy. The physics and engineering of photovoltaic 
conversion technologies and systems.” In 2016 won hij de eerste edx Award voor 
zijn bijzondere bijdrage aan online onderwijs.

Vier experts over de zin- en onzin die 
geschreven wordt over zonne-energie
In zonne-energieland gaan zich een aantal hardnekkige zonne-energie mythes de ronde. Wat is hiervan waar, wat is 
onzin en wat behoeft enige nuance? In dit trendrapport spreken verschillende wetenschappers en professionals zich 
over deze mythes uit.
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       ‘‘Zonne-energie zal nooit een groot aandeel hebben 
       in de Nederlandse energieproductie, omdat Nederland te  klein is’’
          door: Prof. Arno H.M. Smets

       ‘‘We kunnen beter windmolens plaatsen dan zonnepanelen’’
          door: Prof. Arno H.M. Smets

Nederland is een klein land met een oppervlakte van 
41 500 km2. Dit is een oppervlakte van 2400 m2 per 
persoon. Dit betekent dat elke Nederlander gemiddeld 
maar 49 bij 49 meter leefruimte heeft. Dit is ruwweg 
gelijk aan een kwart voetbalveld. Verder ligt Nederland 
op een hogere breedte graad op het noordelijk halfrond 
en ontvangt relatief weinig zon in vergelijking met de 
meeste landen op onze aardbol. Heeft zonne-energie 
enige zin in een van de kleinste en donkerste landjes ter 
wereld? 
Het antwoord is Ja. Gemiddeld over een jaar hebben we 
zo’n 2.7 zonuren per dag in dit donkere landje. Dit is gelijk 
aan 2.7 kWh aan zonne-energie per vierkante meter per 
dag. Dit betekent dat er elk jaar zo’n 40 000 miljard kWh 
aan zonne-energie op het kleine, donkere Nederlandse 
land oppervlakte valt. Het jaarlijkse elektriciteits-
verbruik in Nederland is 120 miljard kWh. 
Dit betekent dat op slechts 0.3% van het Nederlandse 
landoppervlakte net zo veel zonne-energie valt als we 
aan elektrische energie consumeren.
  
Hoeveel oppervlakte aan pv-modules hebben we nodig 
om deze elektriciteit op te wekken met een commer-
cieel beschikbare zonnepaneel van 17%? Dit is slecht 
1.8% van het land oppervlak. Dit is 43 m2 per persoon 
van de 2400 m2 die we gemiddeld per persoon hebben. 

Elke techniek in hernieuwbare energieopwekking heeft 
haar voor- en nadelen. Welke techniek is beter? 
Het is appels met peren vergelijken.  Het voordeel van 
wind is dat het zowel ’s nachts als overdag kan waaien. 
Een nadeel van windenergie is dat het alleen 
grootschalig kan worden toegepast, waar pv ook op 
kleine schaal voor huishoudens kan worden toegepast. 
Een voordeel op grote schaal is dat de opbrengst per 
oppervlakte van een zonnepark groter zal zijn dan voor 
een windpark. Een voordeel van beide opwekkings-
technologieën is dat ze beide snel goedkoper zullen zijn 
dan de elektriciteitsopwekking met behulp van fossiele 
brandstoff en. 
Maar moeten we nu windmolens of zonnepanelen 
plaatsen? Dit is een niet relevante zwart-wit discussie. 
In een duurzame energie infrastructuur, gedomineerd 
door hernieuwbare opwekkingstechnologieën zal de 
onvoorspelbaarheid van deze technologieën zoveel 
mogelijk afgevlakt dienen te worden. Dit kan alleen 
door een combinatie van verschillende technologieën. 

Vergelijk dit met ongeveer 40 m2 dak die we gemiddeld 
per persoon in Nederland of 270 m2 per persoon aan 
woon-, bedrijven- en verkeersterrein. Wat als we deze 
elektriciteit zouden moeten opslaan, voordat we deze 
energie gebruiken? Als we aannemen dat hierbij 50% 
van de energie verloren zou gaan, wordt het benodigde 
oppervlakte 3.8% van het landoppervlak. 
Dus Nederland is niet te klein om een substantiële 
hoeveelheid van onze elektriciteitsbehoefte aan zonne-
stroom op te wekken. Als we mogelijk in de toekomst 
drijvende PV parken op de Noordzee laten ronddobberen 
is er nog meer potentiele zonne-elektriciteit. 

Gebrek aan oppervlakte is niet het grootste probleem in 
Nederland. De technologische uitdaging is, hoe we deze 
hoeveelheid zonnestroom gaan opslaan om de dagelijkse 
fl uctuaties en seizoenfl uctuaties in zonne-energie 
te overbruggen. ‘s Nachts is er immers geen zon en ’s 
winters is er veel minder zonne-energie dan ’s zomers. 
De ontwikkeling van de technologieën voor energie- 
opslag zullen bepalen hoe groot het aandeel in zonne-
energie zal gaan worden. Voor dagelijkse fl uctuaties 
kunnen elektrische batterijen voor een oplossing zorgen. 
Voor seizoen fl uctuaties zou de zonnestroom in een 
(zonne-)brandstof worden omgezet.  

Daarom zijn zonne- en windenergie complementair 
aan elkaar. Wanneer het niet waait schijnt de zon 
en wanneer de zon niet schijnt waait het. Zo worden 
natuurlijke fl uctuaties tussen dag en nacht en zomer en 
winter door een combinatie van beide technologieën 
uitgevlakt. Zolang elektriciteit gewonnen uit wind- of 
zonne-energie niet effi  ciënt en goedkoop kan worden 
opgeslagen, zal de conventionele elektriciteits-
generatie uit gas en kolen een rol blijven spelen. 
Deze conventionele technologieën zijn nodig om 
de mogelijke onbalans in het elektriciteitsnetwerk 
door verschillen in vraag en aanbod in elektriciteit te 
stabiliseren. Mocht er een kosten-eff ectieve en effi  ciënte 
oplossing voor energieopslag komen, wordt het 
complementaire karakter van de verschillende techno-
logieën van minder belang. Dan zal de meest goedkope 
en oppervlak-eff ectiefste technologie dominanter gaan 
worden. Gezien de spectaculaire reductie in kostprijs en 
technologische ontwikkeling zal dit de pv-technologie 
zijn.
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       ‘‘Perovskiet is de pv-techniek van de toekomst.’’
          door: Prof. Arno H.M. Smets

De geschiedenis van de Perovskieten zonnecellen lijkt 
wel een sprookje. In 2006 werd deze klasse van materialen 
ontdekt als mogelijk absorptie materiaal  in een zonnecel. 
Het rooster van perovskite materialen wordt beschreven 
door de magische formule ABX3. A correspondeert 
meestal met een organische molecuul, B is lood of tin 
en C is een halogeen. In 2011 was het record rendement 
van een perovskiet zonnecel op lab-schaal 6.5%. 
Sinds 2011 zijn deze record rendementen voor kleine lab-
schaal zonnecellen spectaculair snel naar een waarde 
van boven 22% gestegen. Hoe komt het dat perovskiet 
zo succesvol is? Dit komt omdat het materiaal -vanuit 
wetenschappelijk oogpunt- een combinatie van unieke 
eigenschappen heeft. Het materiaal heeft een hoge 
absorptie coëffi  ciënt, waardoor slechts een extreem 
dun laagje, kleiner dan een micrometer, nodig is om een 
belangrijk deel van het zonnespectrum te absorberen. 
Het materiaal heeft een goede elektrische geleiding 
en kan in een zonnecel onder belichting relatief hoge 
spanning generen. Een dun laagje perovskiet kan 
met goedkope depositie methode gemaakt worden. 
Dit klinkt als een sprookje, maar is de perovskiet de 

pv-techniek van de toekomst? Zal het de silicium pv 
techniek vervangen? 
Dit valt zwaar te betwijfelen, omdat perovskiet ook 
materiaal eigenschappen heeft die allerminst praktisch 
zijn voor een pv-techniek. De belangrijkste uitdaging 
is dat perovskiet zonnecellen niet stabiel zijn. 
De prestaties van zonnecellen degraderen snel onder
belichting, bij het aanbrengen van spanning, bij 
blootstelling aan hogere temperatuur en aan vocht. 
Alhoewel, er voortuitgang is geboekt, blijft het 
perovskiet materiaal extreem gevoelig voor vocht. 
Deze tekortkoming bemoeilijkt de opschaling van de 
perovskiet pv-techniek van een lab cel van  0.000004 
m2 tot een pv-module van 1.5 m2 en vereist dure 
inkapselingsmaterialen en –technieken (zie fi guur). 
Verder is het de vraag of de consument een pv-tech-
niek met giftige elementen zal accepteren. De huidige 
perovskiet bevat namelijk lood. Wil de perovskiet een 
volwassen pv-technologie worden, zijn er nog 
belangrijke technologische doorbraken nodig. 
Maar wetenschappelijk gezien blijft het perovskiet 
materiaal voorlopig een fascinerend mooi sprookje.   

Figuur 21:  Record rendementen van verschillende pv-technologieën versus de oppervlakte van de zonnecel.  
   Het gele bolletje met oranje lijn correspondeert met de perovskiet pv techniek. De oranje lijnen vertegen 
   woordigen niet gestabiliseerde rendementen. Bron: Arno Smets, edX MicroMaster ‘Solar Energy Engineering’.
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       ‘‘Zonne-energie is te duur en kan in Nederland 
       nooit concurreren met fossiele energie’’
          door: dr. Wilfried van Sark

       ‘‘Zonnepanelen richten op het noorden is onzinnig’’  
          door: Prof. Arno H.M. Smets

Elektriciteit uit kolen of gas kost nu zo’n 3-5 cent per 
geproduceerde kWh. Daar komt dan nog energie-
belasting, transport- netaansluitingskosten bij. 
Afhankelijk van de afnemer, of eigenlijk de hoogte van 
het elektriciteitsgebruik kan het totaal variëren van 
7-10 cent (grootverbruikers) tot 20-23 cent (klein-
verbruikers, huishoudens). Als je als kleinverbruiker 
investeert in een zon-PV systeem, verdien je dat met 
de huidige prijzen en rekening houdend met saldering 
(die wordt aangepast in de toekomst), in zo’n 5-7 jaar 
terug. Elektriciteit uit een zon-PV systeem kost je zo’n 

Tijdens het middaguur staat de zon op het hoogste punt 
in de hemel. In Nederland staat de zon dan in het zuiden. 
Door deze hoogste positie van de zon in de hemel, valt 
er op dit tijdstip het grootste vermogen aan zonlicht 
per oppervlak op de grond of het dak. Als het doel van 
een pv-systeem is om zoveel mogelijk elektriciteit op 
te wekken, moeten de pv-modules richting het zuiden 
staan. De generatie van zonne-elektriciteit piekt voor 
dit systeem rond het middag uur en is signifi cant lager 
in de morgen en avond. Als er rekening gehouden wordt 
met de seizoenen is de ideale helling in Nederland van 
een paneel die richting het zuiden staat 30o-35o om 
de maximale mogelijk jaarlijkse opbrengst te behalen. 
Deze opbrengst noemen we voor het gemak even 100%.
Op een dak of façade dat richting het noorden staat valt 
logische wijs minder vermogen aan zonne-energie dan 
op een dak richting het zuiden. Voor een spits dak gericht 
naar het zuiden en noorden met een grote helling zal het 
verschil tussen zuid en noord groter zijn dan voor een 
dak met een kleinere helling. Echter, voor bescheiden 
hellingen zijn de verschillen niet zo drastisch. Voor een 
helling van 10o is de verhouding ruwweg 95% tot 85%, 

10-12 cent, aannemende dat het 25 jaar op je dak 
zonder problemen blijft functioneren. 
Grote systemen, zelfs tot 30 MWp groot, zijn dankzij 
SDE+ subsidie rendabel voor grootverbruikers. Op de 
lange termijn (~2030) wordt geschat dat zon-PV 2-4 
cent/kWh gaat kosten in Nederland. Maar er zijn nu 
al voorbeelden van 2-4 dollarcent/kWh voor zon-PV 
systemen in Chili en Qatar. 

Kortom: deze stelling is niet waar.

voor een helling van 20o graden is deze ruwweg 100% 
tot 75%. Voor steilere daken wordt het verschil snel 
substantieel. 
Hoe lager de breedte graad, des te kleiner het verschil 
tussen zuid en noord georiënteerde panelen wordt. 
Rond de evenaar is dit verschil niet meer relevant. De 
zon staat de ene helft van het jaar in het zuiden en de 
andere helft van het jaar in het noorden. Hier is de hori-
zontale positie de ideale oriëntatie van een zonnepaneel. 
Als in de toekomst de kostprijs van zonnestroom spot-
goedkoop zal worden, zal de oriëntatie van pv-modules 
steeds een minder grote rol gaan spelen.   
Maar wat als het doel van een pv-systeem zou zijn 
om een zo constant mogelijke generatie van zonne-
elektriciteit tijdens de dag te garanderen, zonder gebruik 
te maken van een batterij? Dit zou je bijvoorbeeld willen 
doen om de balans van het netwerk te verbeteren. 
In dit geval zal het pv-systeem panelen hebben die 
in verschillende richtingen staan met verschillende 
hellingen, van oost (zonopkomst en steilere helling), 
via het zuiden (middaguur en vlakkere helling), naar het 
westen (zonsondergang en steilere helling).
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       ‘‘Zonnepanelen produceren kost meer energie dan 
       het ooit oplevert in haar levensduur’’
          door: dr. Wilfried van Sark

Integendeel, ze leveren in Nederland 10-15 maal zoveel 
energie op dan nodig is om ze te maken. Een grondige 
analyse, gepubliceerd in december 2016 in Nature 
Communications, heeft laten zien dat het energie-
verbruik nodig om een zonnepaneel te maken gestaag 
daalt.  Dat leidt ook tot een lagere CO2 emissie tijdens 
productie. 
De ontwikkelingen zijn zelfs zo dat het totaal opgestelde 
vermogen aan zonPV in de wereld nu meer energie 
opwekt dan nodig is geweest om al dat vermogen 
te fabriceren. ZonPV heeft haar CO2 “schuld” dan ook 
afbetaald, en als zonPV gezond blijft doorgroeien, blijft 
zonPV vanaf een jaar of twee geleden bijdragen aan de 
netto reductie van globale CO2 uitstoot.

A. Louwen, W.G.J.H.M. van Sark, A.P.C. Faaij, R.E.I. 
Schropp, Re-assessment of net energy production and 
greenhouse gas emissions avoidance after 40 years of 
photovoltaics development, Nature Communications 7 
(2016) 13728 (doi:10.1038/ncomms13728) (open access)

Kortom: deze stelling is niet waar.

poly-Si mono-Si
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       ‘‘De kwaliteit van zonnepanelen in de praktijk (effi  ciëntie)’’ 
          door: dr. Wilfried van Sark

Zonnepanelen voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. 
Er zijn zo’n twintig testen nodig voordat een specifi ek 
zonnepaneel een certifi caat ontvangt en het op de 
markt komt. Ook worden processen en procedures in 
fabrieken geïnspecteerd. Mochten er om welke reden 
dan ook aanpassingen in het proces of ontwerp van 
het paneel plaats vinden, hoe miniem ook, dan moet de 
hele certifi ceringsprocedure weer worden doorlopen. 
Dat kost tijd en geld. Niettemin is dit noodzakelijk om 
kwaliteit van zonPV hoog te houden en te garanderen. 
Effi  ciëntie van zonnepanelen wordt gegarandeerd tot 
80% van de initiële waarde na 20 jaar. 
Sommige fabrikanten geven een wat hogere garantie. 
omvormers zijn zeer effi  ciënt, en de levensduur daarvan 
gaat meer en meer in de richting van twintig jaar. 

De installatie zelf kent geen garantie of keurmerk, maar 
een installateur in Nederland, in bezit van het Zonnekeur 
keurmerk, installeert een zonPV systeem op basis van 
strenge kwaliteitseisen. 

Maar of een systeem functioneert zoals zou moeten is 
voor vele systeemeigenaren onduidelijk. Het controleren 
van kwaliteit via monitoring is nog een ondergeschoven 
kind, hoewel diverse bedrijven een performance check 
aanbieden. Het zou eigenlijk onderdeel moeten zijn van 
de aanbieding die een installateur doet. Een klant zou 
dan een melding kunnen krijgen als het systeem niet 
goed functioneert, waarop hij/zij de installateur kan 
vragen te bekijken wat er aan de hand is.

       ‘‘Zonnepanelen uit China zijn niet goed?’’
         door: Wouter van Strien

In de afgelopen tien jaar heeft ECN in samenwerking 
met Nederlandse apparaat en materiaal leveranciers 
veel succesvolle technologie transfer projecten afgerond. 
Nog steeds is ECN daarvoor een belangrijke partner 
voor de Tier 1 maar ook voor enkele Tier 2 PV produ-
centen. In zijn werk bij ECN als technology transfer 
consultant en ook nu als Business Developer heeft 
Wouter van Strien bij veel producenten binnen kunnen 
kijken. Hij onderhoudt contact met de R&D afdelingen 
van deze producenten.
In de zonnepaneel productiemarkt hebben we veel 
veranderingen meegemaakt zoals de verplaatsing van 
productie van Europa naar vooral China. In China heeft 
consolidatie plaatsgevonden, maar er zijn ook weer veel 
nieuwe partijen. Vaak lijken echter de mensen achter de 
nieuwe Chinese bedrijven of in elk geval de mensen 
met de benodigde technisch inhoudelijke kennis van de 
bestaande Chinese top bedrijven te komen.
In de laatste paar jaar heeft een verandering van de 
rol van ECN plaatsgevonden. Deze verandering van 
rol vond plaats in de projecten van onze Nederlandse 
partners met Chinese bedrijven. De rol is veranderd 
van totaal leverancier van proceskennis naar een R&D 
partner voor invoering van enkele nieuwe processtappen 
of enabler in een onderzoekssamenwerking van lager 
TRL (Technology Readiness Levels?) onderwerpen. 

De reden hiervoor is dat de grote producenten in Azië 
eigen grote R&D afdelingen hebben die zich bezig-
houden met ontwikkeling van procesoptimalisatie en 
industrialisatie van nieuwe concepten. Ook hebben  
al die bedrijven moderne pilot productielijnen tot 
hun beschikking. Zij hebben daarin vooral focus op 
kostenverlaging en zetten kleine evolutiestappen in de 
bestaande nieuwe concepten. De kwaliteiten van de 
mensen werkzaam binnen de R&D afdelingen van die 
bedrijven op dat vlak zijn hoog, weet ik uit persoonlijke 
ervaring. Het objectieve bewijs daarvoor is dat de 
topbedrijven keer op keer nieuwe effi  ciencyrecords 
behalen op de modernste cel en module concepten 
en prijsreducties weten te realiseren. Dat betekent dat 
het uitontwikkelen van een totaalconcept, zoals we 
dat vroeger deden, niet meer nodig is omdat het in 
een eerder stadium in het onderzoek zelf kan worden 
opgepakt door de PV producenten.

Het onderzoeken van integratie van nieuwe productie-
stappen en volledig nieuwe, zonnecel of module- 
concepten en onderliggende fundamentele principes 
wordt vooral nog gedaan door westerse instituten zoals 
ECN in samenwerking met apparaatleveranciers en 
materiaalleveranciers .
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       ‘‘Zonnepanelen zijn lelijk, maar BIPV gaat het niet redden’’ 
          door: dr. Wilfried van Sark

       ‘‘Montagesystemen voegen niets toe qua kwaliteit, veiligheid en opbrengst’’
          door: Koen van Seccelen

Meer blauw op het dak, werd vroeger geroepen. Nu zie 
je dat er ook veel zwarte panelen worden geïnstalleerd. 
Esthetiek begint een duidelijke rol te spelen, nu meer 
daken met panelen worden belegd. Er is veel tangram 
te zien, helaas, terwijl het integreren van zonnepanelen 
in of op een dak veel mooier is. Maar daar verschillen 
de meningen ook over. Dit vereist producten waarmee 
integratie mogelijk is. De maatvoering van 1.60 meter 
bij 1 meter is lastig en beperkend voor integratie 
ontwerpen. 
Gelukkig zijn er, ook in Nederland, vele (kleine) bedrijven 
die producten ontwikkelen en aanbieden in andere
vormen, waardoor een integraal dak makkelijker te 
realiseren is. Daarnaast zijn gekleurde panelen ook 
beschikbaar, maar die zijn meestal minder effi  ciënt dan 
gewone blauwe of zwarte panelen. 

Bij de aanschaf van een PV-systeem wordt vooral 
gekeken naar de kwaliteit en de opbrengst van de pa-
nelen en de omvormer. Het montagesysteem staat op 
off ertes vaak niet eens als aparte post genoemd maar 
valt meestal onder de totale materiaalkosten. Dat is 
bijzonder, een montage is slechts een beperkt deel van 
de gehele investering, maar draagt de hele investering. 
Een investering die voor meerdere jaren aangegaan 
wordt en daarom alle zekerheid moet bieden. 

Kwaliteit
Een goed montagesysteem voldoet aan alle eisen en 
bepalingen voor een technisch verantwoorde integratie 
van zonne-energiesystemen op daken. Is een montage-
systeem niet uitgebreid getest en beschikt het niet 
over de juiste certifi caten, dan doet het afbreuk aan de 
kwaliteit en de veiligheid van het totale PV-systeem. 
Een goed montagesysteem is bestand tegen wind, 
water, temperatuurwisselingen en corrosie.

Voor integratie van PV in daken, maar ook façades, zijn 
architecten en ontwerpers hard nodig, maar het ontbreekt 
hen veelal nog aan de juiste kennis om BIPV producten in 
hun ontwerp op te nemen, uitzonderingen daargelaten.
Optimale integratie van zonnepanelen in de gebouw-
schil kan op termijn leiden tot een nieuwe defi nitie: 
IPV, voor Invisible PV. Al het oppervlak in de gebouwde 
omgeving kan en zal energie moeten opwekken, niet 
alleen de ideale daken die op het zuiden zijn gericht. 
En dat is ook hard nodig, als we naar “Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen” (BENG) moeten gaan. Het is niet 
de vraag óf PV daartoe wordt ingezet, maar veel meer 
hoe de opgewekte energie van alle gebouwoppervlakten 
het best kan worden gemanaged in samenhang met de 
energievraag en opslagmogelijkheden.

Veiligheid
Een goed montagesysteem draagt bij aan de veilig-
heid van de pv-installatie. Het biedt de installateur de 
mogelijkheid om bekabeling netjes en veilig weg te 
werken zodat er geen kortsluiting in de installatie kan 
ontstaan. Daarnaast voorkomt een doordacht ontwerp 
dat de thermische werking van de pv-installatie schade 
toebrengt aan het montagesysteem en/of aan de dak-
constructie. 

Opbrengst
Een goed montagesysteem heeft een positieve invloed 
op de opbrengst van de installatie. Het hoogste ren-
dement is alleen te behalen door de panelen goed te 
positioneren. Daarbij zijn de oriëntatie en de hellings-
hoek van belang. Die oriëntatie en hellingshoek zijn 
te optimaliseren met behulp van een goed montage-
systeem dat bovendien is ontworpen om dankzij 
aerodynamica en passieve koeling de opbrengst van de 
panelen verder te optimaliseren. 

Het montagesysteem is van grote invloed op de kwaliteit, 
veiligheid en opbrengst van de PV-installatie. Ook een 
PV-systeem is zo sterk als de zwakste schakel. Als die 
zwakste schakel het montagesysteem is, dan heeft dat 
op de lange termijn mogelijk invloed op de levensduur 
van de gehele PV-installatie. 
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Adres 
 
Telefoon 
Website 

Adres 
 
Telefoon 
Website 

Adres 
 
Telefoon 
Website 

OTIB
OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het 
Technisch InstallatieBedrijf. OTIB ondersteunt werkgevers 
en werknemers uit de technische installatiebranche bij 
het (verder) ontwikkelen van hun kennis en vakmanschap. 
Ook wil OTIB jong en oud kennis laten maken met de branche.

TKI ENERGY
TKI Urban Energy ondersteunt het innovatieproces dat zorgt 
voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en 
betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de 
civiele infrastructuur. TKI Urban Energy verbindt en ondersteunt 
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkel-
ing en toepassing van relevante innovaties. Hiermee versterkt 
zij de concurrentiekracht van betrokken bedrijven en kennis-
instellingen. 

SOLAR MAGAZINE
Solar Magazine is het leidinggevende Nederlandstalige mul-
timediale platform voor de zonne-energiesector in Nederland 
en Vlaanderen. In het vakblad (oplage 15.000 exemplaren) vindt 
u ieder kwartaal uitgebreide nieuws- en achtergrondartikelen. 
De website biedt met een dagelijkse nieuwsrubriek (475.000+ 
unieke bezoekers in 2017) en wekelijkse nieuwsbrief (16.000+ 
abonnees) de meest actuele marktinformatie.

Topsector Energie
TKI URBAN ENERGY

UNETO-VNI
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatie-
branche en de technische detailhandel met ruim 6.000 
lidbedrijven. Als eigentijdse, solide brancheorganisatie zet 
UNETO-VNI zich in voor een vitale marktpositie van de 
technische installatiesector en elektrotechnische detailhandel 
en manifesteert zij zich als een professionele gesprekpartner 
en een autoriteit op deze vakgebieden.

Adres 
 
Telefoon 
Website 

Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
0348 43 73 75 
www.otib.nl

Arthur van Schendelstraat 550 
3511 MH Utrecht
030-747 00  27

Bredewater 20 
2715 CA Zoetermeer
079 325 0650
www.uneto-vni.nl

Breukrand 405
5403LJ Uden
085 130 17 55
www.solarmagazine.nl 
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Hanover Solar
Hanover Solar opgericht in 2008 is producent van standaard 
en maatwerk zonnepaneeloplossingen voor de bouw en 
industrie, met twee eigen fabrieken in Indonesië en China. 
Vanuit het verkoopkantoor in Nederland focust Hanover Solar 
zich op de verkoop van hoogwaardige zonnepanelen in Europa. 
Hanover Solar is altijd op zoek naar innovatieve oplossingen. 
Ook dit jaar introduceren wij een aantal nieuwe producten.

Adres 
 
Telefoon 
Website 

Adres 
 
Telefoon 
Website 

Adres 
 
Telefoon
Website 

VDH Solar
VDH Solar is dé totaalleverancier voor complete zonnepaneel-
installaties. VDH Solar levert uitsluitend gecertificeerde 
A-merken, die zich onderscheiden in duurzaamheid, betrouw-
baarheid en gebruiksvriendelijkheid. 

Om u als klant nog beter van dienst te kunnen zijn, kunt u 
7 dagen per week, 24 uur per dag zelf online orders plaatsen.
De klantportal biedt toegang tot ons uitgebreide product-
assortiment. 

Rexel
Samen de toekomst bouwen 
Rexel is dé partner voor alle professionals op het gebied 
van elektrotechniek. Het bedrijf is onderdeel van de Rexel 
Group, wereldwijd toonaangevend in de distributie van 
elektrotechnische materialen voor professionals. Samen met 
onze klanten en leveranciers ontwikkelen wij de best mogelijke 
totaaloplossingen en creëren we nieuwe markten. Zo bouwen we 
samen aan een mooie toekomst. 

Adres 
 
Telefoon 
Website 

ESDEC
Esdec ontwikkelt, produceert en levert professionele montage-
systemen voor zonnepanelen op alle type daken. De innovatieve 
systemen Clickfit en Flatfix onderscheiden zich doordat ze een-
voudig te plaatsen zijn door de installateur, zonder concessies 
te doen aan degelijkheid en duurzaamheid van het product. In 
2017 won Esdec de Solar Innovation Award 2017 en werd het 
bedrijf genomineerd voor FD Gazellen 2017.

Bleiswijkseweg 35 
2712 PB  Zoetermeer  
088 5007000 
www.rexelnederland.nl 

Vijfhuizenberg 185 
4708 AJ Roosendaal 
0165 203 842
www.hanoversolar.de

Frankrijklaan 9 2391
PX Hazerswoude Dorp
0172 235 990
www.vdh-solar.nl
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Adres 
 
Telefoon 
Website 

Adres 
 
Telefoon 
Website 

Adres 
 
Telefoon 
Website 

BayWa r.e.
BayWa r.e. is de energieontwerper van de toekomst. 
Met meer dan 25 jaar ervaring zijn wij vandaag een van de 
grootste aanbieders van fotovoltaïsche systemen in Europa. 
Zo hebben wij een breed netwerk en een sterke groep voor 
de Europese fotovoltaïsche markt en daarbuiten opgebouwd.
En omdat we ons niet enkel als groothandelaar, maar ook als 
partner van de zonne-energiesector zien, staan voor ons niet 
alleen kwaliteit, maar ook advies en service op de eerste plaats.

Solar Edge
SolarEdge biedt power optimizers, PV-omvormers en een 
cloud-gebaseerd monitoring platform voor residentiële en 
commerciële PV-systemen. De SolarEdge oplossing verhoogt 
de opbrengst, verbetert het beheer van de PV-installatie en 
verlaagt de onderhoudskosten waarbij het eigen PV-verbruik 
wordt verhoogd door middel van smart energy management. 
De missie van SolarEdge is om de grootste aanbieder van 
omvormeroplossingen te worden in alle segmenten van de 
zonne-energiemarkt en om de beschikbaarheid van schone, 
hernieuwbare energie te vergroten.

Solarclarity
Solarclarity is een van de grondleggers van de Nederlandse 
zonne-energie markt. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid 
naar een internationale koploper met activiteiten in diverse 
landen in Europa en het Caraïbisch gebied. 
Vanuit onze distributiecentra nabij Amsterdam (Weesp) leveren 
wij producten ten behoeve van de markt van zonne-energie, 
energieopslag en E-mobility aan professionele installatie-
bedrijven.

Adres 
 
Telefoon 
Website 

Europower
We are one of the top energy groups in EMEA region, and for 
solar projects we are a globally certifi ed EPC/O&M partner of 
Allianz Climate Solutions, VDE and Fraunhofer ISE. 
We off er EPC contracting, engineering and sales services, 
and also construction & project fi nancing. We ensure highest 
quality and cost optimization with top third-party inspections 
and global bankability for your investments.

Hogeweyselaan 145 
1382 JK, Weesp
0294 745 700
www.solarclarity.nl

Op der Haart 4 
L-9999 Wemperhardt 
+352 27 80 28 20 
www.solar-distribution.baywa-re.lu

Lange Dreef 13
4131 NJ Vianen

www.solaredge.com
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Technische Unie
Technische Unie is de technische groothandel met het breedste 
assortiment van Nederland en ondersteunt bij het effectief en 
efficiënt organiseren van het installatieproces. Naast duurzame 
stap-voor-stap totaaloplossingen met E en W componenten, 
geven wij deskundig en objectief advies op het gebied van 
duurzaamheid en voorzien van handige tools en diensten.

Adres 
 
Telefoon  
Website 

Adres 
  
Telefoon 
Website 

Adres 
 
Telefoon 
Website 

De Centrale BTW Teruggave
De Centrale BTW Teruggave verzorgt de BTW teruggave op 
zonnepanelen, centraal in Nederland, voor iedereen. Zij werkt 
zoveel mogelijk samen met de installateur voor ondersteuning 
op administratieve taken, zoals ook aanvragen van subsidies 
(EIA, SDE+ en ISDE). Pas wanneer de klant en installateur echt 
tevreden zijn, is de missie geslaagd.

Van der Valk Systems
Van der Valk Solar Systems is een gevestigde ontwikkelaar en 
producent van solar montagesystemen. Ze zijn gevestigd in 
Monster (Holland) en Sandwich Kent (UK).
Hun toegewijde team weet raad met elke technische vraag, 
ontwerp of project. Door de grote voorraad, kunnen de systemen 
voor platte daken, schuine daken en open velden binnen 
Europa in enkele dagen worden verstuurd.

Adres 
 
Telefoon 
Website 

SolarWatt
Solarwatt produceert meer dan twintig jaar lang hoogwaardige 
zonnepanelen. Met hoogwaardige zonnepanelen en intelligente 
energiesystemen richt SOLARWATT zich op de particuliere en 
zakelijke markt. SOLARWATT is voor negentig procent in handen 
van Stefan Quant, tevens grootaandeelhouder van BMW. Naast 
de productie en levering van glas-glas zonnepanelen maakt 
SOLARWATT decentrale energieoplossingen voor consumenten 
en bedrijven. Uniek daarbij is dat de combinatie van onze 
glas-glas zonnepanelen, onze thuisaccu en ons energie-
managementsysteem één geïntegreerd systeem vormt. 

Zwartendijk 73
2681 LP Monster

www.valksolarsystems.nl

Bovenkerkerweg 10-12
1185 XE Amstelveen

www.technischeunie.nl

De Prinsenhof 1.05
Tiel 
0344 767 002
www.solarwatt.nl

Catharijnelaan 5
2161 CK Lisse
085 486 69 00
www.btw-zonnepanelen.nl
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Adres 
  
Telefoon 
Website 

Adres 
 
Telefoon 
Website 

Polder PV
Polder PV is een onafhankelijk platform wat sinds 2004 regel-
matig onderzoek doet naar ontwikkelingen in de zonnestroom 
(PV) sector. De laatste jaren met focus op de Nederlandse 
markt. Kernpunten zijn het volgen van de evolutie van de SDE 
portfolio en een inventarisatie van de grote PV projecten. 
Resultaten worden gepubliceerd op www.polderpv.nl en 
toegankelijk gemaakt via Twitter (@Polder_PV).

Enphase Energy
Enphase Energy, een wereldwijd energietechnologiebedrijf, 
is een van de eersten die slimme, verbonden zonnestroom
beschikbaar maakt in ieder huishouden, elke onderneming 
en gemeenschap. Het bedrijf levert simpele, innovatieve en 
betrouwbare energiebeheeroplossingen waarmee wereldwijd 
meer duurzame energie kan worden geproduceerd. Enphase 
heeft al ongeveer 17 miljoen micro-omvormers geleverd en er 
zijn al meer dan 700.000 Enphase systemen geïnstalleerd bij 
particulieren en bedrijven in meer dan 100 landen. 

Adres 
 
Telefoon 
Website 

SolarToday
SolarToday is een full-service leverancier voor zonne-energie 
en zonnewarmte. SolarToday behoort tot de topleveranciers 
van Nederland. 
Wij onderscheiden ons met kwalitatief hoogwaardige 
producten, uitstekende service en jarenlange ervaring en 
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GOOD!
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VERANTWOORDING
Voor het eerst heeft het Nationaal Solar Trendrapport 
2018 het werkelijk geïnstalleerd vermogen vroegtijdig 
weten te traceren. Net als kostprijzen van systemen en 
onderdelen van systemen. De data die centraal staan in 
dit Trendrapport zijn tot stand gekomen door middel 
van verschillende onderzoeksmethodes. We beschrijven 
deze methodes hier kort. Voor aanvullende of verdiep-
ende vragen kan de lezer contact opnemen met Good! 
(de organisatie achter het Nationaal Solar Trendrapport 
en Solar Solutions).

      Enquête
      Telefonische interviews directeur/
      eigenaren EPC-/ ontwikkel-bedrijven
      Telefonische interviews montagesysteem-
      leveranciers

       Enquête

Jaarlijks wordt een enquête verstuurd. Voor de editie 
2018 hebben 149 personen gereageerd op de enquête. 
In de enquête wordt gevraagd naar (1) harde cijfers 
over omzet, werkgelegenheid, gemiddeld paneel-
vermogen, prijzen, verkochte aantal panelen, etc. 
Daarnaast worden vragen gesteld over: (2) trends en 
verwachtingen over de markt en de keuzen van het 
bedrijf. De markt is op de volgende manier ingedeeld: 

      Fabrikant van productcomponenten 
      (bijv. cellen, wafers, grondstoff en)
      Machinebouw zonnepanelen/zonnecellen
      Fabrikant van zonnepanelen
      Fabrikant van omvormers
      Fabrikant van montagesystemen
      Groothandel / Distributeur
      Installateur / Solarteur / System Integrator van    
      zonne-energiesystemen 
      Ontwikkelaar, EPC’er en/of fi nancier 
      van zonne-energieprojecten
      Dienstverlening/ onderzoek
      Onderzoek

        Telefonische interviews directeurs 
        EPC-/ ontwikkel-bedrijven

Om de markt van grote zonnestroomprojecten (groot-
verbruiker aansluiten (>80A) gemiddeld vanaf 0,5 
MWp) in kaart te brengen is er gekozen om telefonisch 
diepte-interviews te houden met directeuren of andere
leidinggevenden van de 15 grootste EPC- en/of 
ontwikkel-bedrijven. Met deze diepte-interviews zijn 
onder andere de prijsontwikkelingen bepaald voor de 
belangrijkste componenten waaruit een grootzakelijk 
zonnestroomproject bestaat. We hebben geprobeerd 
eindprijzen zo algemeen als mogelijk te benaderen. 
De respondenten gaven echter vaak terecht aan dat 
het realiseren van grote zonnestroomprojecten in de 
praktijk zeer variabel maatwerk is en daarmee de eind-
prijs dus ook. We hebben hen daarom gevraagd in het 
algemeen een minimum, maximum en gemiddelde te 
schetsen van de prijzen die worden gehanteerd. 

        Telefonische interviews 
        montagesysteem-leveranciers

Al jaren blijkt uitermate ingewikkeld duidelijk te krijgen 
wat het werkelijk geïnstalleerd vermogen is. De enige 
persoon die daar het beste zicht op heeft is Peter 
Segaar van PolderPV. Vandaar werken we al jaren met 
elkaar samen. 
Om het gerealiseerd zonnestroomvermogen in 
Nederland voor 2017 al in januari 2018 duidelijk te 
hebben heeft Good! gebruik gemaakt van de kleinst 
mogelijke populatie met de grootst mogelijke dekking; 
de montagesysteemfabrikanten. 
Een lijst is samengesteld van alle merken die actief zijn 
op de Nederlandse markt. We hebben hen gevraagd 
op te geven voor hoeveel zonnepanelen zij in 2017 in 
Nederland aan montagesystemen hebben geleverd en 
hoe groot de kans is dat deze ook daadwerkelijk in 2017 
geïnstalleerd zijn. Wij hebben hen ook gevraagd op te 
geven wat de procentuele verdeling is in de hoeveelheid 
geleverde montagesystemen tussen de eindbestem-
mingen: schuin dak residentieel, plat dak residentieel, 
plat dak zakelijk en grondgebonden PV. Op deze manier 
zijn wij dus ook in staat geweest om te laten zien wat 
de marktverdeling is voor heel Nederland tussen de 
belangrijkste zonnestroom-bestemmingen. 
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ADVERTENTIE DIAMOND

SNEL 
BETROUWBAAR 

INNOVATIEF

Esdec ontwikkelt, produceert en levert sinds 2004 professionele montagesystemen 
voor zonnepanelen op daken. ClickFit en FlatFix zijn geïnspireerd door de 
installateur die regelmatig zonnepanelen plaatst. Gemakkelijk, snel en betrouwbaar 
installeren met innovatieve, hoogwaardige en duurzame montagesystemen; dat 
maakt Esdec mogelijk. 
 
Kijk voor meer informatie op www.esdec.com 
 

Altijd snel en 
betrouwbaar 

monteren


