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1. PHOTOVOLTAÏSCHE ZONNECELLEN (PV-cellen).  
 
Een gemiddeld gezin gebruikt per jaar ongeveer 3.500 kWh. ( 0,27 x 3.500 = 945 €/jaar). Met  
36 m² fotovoltaïsche zonnepanelen kan men in principe een gemiddelde woning voorzien van 
voldoende elektriciteit: 36 x 100 kWh/m² = 3.600 kWh/jaar.  
Dit zijn gemiddelde cijfers die echter niet bruikbaar zijn voor een onafhankelijk autonoom 
huis.  
Waar knelt het schoentje? 
Zonnepanelen presteren ondermaats in de winter en deze periodes moeten overbrugd worden, 
dit kan met extra grote oppervlakte PV cellen en /of met zeer zuinig verbruik. 
Niet iedereen kan de extra investeringen betalen ook niet iedereen is bereid om comfortverlies 
te lijden omdat men autonoom functioneert.  
Op het eerste zicht zijn er heel wat nadelen aan om off-grid te gaan. 
Immers, als men in de hoogzomer te veel elektriciteit produceert (wat onvermijdelijk is) dan 
kan men deze gratis energie niet valoriseren op het net en dat geeft zowel ecologisch als  
economisch verlies. 
De meeste installaties met zonnepanelen leveren  zowat de helft van wat er nodig is , dit komt 
vooral  vanwege de magere prestaties tijdens de winter en de beperkte ruimte op het dak. 
In de winterperiode moeten de grootschalige (kern-) energiecentrales dus 100 % draaien om 
de zonloze dagen te compenseren. Daardoor kunnen we deze vervuilende installaties en 
monopolies niet afbouwen.  
Vragen: 
1. Is autonomie mogelijk met zonnepanelen alleen? 
2. Hoe gaan we de weersafhankelijkheid oplossen? 
3. In welke regio’s is het praktisch mogelijk en aangewezen om uitsluitend met zonnestroom 

te leven? 
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ZONNEPANELEN …het systeem 
 
FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN  
Deze panelen benutten van het zonlicht of daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in 
de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. 
Er bestaan voornamelijk 4 types zonnecellen:  
1. mono-kristallijn silicium (rendement 14%), module 161 / 86,1 cm  
2. poly-kristallijn silicium (rendement 13 %), module 165 / 99 cm 
3. ribbon silicium (rendement 11,5%)   
4. dunnefilmtechnologie OSC (rendement 9%). 

De eerste twee zijn de meest gebruikte. 
 
Type zonnecellen  Vermogen per m² [Wp/m²]  Oppervlakte per kWp 

[m²/kWp]  
Opbrengst per m² [kWh/m²]  

monokristallijn Silcium 135 – 168  7,4 – 6 113 – 141 
polykristallijn Silicium 121 – 138 8,3 – 7,2  102 – 116 

 
We kunnen in Belgie (en midden Europa) rekenen met een gemiddelde van 111 kWh/m² 
opbrengst per jaar. 
 
DE INVERTOR: VAN GELIJKSTROOM NAAR WISSELSTROOM 
In een fotovoltaïsch systeem speelt de invertor een belangrijke rol. Hij zet de gelijkstroom om 
in wisselstroom maar zorgt tegelijkertijd voor een optimaal werkingspunt voor het 
moduleveld, kwaliteitsbewaking van de stroomlevering aan het openbare elektriciteitsnet en 
beveiliging.  
 
Daarnaast bezit een invertor nog heel wat regelapparatuur voor volgende taken: 
• automatisch opstarten zodra er voldoende licht is en afsluiten ‘s nachts; 
• voeding van de regelapparatuur vanuit de gelijkstroomzijde; 
• veiligheidsfuncties.  
De invertor controleert de verschillende eigenschappen van het 
(huishoudelijk) net nauwkeurig en schakelt zichzelf uit van zodra 
onregelmatige waarden optreden die wijzen op het uitvallen van het net. 
Daardoor wordt het net beveiligd . 
 
Het rendement van een invertor bedraagt ongeveer 95 %. 
 
DE OPBRENGST 
 
De hoeveelheid energie die een zonnepaneel produceert is afhankelijk van vier factoren:  
 
1.. Het rendement van het paneel  
Het rendement  is het percentage van de energie in het op het zonnepaneel vallende zonlicht 
dat wordt omgezet in elektriciteit. Verschillende typen zonnecellen hebben een verschillend 
rendement.  
De meeste commerciële panelen hebben een rendement van  6 tot 15%.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Foton�


3 
 

Opbrengst in Wattpiek (Wp) 
Om een heldere uitspraak te kunnen doen over het vermogen van een zonnepaneel wordt 
gerekend met het piekvermogen van een paneel. Dit is het maximale elektrische vermogen dat 
een zonnepaneel bij een bepaalde zoninstraling, onder vastgestelde condities kan leveren. Het 
wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp).  
In België levert een netgekoppeld zonnestroomsysteem van 1000 Wp ongeveer 850 kWh per 
jaar bij een ideale opstelling.  
 
Op een jaar is de zonnestraling in midden Europa  gemiddeld ongeveer 1000 kWh/m². 
De zonnecollectoren produceren gemiddeld 111 kWh/m² per jaar =  11 % rendement 
Wintermaanden: 15 okt-15 april: 250 kWh – gemiddelde opbrengst: 25 kWh/m² (vuistregel)  
Zomermaanden: 15 april -15 okt: 750 kWh – gemiddelde opbrengst: 75 kWh/m² (vuistegel)  

2.. De oppervlakte van het paneel 
De oppervlakte van het paneel wordt bepaald door de beperkingen van het dak (en van het 
budget) Gemiddeld heeft men 25 m² per woning wat ongeveer de helft van het 
elektriciteitsverbruik kan dekken. 
   
3.. Autonoom of netgekoppeld (Off-grid of on-grid):  
Bij een autonoom systeem speelt de grootte van het opslagsysteem een belangrijke rol. 
Wanneer dit vol is kan er namelijk geen energie meer bij. Het paneel werkt dan voor niets. 
 
4.. De instraling van de zon.  
 
De weersinvloeden : de hoeveelheid opvallend zonlicht bepaalt in belangrijke mate de 
opbrengst. Ook als het bewolkt is, werkt een zonnecel. Wolken houden slechts een deel van 
het zonlicht tegen - de rest van de stralen verspreiden ze. 
 
De temperatuur: bij hoge temperaturen wordt minder elektriciteit opgewekt dan bij lage 
temperaturen. Hierdoor kan het zijn dat op een zonnige dag in oktober, met een temperatuur 
van 10° C, de opbrengst hoger is dan in de zomer bij 35° C.  
 
De hellingshoek en oriëntatie 
De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van de hellingshoek van het paneel en 
de oriëntatie waarin het paneel staat.  
 
De oriëntatie : optimaal is de zuid oriëntatie. Bij oriëntaties tussen zuidoost en zuidwest is er 
slechts 5% verlies op jaarbasis. Met een meedraaiend paneel, wanneer het zonlicht er 
loodrecht op blijft vallen, stijgt uiteraard de productie.  
 
Welke hellingshoek is optimaal voor een zonnestroomsysteem? 
Een zonnepaneel op de noorderbreedte van Vlaanderen en Nederland levert de hoogste 
opbrengst wanneer het een hellingshoek van 36 graden heeft. Bij hellingshoeken tussen 20° 
en 60° is de jaaropbrengst slechts 5 % lager.   
 
Wil je vooral in de winter het hoogste rendement?  Dan kan het best op de “winterstand” 
staan, dat wil zeggen: onder een hoek van ongeveer 70 graden op het zuiden. De zon staat in 
de winter immers lager aan de hemel. Dit is van groot belang indien je in de winter autonoom 
wil zijn en de zeer koude en donkere dagen wil overbruggen met zonnepanelen. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wolk�
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Instralingsdiagram 
Het instralingsdiagram toont de gemiddelde jaarlijkse zoninstraling voor verschillende vaste 
hellingshoeken en oriëntaties, uitgedrukt in percentages van de maximale instraling. Zo is af 
te lezen dat de instraling op een plat vlak (het middelpunt van de cirkel) ongeveer 85 % van 
de maximale instraling bedraagt. In België wordt het maximum, ruim 1100 W/m², bereikt 
onder een hoek van 36° op het zuiden. Het diagram is geldig voor West-Europa van 
Denemarken tot Noord-Spanje. 
Bij een oriëntatie tussen het zuidoosten en het zuidwesten is er steeds een dakhelling te vinden 
waarop de jaarlijkse zoninstraling zo’n 95% van de maximale instraling is. Is de oriëntatie 
oost of west, dan is met een dakhelling van 20 graden nog altijd 80 à 85 % van het maximum 
haalbaar. 
 

 
VOORDELEN VAN PV-CELLEN 
1. Tijdens hun werking produceren geïnstalleerde PV-systemen geen milieuhinder: geen 

gasuitstoot, geen lawaaihinder, geen afvalstoffen. 
2. De PV-modules zijn omzeggens onderhoudsvrij. Stofafzetting heeft weinig invloed op de 

 opbrengst en in ons klimaat spoelt de regen de panelen regelmatig af. 
3. PV-systemen kunnen gedecentraliseerd opgesteld worden zonder lange bouwtijd. 

Bovendien kan dat ook op gebouwen zodat de open ruimte niet verder ingenomen wordt. 
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Opstelling op gebouwen bespaart op draagstructuren en hindert op geen enkele manier de 
normale menselijke activiteiten in of rond het gebouw. 

 
NADELEN VAN PV CELLEN: veel geld voor een laag rendement 
 
1. Laag rendement: PV installaties hebben een el. rendement van + 16%, zonder thermisch 

rendement,  de subsidies voor PV installaties is + 50% over-all, ( alle voordelen, premies 
en certificaten gerekend op 5 jaar ).  

2. Kostprijs  
De kostprijs bedraagt tussen de 420 à 550 euro/m². De terugverdientijd voor 
fotovoltaïsche zonnepanelen ligt anno 2010 bij ongeveer 16 jaar bij gelijkblijvende 
elektriciteit-prijs. In België, resulteerden de tegemoetkomingen van de diverse 
overheidsinstanties in een te verwachten terugbetalingstermijn van de 
zonnepaneelinstallatie van circa 11 jaar.. De levensduur van de modules bedraagt 
minimum 25 jaar, zodat een PV-module gedurende minstens 10 à 14 jaar een netto-
energieleverancier is. 

De CO2-uitstoot van zonnecellen 
(bron: Lowtech Magazine)  
In het best case scenario (dunnefilmtechnologie, geproduceerd in Europa) is de productie van 
één vierkante meter zonnecellen goed voor een uitstoot van 75 kilogram CO2. In het worst 
case scenario (mono kristallijn, geproduceerd in de VS) wordt dat 314 kilogram. Bij 20 m² 
panelen heeft men een CO2 uitstoot van 1.350 tot 6.280 kilogram CO2 in midden Europa. Die 
cijfers komen overeen met 2 tot 20 vliegtuigtrips Brussel Lissabon (heen en weer, per 
passagier. Uiteraard is dit nog altijd veel beter dan een “fossiele” energieproductie; maar  
CO2 vrij is een zonnecel zeker niet.  

PV CELLEN: NIET VOLWAARDIG ZONDER ENERGIEOPSLAG: 
 

1. Bij doorgedreven uitbouw van de PV cellen zal er een overaanbod komen in de zomer. 
Naarmate men meer groene stroom zal produceren , komen de energieleveranciers in de 
problemen: kerncentrales kan je niet afzetten bij overaanbod , gascentrales wel , maar ze 
zijn een dure investering als ze alleen maar kunnen draaien als er geen zon of geen wind 
is…Met PV cellen alleen kan je dus de grootschalige 
en vervuilende elektriciteitsproductie niet vervangen. 

2. Het is vooral de wijze waarop nu deze panelen 
worden benut dat zeer te bekritiseren is: men gooit 
zomaar stroom op het net zonder erover te waken dat 
de stroompieken worden afgevlakt. Tijdens de echte 
winterdagen is het rendement zo goed als nul. 
s’Morgens en s’avonds is het verbruik het grootst en 
dan is er eveneens nul opbrengst! Op de 
“dalmomenten” van de PV-cellen moeten de 
grootproducenten op volle capaciteit produceren. 

http://www.lowtechmagazine.be/2008/04/afbreken-huis.html#comments�
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Niettegenstaande  de vele zonnepanelen her en der blijft dus de noodzaak bestaan voor de 
100 % piekproductie in de winter en deze piekcapaciteit is nu vooral  in handen van de 
grootproducenten, hierdoor blijven ze de energiemarkt beheersen.  

Nog een paar bedenkingen: 
Sommige  deskundigen voorspellen dat zonnestroom vanaf 2015 of 2017 volledig kan 
concurreren met marktprijzen van conventioneel opgewekte elektriciteit. Maar.. dat hebben ze 
destijds ook voorspeld tegen 2010… 
Chinese producenten realiseerden in 2010 een kostenreductie op zonnecellen van 60% ten 
opzichte van een jaar eerder , maar dat is een eenmalig feit. 
 
De levensduur van zonnepanelen met kristallijne cellen wordt gegarandeerd op 25 jaar, maar 
ligt -afhankelijk van de kwaliteit- in praktijk tussen de 30 en 45 jaar. Maar…. binnen 30 jaar 
zijn deze panelen hopeloos verouderd. Dat betekent dat een oud zonnepaneel met een 
efficiëntie van 10 %, over 15 tot 20 jaar zal moeten concurreren met goedkopere zonnecellen 
met een veel hoger rendement.  
 
 
2.. NETKOPPELING OFWEL HET EILANDSYSTEEM 
 
NETKOPPELING 
 
Bij een netgekoppeld fotovoltaïsch systeem wordt de gelijkspanning van de fotovoltaïsche 
modules omgevormd tot wisselspanning (230V, 50 Hz) die rechtstreeks aan het 
elektriciteitsnet kan geleverd worden. Dat gebeurt met een omvormer of invertor die 
“normale” wisselspanning aan het net levert met een omzettingsrendement van boven 90 %. 
Zodoende wordt  de energie die niet wordt gebruikt doorgegeven aan het energiebedrijf. In dat 
geval loopt de elektriciteitsmeter terug zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan 
het zonnepaneel levert. Systemen die aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden noemt men: 
“netgekoppelde decentrale opwekkers”. 
 
Netgekoppelde systemen hebben geen batterijopslag nodig: het openbare elektriciteitsnet is de 
(virtuele) opslag, waaraan de niet direct gebruikte overproductie geleverd wordt en waaruit 
tekorten worden aangevuld in periodes van lagere zonnestroomproductie. 
 
Op zonnige zomerdagen levert het fotovoltaïsche systeem meer vermogen dan nodig en 
stroomt het overschot aan elektriciteit naar het net. Op bewolkte dagen, ’s nachts en in de 
winter levert het PV-systeem onvoldoende of geen vermogen en vult het elektriciteitsnet de 
tekorten aan. 
 
HET EILANDSYSTEEM 
 
Studies hebben uitgewezen dat deze vorm van "stockage op het net" onstabiliteit op het net 
veroorzaakt vanaf  het moment dat de decentrale productie  uitgroeit tot meer dan  10 % van 
het totale opgewekte vermogen. 
 
Er zijn twee mogelijkheden om dit op te lossen: 
ofwel grootschalige gascentrales bouwen die flexibel inspringen als er te weinig wind of zon 
is, dit is een dure en inefficiënte aanpak 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnestroom�
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Netgekoppelde_decentrale_opwekkers&action=edit&redlink=1�
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ofwel kleinschalige stockage per producent zodat de pieken vermeden worden. 
 
Vaststelling :  
netkoppeling zonder stockage is geen duurzame oplossing. 
de productie van stroom per woning moet meer bedragen dan de behoefte  
en moet kunnen gestockeerd worden om de weersinvloeden te kunnen bufferen. 
 
Het autonoom zonnestroomsysteem = eiland-oplossing 
Bij een eiland-systeem gaat men volledig “off-grid”, d.w.z. zonder aankoppeling aan het net. 
Dit systeem wordt toegepast op boten, op afgelegen plaatsen en in “Earthships”. 
Een eiland-oplossing heeft geen nadelen voor het net, maar… 
De gemiddelde opbrengst bij netkoppeling is twee maal hoger dan bij een eiland-
systeem! 
Dit wil zeggen dat een eilandsysteem dubbel zo veel panelen nodig heeft voor dezelfde 
opbrengst. 
Vanwaar komt dat verschil? 
Het verschil in opbrengst tussen de twee verschillende zonnestroomsystemen komt door het 
gebruik van accu’s bij een autonoom systeem. Wanneer de accu vol is, worden de 
zonnepanelen uitgeschakeld zodat er geen zonlicht meer omgezet wordt in elektriciteit. 
 
Conclusie: het “semi-eiland” is de beste optie 
Gezien PV-cellen weersafhankelijk zijn met grote pieken en dalen is een netkoppeling 
aangewezen. Men kan bij een semi-eiland systeem altijd de extra stroom op het net (best een 
local grid) injecteren als de batterijen vol zijn. Dit is economisch veel interessanter dan een 
“zuiver off-grid-eiland”! 
 

3.. HOE  AUTONOMIE REALISEREN MET PV-CELLEN? 
 
GEWENST VERMOGEN VAN HET PV-SYSTEEM 
 
Het heeft geen zin om zonnepanelen met een vermogen van meer dan 10 kW te installeren, 
aangezien particulieren niet meer dan 10 000 kWh per jaar mogen produceren (anders krijgt u 
het statuut van “producent”, wat talloze verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich 
meebrengt). Voor een bedrijf kan dat statuut eventueel wel interessant zijn.  
 
Het gemiddeld geïnstalleerd vermogen van een netgekoppeld PV-systeem op woningen is 
vandaag ongeveer 2,5 kWp, wat overeenkomt met 25 m² per woning. Zo’n systeem 
produceert in ons klimaat ongeveer 2000 kWh per jaar – ongeveer de helft van wat een 
gemiddeld huishouden verbruikt. 
In principe moet een PV systeem gemiddeld 3.500 à 4.000 kWh per jaar produceren. 
 
Autonomie vereist” volledige dekking” van de behoeften 
Dit wil zeggen dat men niet alleen het gemiddelde verbruik moet kunnen dekken over het 
verloop van een gans jaar. Men moet ook de periodes kunnen overbruggen die zeer donker 
zijn, bijvoorbeeld de winterperiode en zeer donkere dagen in die winterperiodes. 
 

De belangrijkste vraag in verband met autonomie en het off-grid systeem: 
 kan je genoeg vermogen opwekken met PV cellen in de winter, we hebben hier in de winter 
maar 1,4 uur zon per dag en met een zeer lage zonnestand. 
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De sneeuw: deze blijft liggen op panelen onder de 45 ° en is de opbrengst 0,0 kWh… 
 
HOEVEEL PANELEN HEB JE NODIG VOOR EEN AUTONOME WONING? 
bij een ideale oriëntatie 
Praktijk voorbeeld van een worst case scenario: 
Voor een autonome off-grid opstelling moet je steeds een worst case situatie nemen als basis 
voor de berekening en de dimensionering van de installatie.  
De winter van 2010 was zeer koud en somber en de zomer van 2011 was regenachtig 
Hieronder de case studie van  
Dirk De Meulenaere te Opgrimbie – prov. Limburg  - Belgie 
“specialist in duurzame energie”. 
Oppervlakte zonnepanelen 47,6 m²  
dakhelling: 45 ° en oriëntatie: ZZ0 , naar eigen zeggen : geen last van sneeuw 
de installatie heeft een vermogen van 6,83 kWp 
per jaar wordt gemiddeld 6.830 kWh geproduceerd 
  
Winterperiode 2010/2011  
de gemiddelde opbrengst over een periode van 134 winterdagen: 0,15 kWh/m²/dag 
van 9 sept.2010 tot 2 febr. 2011 = 978 kWh op 134 dagen:  
= 7,3 kWh/dag / 47,5 m² = 0,15 kWh/m²/dag    
Zomer periode 2011 
de gemiddelde opbrengst over een periode van 50 zomerdagen: 0,42 kWh/m²/dag 
van 22 juni 2011 tot 12 aug. 2011 = 1.000 kWh op 50 dagen  
= 20 kWh/dag/ 47,5 m² = 0,42 kWh/m²/dag 
 
Gemiddelde electriciteitsbehoefte per dag : 3.500 kWh = 9,58 kWh per dag 
De autonomie in de winter is het uitgangspunt : 9,58 / 0,15 = 63,8 m² PV cellen zijn nodig. 
 
Conclusie voor Midden Europa:  
voor volledige zelfvoorziening met PV cellen met meer dan 45° helling, op het zuiden, is 
mogelijk, ook in de winter, met als opbrengst: 0,15 kWh/m²/dag 
… het is een zeer grote investering: 64 m² PVcellen: 550 €/m² x 60 m²= 35.200 € per woning 
… een “gewoon huis” heeft geen immens dak van 64 m² op het zuiden gericht 
… een opslag van minimum 2 dagen is een noodzaak om de donkere dagen te overbruggen  
 
Vergelijking met het gemiddelde: 

 
gemiddeld 

kWh/m²/dag 
worst case 

kWh/m²/dag 
6 wintermaanden 0,16 Dec. 0,15 
6 zomermaanden 0,44 Juni 0,42 

gans jaar 0,3  
Elke vierkante meter zonnepaneel genereert gemiddeld  jaarlijks 111 kWh. 
111 kWh/m²/jaar = 0,3 kWh/m²/dag 
Het aantal uren zon in juni is gemiddeld 5 en in december 0,5 uur.  
Gemiddelde in wintermaanden: 15 okt-15 april: opbrengst: 29 kWh/m² = 0,16 kWh/m²/dag 
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Gemiddelde in zomermaanden: 15 april -15 okt: opbrengst: 82 kWh/m² = 0,44 kWh/m²/dag  

Uit deze cijfers kunnen we de volgende vuistregel afleiden:                                                
om de donkere winterdagen te kunnen overbruggen heb je het dubbel aantal zonnepanelen 
nodig in vergelijking met de gemiddelde jaaropbrengst.   
 

IN WELKE STREKEN KUNNEN  PV CELLEN  EEN AUTONOME 
ELEKTRICITEITSVOORZIENING WAARBORGEN ? 
 

PV-cellen zijn zeer rendabel en kunnen een volledige autonomie waarborgen in Zuid Europa, 
waar de zonne-instraling meer dan 2.000  kWh/m²  beslaat. 
Vuistregel : om de donkerste dagen kunnen overbruggen moet je de capaciteit verdubbelen. 
Met 1.000 kWh/m² kunnen we 50 % dekking bekomen; met 2.000 kWh/m² kunnen we 
volledige autonomie waarmaken. 
Met extra grote zonnecollectoren kunnen we reeds vanaf 1.500 kWh volledige dekking 
bekomen. 
Zie overzichtskaart van de Europese Commissie hieronder. 
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EEN PRAKTISCHE ERVARING VAN EEN EARTHSHIP BEWONER  TE 
BRIGHTON:  
Mischa Hewitt - Project Manager Low Carbon Trust. 
Ze brengt haar energievraag in evenwicht met de energieproductie , vooral tijdens de winter. 
Hun jaaropbrengst is 1.050 kWh. met 1,1 kWp vermogen en 8,1 m² zonepanelen. 
In Brighton mag je rekenen met een hoge zonne-instraling: 1200 kWh/m². 
Maar toch is dit te weinig: ze kunnen in de donkere dagen geen strijkijzer gebruiken , 
fotocopiermachine  of wasmachine. Men beperkt zich tot  verlichting, frigo, computers, stereo 
, TV en andere kleine verbruikers. (Dit is realistisch als alleenstaande)  
Het grootst probleem is volgens haar niet de capaciteit van de installatie maar wel het 
onderhoud van de batterijen. 
De batterijen zijn een aandachtspunt: de batterijen dienen geselecteerd te worden op hun 
onderhoud , onderhoudsarme batterijen  kosten iets duurder maar het is een belangrijk aspect.  
Zo hebben  gel-tractie-baterijen bijvoorbeeld een levensduur van gemiddeld 15 jaar. 
 
KUNNEN WE AUTONOMIE MET PV  CELLEN  REALISEREN DANK ZIJ 
EEN ZUINIGER VERBRUIK ? 
Volgens “Het grote energieboek  voor duurzaam wonen “ is heel wat mogelijk mits 
energiezuinige apparatuur en zonder het aanpassen van de leefwijze. 
Auteur “ Drs. ing. Teus Van Eck”.  
 
De mogelijke besparingen per jaar in kWh per gemiddelde woning  
∼ De verlichting: besparing van 450 kWh , dank zij led-verlichting. 
∼ De CV pomp: besparing mogelijk van 350 kWh mits zuinige pomp (A++label)  
∼ Wasmachine en vaatwas kunnen vervangen worden door het  hotfill-systeem, besparing : 

250 kWh x 2 = 500 kWh 
∼ De koelkast en diepvriezer : 100 kWh besparing met zuinig toestel (A++ label)  

Totale besparing mogelijk: 1.400 kWh per jaar. 
Zodoende komt het gemiddelde verbruik op 3.500 – 1.400 = 2.100 kWh per jaar. 
(De wasdroger, de ventilatie, audio, video, computer en koken zijn zeer individu gebonden en 
zijn apart te bekijken.) 
 
Autonomie met uitsluitend PV-cellen :  
Nodig per dag = 2.100 kWh / 365 = 5,75 kWh per dag 
Voor de winter hebben we nodig: 5, 75 kWh/dag / 0,15 kWh/m² / dag = 38,33 m² PV cellen. 
 
Indien men over een dergelijke groot dak beschikt met de ideale zuid oriëntatie met 45 ° 
helling, is een volledige autonomie mogelijk voor de elektriciteitsvoorziening. (soms 
realiseerbaar met nieuwbouw) 
 
Opgelet:  
In dit geval moet voor de verwarming en voor het sanitaire warm water nog een oplossing 
gezocht worden. 
Een pelletkachel met warmtewisselaar lijkt in dit geval een mogelijke optie. 
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4.. AUTONOMIE VERGT OPSLAG VAN ENERGIE 
 
Omdat de sterkte van de zonnestralen 
veranderen naar gelang hun plaats, het uur 
van de dag en de seizoenen is het 
noodzakelijk om een systeem te voorzien 
om de geproduceerde energie op te slaan. 
Tussen de PV panelen en de Accu’s hoort 
een laadregelaar. De accu's moeten 
natuurlijk wel voldoende capaciteit hebben 
om een paar donkere dagen te overbruggen.  
De capaciteit van de accu’s is bij dit systeem 
erg belangrijk, want als de capaciteit te laag 
is, kan het systeem na enkele dagen zonder 
zon al platliggen. 
 
WELK SOORT BATTERIJ IS HET MEEST GESCHIKT VOOR EEN WONING? 
 
Loodaccu’s of “natte accu” : NIET GESCHIKT !!! 
De gekende lood accu’s zijn niet geschikt omdat ze onderhoudsintensief 
zijn, gevaarlijk zwavelzuur bevatten, gasvorming  veroorzaken,  traag 
opladen en een korte levensduur hebben. Bij overladen ontstaat knalgas. 
 
Gel- & AGM - batterijen. 
Gasdichte batterijen hebben die nadelen niet en kunnen in een woning opgesteld worden. 
De ventielgeregelde loodzuur (ook wel gasdichte) batterijen kan men onderverdelen in  
∼ gel - batterijen met gegelificeerd zuur  
∼ AMG - batterijen met glasmat technologie (AGM = absorbed glass microfiber). 

Wat is een gel-batterij?  
Een gel-batterij is een loodzuur batterij die gebruik maakt van thixotropisch gegelificeerd 
elektrolyt en beschikt over een microporeuze plastiek separator. 
Wat is een AGM batterij?  
Een AGM batterij is een loodzuur batterij die al haar elektrolyt in een sponsachtige separator 
van glasvezels vasthoudt en niet kan lekken en kan gebruikt worden in iedere positie. 
Wat zijn de verschillen tussen gelbatterijen en AGM batterijen?  
 AGM batterijen presteren beter bij hoge stroombelasting, hoog-vermogen toepassingen en in 
uitzonderlijke koude omgevingen.  
Gelbatterijen zijn typisch beter voor herhaalde diepe ontladingen. Gelbatterijen met een 
plastic separator tussen de platen zijn beter bestand tegen stilstand en diepe ontladingen. 
Conclusie: Gel-batterijen zijn het best geschikt voor een autonoom huis. 
 
Merken: Victron, Mastervolt, Trojan 
Berekening van de nodige capaciteit is een service die je aan de betrokken firma’s 
kan vragen. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Photo-CarBattery.jpg�
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AGM accu’s  
Accu waarbij het elektrolyt (mengsel van water en zwavelzuur) grotendeels geabsorbeerd is in 
glasfiber. Deze accu’s zijn geheel onderhoudsvrij en gassen niet onder normale 
omstandigheden. Ze kunnen dus overal gemonteerd worden. AGM accu’s kunnen door hun 
constructie zeer snel ontladen worden, met zeer hoge stromen en zijn dus uitermate geschikt 
voor systemen waarbij hoge stromen nodig zijn (zoals het starten van motoren). De accupolen 
van AGM accu’s zijn afschroefbaar. U kunt bij installatie zowel standaard accuklemmen als 
kabelogen gebruiken. 
 
Gelaccu's 
Bij een gelbatterij zit het batterijzuur gevangen in een gel.   
Een gel accu werkt ongeveer hetzelfde als een loodzuur accu. Het verschil is echter dat er bij 
een gel accu geen water tussen de platen zit, maar een min of meer vaste substantie: gel. Gel 
accu's zijn afgesloten, je kan ze niet bijvullen. 
Bij het laden ontstaat minder gas, en het gas dat ontstaat wordt door het sponsachtige 
elektrolyt opgenomen, waarbij de zuurstof en waterstof bij ontladen weer water wordt. Dit 
gebeurt op dezelfde wijze als in een brandstofcel. Gelaccu's zijn hierdoor onderhoudsvrij: er 
hoeft geen water toegevoegd te worden.  
De batterijen zijn droog, hierdoor zijn ze transportveilig.  
Goed voor veelvuldige langdurige ontlading en intensief gebruik 
Levensduur: 10 à 20 jaar, bij een temperatuur van 20 °C en max. 50 % ontlading per keer 
Snel opladen is mogelijk 
De zelfontlading is minder in vergelijking met natte accu's. 
Deze batterijen zijn geheel onderhoudsvrij en gassen onder normale omstandigheden niet.  De 
2 Volt uitvoering heeft een zeer lange levensduur van 900-1000 cycli (zo'n 15 jaar bij 80 % 
DOD - deph of charge)  
 
Hoe lang duurt het voordat de batterij leeg is?  
Een 100 Ah batterij levert gedurende 20 uur een stroom van 5 Ampère.  Hierbij zakt de 
spanning niet onder de 10.5 Volt.  De batterij heeft dan 100Ah geleverd.  Indien op dezelfde 
batterij een verbruiker aangesloten wordt van 100 Ampère dan kan de batterij dit maar voor 
33 minuten leveren.  Na 33 minuten is de batterijspanning gezakt naar 10.5 Volt en is de 
batterij leeg.  De batterij heeft dan 55Ah uur geleverd.  Indien men op dezelfde batterij een 
belasting aansluit van 1.2 ampère dan duurt het 100 uur voordat de batterijspanning 10.5 Volt 
is.  De batterij is dan leeg en heeft 120 Ah geleverd.  
De stelregel voor gel-batterijen is:  
Ah van de gel-batterij gedeeld door 20 uren is het gegarandeerd vermogen van de batterij: 
1000 Ah = 20 uren afname van 50 A aan 24 Volt = 1.200 Watt x 20 = 24 kWh op 20 uren 
totaal, dan is de batterij leeg. 
 
De levensduur 
Hoe lang een batterij mee gaat hangt mede af van hoe vaak en hoe diep de batterij ontladen 
wordt.  Ook is het een optie om 2 Volt cellen toe te passen.  Voor deze batterijen is de 
gebruiksduur 15 jaar. 
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Onderhoud 
Gel-batterijen hebben geen onderhoud nodig.  Dit betekent dat de batterijen op elke plaats 
van de woning gemonteerd kunnen worden.  Wel adviseren we om 1x per jaar alle 
verbindingen te controleren of ze nog goed vastzitten en om de bovenzijde schoon te maken 
met een licht bevochtigde doek.  De batterijen moeten wel volledig geladen worden.  
 
Het alternatief van gel-batterijen: Li-ion 
Ze zijn veel compacter en hun levensduur is 2 à 3 keer langer. 
Li-ion en alle afgeleiden worden jaar na jaar goedkoper en zullen, mede door de snelheid van 
laden/ontladen, een belangrijkere rol gaan spelen. Maar de kostprijs is met 1,04 €/W nu nog 
altijd veel duurder dan Gel batterijen met 0,31 €/W. 
 
DE SCHAKELING 
Eenvoudige zelfregulerende systemen met batterijen 
 
's Nachts en bij lage zonne-instraling 
haalt de verbruiker zijn energie uit de 
batterij.  
Als de batterijen volledig geladen zijn 
wordt de overtollige stroom 
doorgestuurd naar het net. 
Bij onvoldoende zonnecapaciteit in de 
winterperiode zal de batterij de WKK 
ter hulp roepen. 
De combi-regelaar zorgt ervoor dat de 
stroom omgezet word naar 
wisselstroom en dat er een juiste 
verdeling komt in functie van de vraag. 
De stroom wordt naar de batterijen 
gestuurd als ze dit vragen. 
De zonnepanelen zijn via een PV omvormer (vb Sunmaster ES46) aangesloten op de combi. 
Deze combi zal in eerste instantie verbruikers van het huis voeden en de batterijen bijladen. 
Wanneer de vraag kleiner wordt dan het aanbod wordt er teruggeleverd aan het net. 
De combi doet in principe dus  aan PeakShaving: het aanbod wordt gebufferd met de 
batterijen zodat het wisselend verbruik kan opgevangen worden. 
Dit komt overeen met het “semi-eilandsysteem” dat eventueel volledig autonoom kan 
functioneren maar niet de nadelen heeft van het eilandsysteem. 
 
Batterijen in serieschakeling 
Een serieschakeling wordt gebruikt om de spanning te verhogen.  Bij een 
serieschakeling wordt de plus van de ene batterij verbonden met de min van 
de andere batterij.  De overgebleven plus en min worden met het systeem 
verbonden.   
Zo geven 6 batterijen van 2V  een gebruiksspanning van 12 Volt.  
De capaciteit bij een serieschakeling blijft gelijk.  Twee batterijen van 12 
Volt 100 Ah in serie geschakeld maken een batterijset van 24 Volt met 100Ah.   
 

http://www.mastervolt.be/solar/producten/sunmaster-es/sunmaster-es46/�
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DE CAPACITEIT VAN BATTERIJEN  VOOR EEN AUTONOME WONING 
 
De capaciteit van een accu, geeft de hoeveelheid ampère-uren (Ah) aan. Dit houdt in, dat 
gedurende een aantal uren (h) een bepaalde stroom (I) uit de batterij kan worden afgenomen. 
De ontlaadtijd: de capaciteit van een batterij wordt opgegeven met een ontlaadtijd van 
bijvoorbeeld 10 à 20  uur. De capaciteit is daarvan afhankelijk. 
Bijvoorbeeld  een loodaccubatterij van 250 Ah. De stroom die tijdens de gedefinieerde 10 uur 
kan worden afgenomen, bedraagt 250 /10 = 25 A. 
 
We nemen als uitgangspunt: 
voor het gemiddelde verbruik : 3.500 kWh/jaar ofwel 10 kWh per dag.  
voor het  piekverbruik wordt een vermogen 2.500 Watt aangenomen.  
 
Omrekening Voltampere : 1VA x 0.8 = kW (kilowatt) 
Bij batterijen spreken we over Ah, (ampere-uur) 
Voor een autonome woning 
met een gemiddeld verbruik van 10 kWh per dag op 220 V ( 10.000 Wh / 220 V=45,5Ah) 
bekomen we: 45,5 Ah / dag op 220 V = 45,5 Ah x 220V/24V = 417 Ah / dag op 24 Volt 
de stelregel voor gel-batterijen is:  
Ah van de gel-batterij gedeeld door 20 uren is het gegarandeerd vermogen van de batterij: 
1000 Ah = 20 uren afname van 50 A aan 24 Volt = 1.200 Watt x 20 = 24 kWh op 20 uren 
totaal, dan is de batterij leeg. 
 
Geschikt voor de gemiddelde autonome woning:  
12 stuks gel batterijen van 2 Volt/1.000Ah (=24 Volt) 
Opslag goed voor twee dagen buffering. 
De kostprijs voor deze 12 batterijen bedraagt: 7.483 euro (exl. BTW)  
 
Hoewel 2V accu’s qua prijs hoger uitvallen in vergelijking tot 12V gelaccu’s betekent hun 
lange levensduur echter dat ze zeer rendabel zijn.  
 
PLUG AND PLAY-KITS VOOR AUTONOMIE 
Er bestaan installatiekits of voorgemonteerde kasten van batterijen fima’s zoals “Mastervolt”:  
Voor deze kit heeft u feitelijk alleen zonnepanelen nodig en een 230 V aansluiting. Alle 
andere componenten zitten voorgemonteerd in de kast, zoals accu’s, omvormer, laadregelaar, 
zekeringen en DC schakelaar. 
 
De batterijcapaciteit is aanpasbaar. 
Uit te breiden als de stroombehoefte toeneemt. U plaatst er dan eenvoudigweg een extra kast 
met accu’s bij. 
Omvormer en acculader zijn één toestel 
Deze kit stuurt ook de WKK deze komt alleen in actie als de accu’s geladen moeten worden 
omdat de zonnepanelen onvoldoende vermogen geven.  
Let wel: het berekenen is voor ervaren deskundigen. 
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ENERGIEOPSLAG = DE TOEKOMST 
 
Batterijen  worden steeds beter en milieuvriendelijker. 
In het kader van de promotie van de elektrische auto zal de Amerikaanse overheid investeren 
in onderzoek dat de kostprijs van de elektrische batterijen de volgende drie tot vier jaar met 
50 procent kan doen dalen. Bovendien zou over een periode van zes jaar de energie-densiteit 
van de batterijen moeten verdubbelen of verdrievoudigen. 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) heeft men nu een gel-achtige substantie 
ontwikkeld dat men “Cambridge Crude” noemt. Deze gel kan elektrisch worden geladen en 
tot 10 keer meer elektriciteit opslaan dan de gel accu’s die tot nu toe werden ontwikkeld. 
Bovendien zou een dergelijke gel-accu de helft goedkoper zijn dan de accu’s die we nu 
kennen.. 
Opslag via waterstof 
Waterstof kan geproduceerd worden door elektrolyse van water. Dit proces is goed 
combineerbaar met fotovoltaïsche energieomzetting omdat slechts een lage 
elektrische spanning vereist is. Waterstof kan ofwel in een hogedruktank ofwel in 
metaalhydraten worden opgeslagen. De reactie van waterstof met zuurstof in zogenaamde 
brandstofcellen produceert elektriciteit, met waterdamp als uitlaatgas. 
De Europese Commissie heeft belangrijke onderzoek budgetten voorzien voor deze 
technieken. 
 

5.. DE OPLOSSING  - HYBRIDE SYSTEMEN MET LOCAL GRID:  
voor een bedrijfszekere en betaalbare autonomie: 
 
Volledige autonomie met zonnepanelen is moeilijk in midden- en Noord Europa. 
In principe kan men bij een gangbare 
bebouwing niet de nodige 
zonnepanelen voorzien om tot het 
autonome niveau te kunnen komen.  
Niet alleen moet het dak een ideale 
orientatie heben , men moet 
beschikken over genoeg 
dakoppervlakte. 
Bij een open bebouwing kan je 
beschikken over 60 m² dakoppervlakte  indien er  geen schouwen, dakdoorvoeringen en 
dakvlakvensters zouden zijn. In de praktijk kan men gemiddelde nemen van  30 m² 
dakoppervlakte. Dit is voldoende om de woning gedurende de zomermaanden van elektriciteit 
te voorzien. 
Een rijwoning komt vooral voor in dorpen en steden. Hier is het dakoppervlak nog meer 
beperkt.   
In geval van nieuwbouw kan men rekening houden met de 60 m² zonnepanelen en kan men 
theoretisch autonoom zijn. Het zal echter een dure oplossing zijn. 
 
Voor de zomerperiode is autonomie met PV-cellen goed mogelijk en zelfs wenselijk . 
Hybride systemen kunnen de (winter)-weersinvloeden overbruggen. 
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Bij hybride systemen zorgen fotovoltaïsche modules slechts voor een deel van de nodige 
energie; als bijkomende “stroomleverancier” worden elektriciteitsgeneratoren op biomassa 
ingeschakeld. 
Wanneer de energievraag in een bepaald seizoen niet volledig kan gedekt worden door het 
fotovoltaïsch systeem, wordt de WKK ingeschakeld om het vereiste vermogen te leveren of 
de batterijen bij te laden. Zo’n energiesysteem is efficiënter, goedkoper en betrouwbaarder, en 
heeft bovendien minder fotovoltaïsche modules en batterijen nodig, wat de investeringskost 
drukt. 
Voor de winterperiode kan men dan opteren voor een WKK op biobrandstoffen. Zo komt men 
tot een hybride systeem dat heel wat voordelen biedt: 
∼ Weersonafhankelijkheid  
∼ Minder kwetsbaarheid en energiezekerheid 
∼ Mogelijkheid om de WKK gemeenschappelijk te voorzien wat een groot economisch 

voordeel biedt. 
∼ en.. het allerbelangrijkste:… verwarming met de gratis restwarmte !!! 

Hoe groot moet de WKK zijn? 
∼ Dit hangt niet alleen af van de beschikbaarheid van zonnecellen, men dient ook aandacht 

te hebben voor de productie van sanitair warm water  
∼ Men kan tijdens de zes zomermaanden  voldoende sanitair warm water produceren met 

een zonneboiler. (april, mei, juni, juli, augustus, september)  
∼ Tijdens de wintermaanden  kan men de WKK doen aanslaan als de batterijen er om 

vragen ; de restwarmte is dan voor verwarming en sanitair warm water. De voorwaarde is 
natuurlijk een heel goede isolatie  - zie eerste nieuwsbrief. 

Wat is de warmtevraag?  
Voor een WKK mag de warmtevraag niet meer dan het dubbel zijn dan de electriciteitsvraag. 
 Dus tegenover 4.000 kWh.el/jaar  dient een warmtevraag van 8.000 kWh te staan. 
Dit is mogelijk met een lage energiewoning: K 25/30 
De warmtevraag  van een lage energiewoning= 40 kWh/m²a  
Verwarming woning :170 m² x 40 kWh/m²= 6800 kWh/jaar  
Sanitair warm water : 3000 kWh/jaar/woning van 4 personen. 
De helft van de sanitaire warm waterbehoefte kan met een 
zonneboiler opgevangen worden. Het betreft dus de zes 
zomermaanden , zie grafiek hiernaast. 
Totaal warmte vraag: 6.800 + 1.500 = 8.300  kWh/jaar. 
De warmtevraag beperken tot 8.000 kWh/jaar /woning is 
realistisch, ook voor bestaande woningen. 
Een WKK die deze warmtevraag moet voldoen produceert 4.000 kWh aan elektriciteit. 
Gezien dit het dubbel is van wat we nodig hebben kan dit aan het net verkocht worden, dit is 
minstens 2.000 kWh winst. (2000 kWh x 0,27 €/kWh = 540 euro/jaar) 
Het vermogen van de micro-WKK moet dus zijn: voor 1.000 draaiuren:   
4 KWattel en 8 KWattth 
Buffervat : 1.000 liter , dat eveneens als zonneboiler dienst doet en de zonloze dagen kan 
overbruggen. 
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Deze techniek past perfect in de filosofie van “het actieve huis” : meer produceren dan wat 
we nodig hebben. Als het moet kan men autonoom functioneren, men is volledig 
onafhankelijk! 
 
WAAROM MICRO – WKK ZO BELANGRIJK IS VOOR DE AUTONOME 
WONINGBOUW 
1. Het is  een weersonafhankelijk systeem voor stroomopwekking : bij gebrek aan wind of 

zon is er geen nood aan grote back-upcapaciteit  (geen grootschalige energiecentrales 
meer nodig) 

2. Een decentrale energiebevoorrading is mogelijk met een grote besparing op de netwerken: 
40 % van de stroomkosten hebben te maken met de distributiekosten. (transportkosten: 5 
% + distributiekostprijs: 35 %) 

3. Democratisering van het energiebeheer: “mijn energie”  

De zonnepanelen in een hybride systeem 
kunnen instaan voor de volledige dekking van het elektriciteitsverbruik in de zomermaanden. 
Nodig aantal m²: 26 m² 
Opbrengst tijdens de zomermaanden: 0,42 kWh/m²/dag  x 182 dagen = 76,44 kWh/m² 
Vraag tijdens de zomermaanden: 2.000 kWh / 76,44 = 26 m² zonnepanelen. Dit is realistisch 
uit te voeren op de meeste bestaande daken.  
Kostprijs: ongeveer 420 €/m² x 26 m² = 10.920 euro (hiervan kan je de subsidies nog 
aftrekken) 
De opslag: 12 stuks 2 Volt gel-batterijen van 1.000 VA = 12.000 VA.  

 
Ontwerp: ©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur  
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Hybride systemen kunnen op verschillende wijzen toegepast worden. 
 
1. ofwel gewoon netgekoppeld 
2. ofwel het eiland systeem 
3. ofwel semi-eilandsysteem met opslag en netkoppeling aan een local grid =noodfunctie 

 Het semi-eilandsysteem is te verkiezen omdat 
∼ de interne behoefte volledig gedekt wordt, onafhankelijk van het net. 
∼ de extra productie niet verloren gaat, ze wordt in het net geïnjecteerd , wat ook een 

economische meerwaarde heeft. 
∼ men kan altijd net-onafhankelijk functioneren 
∼ de netaansluiting is een noodfunctie voor de eigenaar , maar is ook een noodfunctie voor 

de andere gebruikers  die de extra productie kunnen aanwenden als hun eigen systeem 
uitvalt.

 
Ontwerp: ©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur 
 
Peak shaving 
Nog een optie is het voorzien van “peak shaving” ; wanneer de energievraag via het net hoog 
is zal de omvormer in het huis een gedeelte bijleveren vanuit batterijen. In de rustige periodes 
waarbij de vraag naar energie laag is, worden de batterijen bijgeladen, eventueel via PV, dan 
wel via het net. Zodoende blijft de energievraag op het net op een gemiddeld niveau, en 
worden de piekwaardes van ochtend, middag en avond uitgevlakt. 
Resultaat is dat we kleinere energiecentrales kunnen voorzien, die continu aan optimale 
vollast kunnen werken. 
Alternatieven hierop zijn het gebruik van de batterijen van elektrische voertuigen om terug 
naar het net te bufferen, al blijven er dan risico’s bestaan dat het voertuig ’s morgens niet 
100% geladen is. 
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6.. NIEUWE TECHNIEKEN VOOR 
ELEKTRICITEITSPRODUCTIE  
DE SUNMACHINE  SOLAR 
 
De “Sunmachine Solar” , een uitvinding van 
fysicus Eckhart Weber, vangt zonne-energie op 
met een parabolische holle spiegel die het 
zonelicht in een meer dan 2.000 °C warme straal 
bundelt. De hitte die hiermee wordt ontwikkeld 
wordt in een stirlingmotor omgezet in 
elektriciteit.  
Deze machine vervangt 25 m² PV-cellen 
en een volledige gas WKK. Dit alles in één 
machine. 
Zie YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=TZjCOlDDW0Y 
Opgelet: 
deze opwekking van zonne-energie is superefficiënt maar heeft als nadeel dat de zon moet 
schijnen. Het is een ideaal systeem voor Zuid Europa. In Midden Europa zal deze machine in 
de winterperiode moeten omschakelen naar pellets of  pure plantenolie. (PPO)  
Dit is mogelijk in een hybride opstelling:  
dezelfde stirlingmotor kan in de zomer op zonne-energie draaien en in de winter op pellets. 
Deze hybride opstelling is een uitermate  geschikte  toekomsttechnologie  voor midden 
en Noord Europa..!!! 
 
DE BRANDSTOFCEL 
Werkt op basis van omgekeerde electrolyse:  
Input: Waterstof of methanol + zuurstof 
waterstof uit windenergie  
methanol uit bio massa 
Output: Warmte + water + elektriciteit 
2/3 elektriciteit , woning : 3500 kWh/jaar 
1/3 deel warmte: 1700 kWh/jaar 
 
Vaststelling :  
voor een passiefhuis-concept kan dit systeem interessant 
zijn omdat de output-verhouding omgekeerd  is dan bij een 
klassieke WKK: een WKK levert dubbel zo veel warmte 
als elektriciteit en een brandstofcel levert dubbel zo veel 
elektriciteit als warmte. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TZjCOlDDW0Y�
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7.. INTERVIEW MET “MIGUEL SAS” VAN FIRMA “NAVEX 
ELEKTRO NV”,  
SPECIALIST IN AUTONOME SYSTEMEN MET OPSLAG. 
 
Wat zijn voor u belangrijkste aandachtspunten inzake stroomvoorziening voor een 
autonoom huis? 
Voor de autonome woning zijn er 2 pistes die bekeken kunnen worden : 
∼ Een bepaalde groep wenst onafhankelijk te zijn zonder zijn leefcomfort hiervoor aan te 

passen, er wordt vaak geïnvesteerd in bvb. LED verlichting, zuinige huishoud toestellen, 
maar vervolgens wil men wel ’s morgens simultaan koffie zetten terwijl de ander in de 
badkamer met de haardroger bezig is. Daarnaast heeft iedereen een eigen pc of laptop, 3 
tv’s,… Uiteraard komt het comfort en autonomie hier tegen een relatief hoge prijs. 

∼ Een andere, kleine groep, (zoals de Earthship bewoner in deze nieuwsbrief) wenst 
onafhankelijk te zijn en past zijn comfort aan volgens de beschikbaarheid, delen een 
laptop, vermijden energieverslindende koffiemakers à la Senseo,… Deze systemen 
vereisen een aanzienlijk kleinere investering…uiteraard. 

Is off grid niet heel erg duur? 
Zoals de energieprijzen, kostprijzen van PV installaties en subsidies nu liggen, is het 
inderdaad het meest interessant om het net als buffer aan te houden. Helaas kopen velen zich 
een “groen” geweten, door vb te investeren in 9 kWp aan zonnepanelen, om er vervolgens het 
verbruik van zijn woning , bijwoning, sauna, jacuzzi, zwembad,… mee te compenseren. 
Gevolg is idd een netto jaarresultaat met 0 verbruikte kWh uit het net, maar wel enkele 1000-
en kWh die in de winterperiode moesten geleverd worden uit het net. In die zin is het logisch 
dat de netbeheerder de distributietarieven verhoogt. Met deze winst kan men dan de opslag 
gesubsidieren bij de particulier. 
 

Het gebruik van opslag met batterijen wordt zeer weinig toegepast; maar het is wel zeer 
belangrijk dat we dit doen. Hoe ziet u dat van de grond komen? 
Het afvlakken van het piekverbruik of  “PeakShaving” is een relatief goedkope oplossing, en 
zou kunnen worden aangemoedigd door enerzijds de transportvergoeding proportioneel 
duurder te maken naar mate de aansluitingsgrootte van een huis toeneemt en anderzijds door 
fiscale gunstmaatregelen. Immers: je kan dezelfde verbruikers voeden met een kleinere 
(lichtere) netaansluiting als je PeakShaving gebruikt, maar een extra voordeel is dat je dan 
ook minder pieken op het net zet, zowel qua verbruik als qua terugleveren. Dus vb mijn 
buurman met z’n zware aansluiting én véél zonnepanelen én veel winterverbruik zou met 
PeakShaving een lichtere aansluiting kunnen nemen én daarmee het net minder ontwrichten in 
zomer en winter. Zo verplicht je om het elektrisch piekverbruik te beperken, waarbij de 
omvormer en batterijen er voor zorgen dat dit niet ten koste gaat van het comfort. Daarnaast 
zal het systeem een beperkte autonomie geven bij eventuele netuitval, denk aan vb 3 uur. 
De vraag zal niet enkel zijn wat het goedkoopst is, maar ook wat het makkelijkste haalbaar is. 
De huidige infrastructuur én budgettaire ruimte zal méér naar kleinschalige, individuele 
opslag gaan denk ik. 
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Volledig off grid gaan begint bij begrip van de bewoners voor het systeem ; het is moeilijk 
(duur) om een systeem te ontwerpen waarbij de gebruiker àlles tegelijk zou willen gebruiken, 
maar het comfort moet nog steeds voorop staan. In onze systemen zorgen we ervoor dat 
bepaalde piekbelastingen zoals koken, (af)wasmachine worden aangewend om via de WKK 
simultaan de batterijen maximaal te laden. Zodoende wordt het aanslaan ervan énkel om de 
batterijen bij te laden zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast wordt de warmte van de WKK voor 
85% herbruikt voor de productie van sanitair water of het CV circuit. 
 
Wat is uw typische cliënteel voor het autonomie energiegebruik? 
Inzake autonomie  zijn er m.i. drie 3 doelgroepen  
∼ De grootste groep:  Enkel de baten en niet de lasten. Streven naar een gemiddeld 0 -

verbruik én maximale subsidie, en hebben geen probleem met een afhankelijkheid van het 
net. Monteren een PV installatie die het gemiddelde jaarverbruik kan dekken (100%), 
vaak ook niet écht energiebewust. 

∼ Een  groeiende groep bewuste mensen: Streven naar een gemiddeld 0-verbruik én 
maximale subsidie, maar wensen zelf zo weinig mogelijk te verbruiken. In extreme 
gevallen gaan ze stroom uit het net vragen, vb enkel in november, december, januari. 
Voorzien eventueel een gedeeltelijke backup-functie voor het net, en/of WKK. Monteren 
een PV installatie die gevoelig groter is dan het gemiddelde jaarverbruik om ook bij 
herfst- en lente voldoende te produceren (200%). Moeten vaststellen dat ze voor het 
overschot van geproduceerde kWh enkel groenestroom certificaten krijgen, en geen 
vergoeding van de netbeheerder. (Zo heb ik zelf 500 kWh verbruik op de nachtteller (en 
moeten betalen) terwijl de dagteller na een jaar op -700kWh stond….) 

- Diegenen die hun levenswijze willen aanpassen: Kleine maar langzaam groeiende groep. 
De Earthshipbewoners zijn het type dat leeft volgens de beschikbare energie ; dus in de 
winter nét voldoende voor verlichting, maar geen comfort zoals strijkijzer,… Slechts een 
héél klein gedeelte van de mensen zal dat vrijwillig “ondergaan” …Ze streven naar een 
volledige onafhankelijkheid van derden, vaak ook van andere nutsbedrijven zoals de 
aardgas. Ze nemen geen netaansluiting en voorzien extra energieproductie via generator 
met of zonder WKK. Afhankelijk van ligging, budget en ideologie wordt geïnvesteerd in 
PV of wind opwekking, waarbij vaak tussen 150 en 350% aan gemiddeld jaarverbruik 
wordt gemonteerd. Dit laatste is ook afhankelijk van de woning ; een passiefwoning heeft 
een dermate lage warmtevraag dat de WKK vaak onvoldoende elektrisch vermogen kan 
leveren, omdat ze gedimensioneerd werd voor warmte. In onze systemen  dimensioneren 
we de generator steeds op de elektrische vraag, en vullen we de warmtevraag aan met een 
secundaire CV installatie. Geen mogelijkheid tot subsidie.  

 
Hebt u ervaring met systemen die enkel op PV cellen  autonoom fuctionneren? 
Systemen die enkel via PV cellen herladen zijn duur omdat er tijdens de winter zo weinig 
opbrengst is. In de winter is de opbrengst slechts één vierde van de zomermaanden. 
Vandaar dat wij in zulke systemen het 4-voudige van het gevraagde dagvermogen aan PV 
voorzien. 
 
De technieken om een eilandsysteem te sturen bestaan. 
De batterijen zijn nog altijd zeer duur en hebben een lage capaciteit., maar dat zal in de 
toekomst veranderen 
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Heb jij zicht op de toekomstige ontwikkelingen? 
Met andere woorden: 
zijn er perspectieven op meer compacte batterijen die goedkoper zijn dan de huidige? 
Batterijen zijn relatief duur,  
Li-ion batterijen zijn zeer compacte batterijen en hebben een levensduur die het dubbel is van 
gel-batterijen. Ze worden jaar na jaar goedkoper en zullen, mede door de snelheid van 
laden/ontladen, een belangrijkere rol gaan spelen. Maar de particuliere kostprijs is met 
1,04€/W nog altijd duurder dan vb Gel tractiecellen met 0,31€/W, al is de levensduur wel 2x 
langer. De eerste jaren moeten we echter geen batterij revolutie verwachten. Binnen een 5 à 6  
jaren is er veel mogelijk in het kader van de toegenomen research naar efficiënte 
autobatterijen. 
 
Wat is jouw ervaring met PV - cellen bij je eigen woning? 
Mijn panelen zijn op het zuidwesten gericht, met een hellingshoek van 38°. 
Er werden 25 stuks  180 Wp panelen van Sharp gemonteerd voor een totale oppervlakte van 
ongeveer 33 m². 
Als ik de opbrengst van mijn zonnepanelen (4,32kWp) bekijk in de winter periode : 
Winterperiode 
2010/2011 

Totale opbrengst 
1xP PV 4,32kWp 

Met 4xP PV 
gemonteerd 

Gemiddeld 
maandverbruik 

15/10 tot 15/11 131kWh 524kWh 289kWh 

15/11 tot 15/12 45kWh 180kWh 289kWh 

15/12 tot 15/01 33kWh 132kWh 289kWh 

15/01 tot 15/02 117kWh 468kWh 289kWh 

15/02 tot 15/03 203kWh 812kWh 289kWh 

15/03 tot 15/04 394kWh 1576kWh 289kWh 

Totaal 6 maanden 923 kWh   

Zelfs met 4x zoveel zonnepanelen kom ik er niet. En dan negeer ik nog makkelijkheidshalve 
het feit dat het verbruik in deze “donkere dagen” tot 35% hoger ligt dan het jaargemiddelde… 
Belangrijk 
Mijn zonnepanelen op 38° helling blijven niet 
sneeuwvrij, en mijn laagste opbrengst was in 
december met 0kWh, gedurende 3 dagen, dan 
0,27kWh, dan weer 3 dagen 0kWh en dan 
0,02kWh …..  
Vandaar dat we in 100% autonome systemen 
zonder extra bijlaad mogelijkheden steeds een 
minimale batterij autonomie voor 5 dagen 
voorzien, en zelfs dan maar een werkingsgarantie 
geven van 350 dagen/jaar. 
100% autonomie op PV is m.i. financieel niet 
haalbaar wegens té grote investeringen, tenzij 
men zijn leefwijze drastisch aanpast… 
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8.. SAMENVATTING 
 

Kunnen we volledige autonomie realiseren met PV cellen? 
bij een ideale zuid-oriëntatie in de winter. 
Ja , in  theorie wel maar…in de praktijk is het heel moeilijk 
 

1.. Voor een gemiddelde woning: 
Gemiddelde elektriciteitsbehoefte per jaar : 3.500 kWh = 9,58 kWh per dag 
De opbrengst in de winter: 0,15 kWh/m²/dag (worst case)  
Voor de winter hebben we nodig: 9,58 kWh/dag / 0,15 kWh/m²/dag = 63,8 m² PV cellen. 
Dit een veel te groot oppervlak voor een gemiddelde  woning. 
 

2.. Voor zeer zuinige verbruikers of een kleine woning voor een alleenstaande: 
Een alleenstaande kan rond komen met 1.400 kWh/jaar = 3,8 kWh/dag 
Voor de winter hebben we nodig: 3,8 kWh/dag / 0,15 kWh/m²/dag = 25 m² PV cellen. 
Dus bij zeer zuinig verbruik is een volledige autonomie mogelijk met PV cellen alleen, ook 
tijdens de winter. 
Dit is echter voor een gezin met kinderen niet realistisch. 
 

3.. Voor een huis met super zuinige toestellen:  
Men kan het verbruik beperken tot 2.100 kWh per woning per jaar (5, 75 kWh/dag) zonder 
comfortverlies mits investering in zeer zuinige toestellen. 
Voor de winter hebben we nodig: 5, 75 kWh/dag / 0,15 kWh/m² / dag = 38,33 m² PV cellen.  
Indien men over een dergelijke groot dak beschikt met de ideale zuid oriëntatie en met 45 ° 
helling, is een volledige autonomie mogelijk voor de elektriciteitsvoorziening. (soms 
realiseerbaar met nieuwbouw) 
 
Een opslag van minimum 2 dagen is steeds noodzakelijk. 
Nodig voor een gemiddelde woning 
12 stuks 2 Volt-gel-batterijen van 1.000 Ah (24 volt) 
 
Opgelet:  
Als men volledig autonoom is voor elektriciteit moet voor de verwarming en voor het 
sanitaire warm water nog een oplossing gezocht worden. Een pelletkachel met 
warmtewisselaar lijkt in dit geval een mogelijke oplossing. 
 

De zonnepanelen in een hybride systeem: WKK + PV cellen+ zonneboiler. 
Een gemengd systeem met WKK en PV cellen kan instaan voor de volledige dekking van het 
elektriciteitsverbruik in de winter- en zomermaanden. Tijdens de zomermaanden kunnen de 
PV cellen en zonneboiler voor volledige autonomie zorgen en staat de WKK uit. 
Voor een gemiddelde woning:  
tijdens de 6 zomermaanden heeft men slechts  26 m² zonnepanelen nodig.  
Dit is realistisch uit te voeren op de meeste bestaande daken.  
Opbrengst van de PV cellen tijdens de 6 zomermaanden: 2.000 kWh. 
Dit systeem geniet de voorkeur omdat dit geen comfortverlies geeft. 
 

Het is economisch interessanter om een WKK gemeenschappelijk te voorzien. 
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WEBSITE IN VOORBEREIDING: 
www.hetautonomehuis.be 
Voorlopig zijn de volgende documenten te downloaden vanuit de website: www.eco-housing.be 
• De adviesnota aan de minister: "Herziening subsidies voor micro-WKK's". 
• De PowerPoint presentatie: “Van nulenergie naar autonome woning” 
• De vroegere nieuwsbrieven 
Post adres van “Het Autonome Huis”: Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel - Tel: 052 / 37 11 38 
E-MAIL ADRES : info@hetautonomehuis.be 
 

Vorige nieuwsbrieven  
nr 1: Autonomie met warmtekrachtkoppeling - juni 
nr 2: Van smart grid naar local grid - juli 
nr 3: Biogas - aug 
nr 4: De mogelijkheden van biobrandstoffen - sept 
nr 5: Autonome watervoorziening  - sept 
nr 6: Windenergie op kleine schaal –okt 
nr 7: Kleine waterkracht –okt 
Huidige nieuwsbrief : nr 8: Zelf elektriciteit produceren met de zon – okt 
Geplande nieuwsbrieven 
nr 9: Nulenergie: van passief huis naar actief huis - nov. 
nr 10: Materiaalkeuze en concept van het autonome huis - nov. 
nr 11: Van “co-housing” naar “eco-housing” en “eco-village” – dec. 
nr 12: Autonomie en het transformeren van de transporteconomie - dec 
nr 13: Autonomie met voeding: het actieve huis en de plaatselijke voedselproductie – dec. 
nr 14: Bespreking van het concept “Earth ships” – dec/jan  
 
PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS : 
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster. Dat wat in de woning zelf niet kan voorzien worden, 

(bijvoorbeeld voedsel) moet in en zo kort mogelijke omgeving voorzien worden. 
2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie, waarbij zo veel mogelijk 

de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt. 
3. Passend in de “transitiebeweging”: van onder uit, naar een samenleving zonder fossiele bandstoffen en met 

plaatselijke, milieuvriendelijke productie van voeding en energie. 
4. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up. Onafhankelijkheid van de zon 

en/of de wind is mogelijk met biomassa. Energiezekerheid  is mogelijk via het lokale netwerk: de  lokale omgeving 
zorgt ervoor dat we niet zonder energie vallen. Een WKK zorgt kan voor deze onafhankelijkheid zorgen.   

5. Active house = meer produceren dat nodig is een belangrijk principe ter ondersteuning van het lokaal netwerk en zonder 
het netwerk te verstoren met piekbelastingen. 

6. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. Dit is realiseerbaar met bio-ecologische  
bouwmaterialen en biobrandstoffen (PPO en pellets) in combinatie met zonne-energie. 

7. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk gebruik makend van het 
bestaande patrimonium. Een ecologisch huis is in de eerste plaatse een bestaand huis. Het afbreken van een bestaand 
huis om beter te isoleren vergt een terugbetaaltijd van 50 jaar of meer. Niet de nieuwbouw, maar het verbouwen naar 
een zo hoog mogelijk isolatieniveau is een prioriteit. 

8. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. De bewoner moet in staat zijn om zijn eigen 
energiehuishouden te beheersen en te begrijpen. 

9. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden en het gebruik van grondstoffen 
uit de onmiddellijke omgeving. 

10. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar.  
11. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een maximaal 

energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  
12. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de elektriciteits- en de 

warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te kunnen opvangen.  
13. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze dozensysteem waarbij een 

uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat 
in onze steden en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm. 

©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur 
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