Digitale Zonatlas voor Wageningen
Is úw dak
geschikt voor

zonnepanelen?
Zoek uw dak op
en bekijk de berekening!

www.zonatlas.nl

Investeren in zonnepanelen is daardoor veel rendabeler geworden dan
beleggen of uw geld op een spaarrekening laten staan. Bovendien is
zonne-energie een zeer veilige investering. Hoewel de importhefﬁng
op Chinese zonnepanelen waarschijnlijk tijdelijke een kleine
prijsstijging teweeg brengt, is de verwachting dat zonnestroom voor
particulieren nog steeds goedkoper blijft dan grijze stroom. Wacht
daarom niet langer en stap ook over op zonne-energie!
Zonne-energie voor huurders
Huurt u een woning? Ook dan kunt u op de zonatlas opzoeken of
uw dak geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Met
de gegevens van de zonatlas onder de arm kunt u uw verhuurder
vragen of deze wil investeren in zonnepanelen, of het dak aan u,
als verhuurder, hiervoor ter beschikking wil stellen. Kijk voor meer
informatie op de zonatlas.
Zonneboilers
Een zonneboiler levert geen elektriciteit maar warm water met behulp
van de zon. Zonneboilers liggen ook op het dak en besparen gemiddeld
bijna de helft van uw energie(kosten) voor warm water. De zonatlas
geeft vooralsnog geen speciﬁek advies over de aanschaf van een
zonneboiler, in de toekomst mogelijk wel.
Faq’s en handige links
Op www.zonatlas.nl/wageningen vindt u antwoorden op de meest
gestelde vragen over zonnepanelen. Ook is er een pagina met
relevante websites op het gebied van zonne-energie.

Digitale Zonatlas

In Stichting Zonne-energie Wageningen werken Wageningse bedrijven,
instellingen, burgers en overheden samen om grootschalige realisatie
van zonne-energie mogelijk te maken. Op de website van de stichting
vindt u informatie voor particulieren en bedrijven, een kennisbank
op het gebied van zonne-energie, vraag en antwoord op de meest
gestelde vragen en inspirerende verhalen uit de praktijk. Kijk op www.
zonne-energie-wageningen.nl

Is uw dak geschikt voor zonnepanelen?
Op de interactieve website www.zonatlas.nl kunnen particulieren,
bedrijven en instellingen met één muisklik zien of hun dak
geschikt is voor zonne-energie. U kunt op adres zoeken wat de
hoeveelheid zonnestraling op het desbetreffende dak is, wat de
zonne-energieopbrengst in kWh is, wat de geschatte kosten van
zonnepanelen zijn en wat de terugverdientijd is. U hoeft zelf geen
gegevens in te vullen. Alle benodigde gegevens zijn door de zonatlas in
kaart gebracht.
Slimme rekenhulp
De zonatlas toont voor elk dakvlak binnen de gemeente de
geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie. Door het
combineren van weerdata, de invallende zonnestraling en de
hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie wordt een zeer
nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor
zonne-energieopwekking gegeven.
Enorme potentie zonne-energie
Wageningen heeft -met 19 zonnepanelen per 100 inwoners- al één van
de hoogste ‘zonnepaneeldichtheden’ van Nederland. De potentieel
nog op te wekken hoeveelheid zonne-energie in de gemeente is echter
nog enorm. Met deze nieuwe online tool wil de gemeente Wageningen
zoveel mogelijk burgers en bedrijven stimuleren om ook de overstap te
maken naar zonne-energie. Kijk of uw dak geschikt is voor zonneenergie op www.zonatlas.nl/wageningen
Zeer rendabele investering
Vanaf 2011 is de prijs van zonnepanelen ineens sterk gedaald.

Stichting Zonne-energie
Wageningen

Wageningen Woont Duurzaam
Scan de QR code en zie direct wat zonne-energie op uw dak oplevert!

Wageningen Solar City 2013
Wageningen is verkozen tot beste zonne-energie gemeente van
Nederland en mag een heel jaar lang de titel ‘Solar City 2013’ dragen.
Wageningen scoorde het hoogste bij de vakjury die bestond uit
belangrijke vertegenwoordigers van de zonne-energie sector, en ook
een overgrote meerderheid van de stemmen van het publiek ging
naar Wageningen.

Wageningen Woont Duurzaam is dé website voor al uw vragen over
duurzaam wonen, de mogelijkheden voor uw woningtype en voor
het vinden van lokale aanbieders. Ook vindt u er veel inspirerende
voorbeelden van stadsgenoten die hun huis duurzamer maakten.
Kijk op www.wageningenwoontduurzaam.nl

