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1 Inleiding 
Stichting Zonne-energie Wageningen werkt samen met een aantal Wageningse bedrijven en 
instellingen aan het doel om een doorbraak van de toepassing van zonne- energie in 
Wageningen te realiseren. De stichting verkent verschillende organisatorische, juridische en 
fiscale bedrijfsmodellen, met als doel om investeringen in zonne-energie zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken voor zowel bedrijven als particulieren en zonne-energie projecten te 
realiseren. 

Stichting Zonne-energie Wageningen heeft E4S Consult gevraagd om een korte inventarisatie 
uit te voeren naar de stand der techniek en innovaties op het gebied van thermische zonne-
energie.  

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de internationale en Nederlandse markt voor 
zonthermische systemen. In hoofdstuk 3 en 4 wordt respectievelijk ingegaan op de 
hoofdcomponenten van thermische zonne-energiesystemen, de zonnecollector en de warmte-
opslag. Hoofdstuk 5 beschrijft integrale zonthermische systeemconcepten en toepassingen. 
Daarbij wordt ingegaan op de fase van marktontwikkeling. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies 
van de inventarisatie. Voor een 9-tal systeemconcepten en technologieën zijn factsheets 
opgesteld die als bijlagen bij dit rapport opgenomen zijn. 
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2 Markt voor zonthermische systemen 
 
Het finaal energieverbruik in Europa voor verwarming en koeling (49%) is groter dan dat voor 
elektriciteit (20%) en transport (31%) en bestaat voor het grootste deel uit lage en 
middeltemperatuurwarmte (Figuur 2-1). Zonnewarmtetechnieken zijn beschikbaar die een 
groot deel van deze vraag kunnen dekken. In de visie van het Europese Zonnewarmte 
Technology Platform (ESTTP)1 kan bij een reductie van deze vraag met 40% in 2030 20% van 
deze warmte- en koudevraag gedekt worden met zonthermische technieken en in 2050 50%. 
Daarvoor zijn met name ontwikkelingen nodig op het gebied van hoge temperatuur collectoren 
en compacte opslagtechnieken voor warmte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het eind van 2010 was wereldwijd een capaciteit van circa 196 GWth aan thermische 
zonne-energiesystemen in bedrijf, ofwel 280 miljoen m2 aan zonnecollectoren (op basis van 55 
landen die meer dan 90% van de markt vertegenwoordigen)2. 60% van deze capaciteit is 
geïnstalleerd in China en ruim 18% in Europa. Als we kijken naar de penetratie van afgedekte 
zonnecollectoren in kWth per inwoner (Figuur 2-2) dan komt Nederland op de 31e plaats met 
17,5 kWth/1000 inwoners. Ter vergelijking in Duitsland is de marktpenetratie ruim een factor 6 
hoger. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gemiddelde systeemgrootte in Duitsland 
groter is dan in Nederland. 

                                                        
1 ESTTP, Solar Heating and Cooling for a Sustainable Energy Future in Europe, 2006. 
2 Solar Heat World Wide 2012, IEA Solar Heating and Cooling Programme. 

Figuur 2-1: Verdeling finaal energieverbruik in Europa1.  
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Figuur 2-3: Markt voor zonnewarmtesystemen in Nederland3. 

De schommelingen in de marktontwikkeling voor zonthermische systemen in Nederland 
(Figuur 2-3) kunnen voor een groot deel verklaard worden uit de introductie en het afschaffen 
van subsidieregelingen in de tijd. De toepassing in de nieuwbouw is de laatste jaren 
afgenomen door de stagnatie in de bouw. De markt voor onafgedekte collectoren (m.n. 
zwembadverwarming) is vrij stabiel met 30.000 m2 per jaar. De markt voor afgedekte 
collectoren (m.n. voor tapwaterverwarming) ligt op een vergelijkbaar niveau. Een klein (maar 
naar verwachting groeiend) deel daarvan bestaat uit vacuümbuiscollectoren. 
 

                                                        
3 IEA  country report NL 2012, draft, Agentschap NL.  
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Figuur 2-2: Geïnstalleerde capaciteit afgedekte zonnecollectoren per 1000 inwoners2. 
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3 Zonnecollectoren 
3.1  Collectortypen 
Er bestaan verschillende typen zonnecollectoren die elk een specifiek toepassingsgebied 
kennen. Het juiste type zonnecollector voor een bepaalde toepassing is in belangrijke mate 
afhankelijk van de gewenste werktemperatuur (Figuur 3-1).4  
 

 
Figuur 3-1: Overzicht collectortechnologieën, werktemperaturen en toepassingsgebieden4.  

 
Onafgedekte collectoren 
Onafgedekte collectoren bestaan uit een metalen of 
kunststof warmte-absorber zonder afdekking. Door de 
absorber stroomt lucht of een vloeistof die de ingevangen 
zonnewarmte en omgevingswarmte opneemt. Omdat de 
collectoren niet afgedekt zijn en blootstaan aan de 
buitenlucht zijn ze alleen geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (0-30ºC) zoals bijvoorbeeld voor 
zwembaden of voor het drogen van gewassen. 
Zonthermische daken zijn bouwkundig in het dak 
geïntegreerde onafgedekte collectoren (Figuur 3-2 en 
factsheet 7). Asfaltcollectoren die in wegen geïntegreerd 
worden vallen ook in de categorie onafgedekte 
collectoren. 
 
De onafgedekte zwembadcollectoren (bijvoorbeeld de 
EPDM rubber matten) zijn een standaard uitontwikkeld 
product. Innovaties van de laatste jaren zijn met name bij de energiedaken te vinden waar 
onafgedekte collectoren bouwkundig in daken geïntegreerd worden en ook met PV-folies 
gecombineerd worden (factsheets 7 en 8).  

                                                        
4 Technology Roadmap – Solar Heating and Cooling, IEA, 2012. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

concentrerende collectoren 

hoogrendementscollectoren 

afgedekte vlakkeplaatcollectoren 

onafgedekte collectoren 

werktemperatuur ºC  

zwembadverwarming 
ruimte koeling 

proceswarmte industrie 
warmtapwater en  
ruimteverwarming 

drogen gewassen                     

Figuur 3-2: Zonthermisch dak 

Illustratie: brochure zonthermische daken,  
Agentschap NL, 2012 



Inventarisatie zonthermische systemen  8 

 

 energy 4 sustainability 
 

 
 
Afgedekte vlakkeplaatcollectoren 
De standaard zonnecollector in 
Europese landen voor warmtap-
watersystemen is de afgedekte 
vlakkeplaatcollector (Figuur 3-3 en 
factsheet 1). De vlakkeplaatcollector 
wordt ook toegepast in zonne-
verwarmingssystemen die een 
bijdrage aan de ruimteverwarming 
leveren (factsheet 4). Een 
vlakkeplaatcollector zet zowel direct 
als diffuus (bij bewolkte hemel) 
zonlicht om in warmte. De collector bestaat uit een ondiepe bak (diepte ±9 cm) die opgebouwd 
is uit een lichtdoorlatende glazen afdekplaat die het warmteverlies aan de voorzijde beperkt, 
een metalen absorberplaat met daarop buizen waardoor een vloeistof stroomt om de warmte 
af te voeren en isolatiemateriaal aan de achterzijde en zijkanten om het warmteverlies te 
beperken. Het rendement van de collector wordt bepaald door de hoeveelheid zonlicht die 
geabsorbeerd wordt en door de verliezen die optreden. Bij hogere werktemperaturen wordt 
beperking van de warmteverliezen steeds belangrijker. 
 
In de afgelopen decennia zijn de ontwikkelingsinspanningen gericht geweest op het verbeteren 
van de prijs/prestatieverhouding. Vlakkeplaatcollectoren worden inmiddels uitgerust met zeer 
effectieve spectraal-selectieve coatings op de warmte-absorber. Deze coatings absorberen 
aan de ene kant zonlicht heel effectief en stralen aan de andere kant nauwelijks warmte uit 
waardoor het warmteverlies beperkt blijft. Daarnaast zijn producten ontwikkeld met kunststof 
afdekmaterialen in plaats van de reguliere glasafdekking (ijzeram glas met hoge zonlicht-
transmissie). Een speciale variant is de afgedekte PVT-collector waarin een PV-module 
geïntegreerd is in een afgedekte vlakkeplaatcollector (factsheet 8).  
 
Hoogrendementscollectoren 
Hoogrendementscollectoren kunnen warmte op hogere temperaturen leveren, ook bij lage 
omgevingstemperaturen (factsheet 3). Om hogere temperaturen te kunnen produceren dient 
het warmteverlies van de zonnecollector beperkt te worden. Hogere temperaturen zijn 
wenselijk om in de winter een bijdrage aan ruimteverwarming te kunnen leveren (bij lage 
omgevings-temperatuur en lage instraling), voor proceswarmte in de industrie, voor 
zonthermisch gedreven absorptie-koelmachines of voor het aandrijven van een stoomturbine 
t.b.v. elektriciteitsopwekking.  
Er bestaan verschillende typen hoogrendementscollectoren. We kunnen daarbij onderscheid 
maken tussen niet concentrerende en concentrerende hoogrendementscollectoren. 
 
Niet concentrerende hoogrendementscollectoren 

• Vacuümbuiscollectoren ( tot 300°C) 
• Vacuüm vlakkeplaatcollectoren ( tot 300°C) 
• Vlakkeplaatcollectoren met transparante isolatiematerialen (tot 250ºC) 

Absorberplaat

Isolatie

Glas

Aanvoer

Afvoer

Verzamelaar

Vloeistofbuisjes

Figuur 3-3: Vlakkeplaatcollector  
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Het rendement van collectoren is primair afhankelijk van de zonlichttransmissie door de 
afdekking en de omzetting in warmte en van het warmteverlies van de collector naar de 
omgeving (door geleiding, straling en convectie). 
In hoogrendementscollectoren wordt het warmteverlies bij hoge temperaturen beperkt door 
warmteverliesmechanismen (geleiding, straling en convectie) te onderdrukken.  
 
Vacuüm technologie is heel effectief om het 
warmteverlies door warmtegeleiding door lucht en 
convectie van lucht te onderdrukken. Een ‘oude’ 
vacuümtechniek zijn de vacuümbuis-collectoren. De 
absorber is hierbij ondergebracht in een vacuüm 
gezogen glazen buis. Een veel toegepaste 
vacuümbuiscollector is de Sydney-collector (Figuur 
3-4). In China worden deze collectoren op grote 
schaal geproduceerd en zijn daar de standaard 
technologie voor warmtapwater zonneboilers. Deze 
collectoren worden in toenemende mate 
geïmporteerd in Nederland voor toepassing in 
huishoudelijke zonneboilers en zijn in prijs 
concurrerend met vlakke plaatcollectoren. 
 
Van recenter datum en in een vroeg stadium van 
marktontwikkeling zijn vacuüm vlakke plaat 
collectoren, zoals deze bijvoorbeeld door het 
Zwitserse bedrijf TVP Solar (Figuur 3-5) en het 
Spaanse SRB  Energy ontwikkeld zijn. Een 
belangrijke uitdaging voor deze techniek is het 
gedurende de levensduur handhaven van het 
vacuüm in de collector.  
 
Eveneens in vroeg stadium van marktontwikkeling zijn de vlakke plaatcollectoren met 
transparante isolatiematerialen (alhoewel er al ruim 25 jaar onderzoek naar deze toepassing 
gedaan wordt). Transparante isolatiematerialen combineren een hoge doorlaatbaarheid van 
licht met een goede warmte-isolatie. Voor toepassing in zonnecollectoren zijn transparante 
isolatiematerialen met zogenaamde honingraat structuren die een goede lichtdoorlaatbaarheid 
voor direct en diffuus licht kennen het meest geschikt. Uitdaging voor deze techniek is de 
temperatuurbestendigheid van het kunststof isolatiemateriaal bij hoge temperaturen. De 
hoogrendement honingraat collector van het Israëlische bedrijf TIGI (Figuur 3-6) is in 2012 
gecertificeerd volgens de Europese normen met een Solar Keymark certificaat.  

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3-4: Sydney vacuümbuis. 

Figuur 3-5: Vacuum vlakkeplaat-
collector TVP-solar 

Illustratie: TVP-solar 

Figuur 3-6: TIGI honingraat collector  

Foto en Illustratie: TIGI 
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Concentrerende collectoren 
In concentrerende collectoren wordt zonlicht dat op het apertuur oppervlak (het openings-
oppervlak) van de collector valt met spiegels of lenzen geconcentreerd waardoor hoge 
temperaturen gerealiseerd kunnen worden. Hoe hoger de concentratiefactor hoe hoger de te 
bereiken temperatuur. Alleen direct zonlicht (uit de richting van de zon) kan goed 
geconcentreerd worden. Het is daarbij van belang dat de collector (of de spiegels die het 
zonlicht concentreren) de zon gedurende zijn baan over de dag volgt met een tracking-
systeem. Diffuus zonlicht dat verstrooid is door bijvoorbeeld wolken, komt uit alle richtingen en 
kan niet goed geconcentreerd worden.    
Licht concentrerende collectoren, bijvoorbeeld collectoren uitgerust met parabolische spiegels 
(CPC =  Compound Parabolic 
Concentrator), kennen doorgaans een 
concentratiefactor kleiner dan 2 (Figuur 
3-7).  Deze collectoren kunnen vast 
gemonteerd worden en hoeven de zon 
niet te volgen. Ze kunnen ook diffuus 
licht op de absorber concentreren. Dit 
type collector komt voor in combinatie 
met vlakke plaat absorbers met 
vacuümbuis collectoren. 
 
In de Solior compacte zonneboiler van 
Itho-Daalderop is het cilindrische 
opslagvat zelf de absorber voor zonne-
energie (factsheet 2). Zonlicht dat direct 
of via de parabolische spiegel in het 
systeem op het opslagvat valt, verwarmt 
direct het water in het opslagvat (Figuur 
3-8). Het warmteverlies wordt door een 
speciale coating op het opslagvat en 
een dubbele afdekking beperkt. 
 
 
 
 
Hoog concentrerende zonne-energietechnieken kunnen zeer hoge temperaturen bereiken en 
worden meestal toegepast om elektriciteit op te wekken in klimaten met hoog zonaanbod en 
een groot aandeel direct zonlicht.  
 
 
 
 
 
 

Figuur 3-7: SRB vacuüm collector met CPC spiegels 

Figuur 3-8: Solior zonneboiler met CPC spiegels 

Illustratie: Itho-Daalderop 
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3.2  Het rendement van verschil lende collectortypen 
Het rendement van een zonnecollector is afhankelijk van het temperatuurverschil met de 
buitenlucht. Het is niet zo dat een hoogrendementscollector in alle temperatuurgebieden een 
hoger rendement heeft. Een onafgedekte collector kent geen lichtverlies door een afdekking en 
kan daardoor een hoger rendement hebben dan een afgedekte collector zolang de 
temperatuur van de collector maar niet veel hoger is dan de omgevingstemperatuur. Zo kent 
elk collectortype zijn optimale werkgebied. De rendementscurves van verschillende 
collectortypes is in Figuur 3-9 weergegeven.5  

 
 

                                                        
5 Technology Roadmap – Solar Heating and Cooling, IEA, 2012. 

Figuur 3-9: Collectorrendement bij verschillende temperatuurniveaus5. 
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4 Opslagtechnieken voor zonnewarmte 
Daar waar het aanbod van zonne-energie en warmtevraag niet samenvallen is opslag van 
zonnewarmte noodzakelijk. Dat kan warmte-opslag voor één of enkele dagen zijn maar ook 
seizoenopslag van warmte om zomers geproduceerde zonnewarmte in het winterseizoen te 
kunnen benutten. 
 
Er bestaan verschillende technieken voor warmteopslag6: 

 
1. Voelbare warmteopslag 

Voelbare warmteopslag maakt gebruik van de warmtecapaciteit van materialen. Het 
meest voorkomende voelbare warmteopslagmedium voor toepassingen tot 100ºC is 
water dat een hoge warmtecapaciteit heeft.  
Deze techniek wordt toegepast bij de opslag van zonnewarmte in het water van een 
zwembad en bij de reguliere opslag van warmwater in boilers. Opslagvaten van 
zonneboilers worden geoptimaliseerd om een zo goed mogelijke 
temperatuurgelaagdheid te realiseren wat de systeemopbrengst ten goede komt.  
In Nederland heeft de firma Solesta een 
zonneboiler ontwikkeld met een kunststof 
opslagvat en een tapspiraal voor de hygiënische 
scheiding van collectorwater en tapwater (Figuur 
4-1). Door toepassing van kunststof in plaats van 
roestvast staal kan de zonneboiler goedkoper 
geproduceerd worden waarmee een 
kosteneffectieve zonneboiler in de markt gezet kan 
worden.  
 
Ten behoeve van de seizoenopslag van zonnewarmte vinden experimenten plaats met 
opslag van zonnewarmte in grondwater op hogere temperatuur in aquifers (factsheet 
9). Opslag van zonnewarmte in gebouwmassa (steen, beton) is ook een vorm van 
voelbare warmteopslag.  
 

2. Latente warmteopslag 
Latente warmteopslag maakt gebruik gemaakt van de faseovergang van stoffen, 
bijvoorbeeld het smelten of verdampen van een stof. Hiermee kan warmte in principe 
met een grotere energiedichtheid opgeslagen worden waardoor de opslag compacter 
kan zijn. PCM’s (Phase Change Materials) worden op dit moment met name toegepast 
in gebouwen voor lage temperatuur opslag van warmte/-koude bij kleine 
temperatuurverschillen. 

                                                        
6 ESTTP, Solar Heating and Cooling for a Sustainable Energy Future in Europe. 

Figuur 4-1: Solesta opslagvat 

Illustratie: Solesta 
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Water kan bij de faseovergang naar ijs ook 
ingezet worden om warmte met hoge 
dichtheid bij lage temperatuur op te slaan. 
Viessmann heeft een ijsopslag systeem 
ontwikkeld waarbij zonnewarmte en 
bodemwarmte opgeslagen wordt in ijs en 
waar warmte aan onttrokken wordt door 
middel van een warmtepomp (Figuur 4-2).  
 

 
 
 

3. Sorptie warmteopslag 
Sorptie warmteopslag maakt gebruik van de sorptiewarmte die vrijkomt als waterdamp 
geabsorbeerd wordt in een sorptiemateriaal als bijvoorbeeld zeoliet of silicagel (Figuur 
4-3). Met zonnewarmte kan het verzadigde 
sorptiemateriaal gedroogd (geregenereerd) 
worden waardoor het op een gewenst tijdstip 
weer warmte kan afgeven als er waterdamp 
toegevoerd wordt. Door middel van 
sorptietechniek kan warmte-opslag in 
principe verliesvrij plaatsvinden met een 
energiedichtheid een factor 4 hoger dan in 
water7. Dat betekent dat met een 
opslagvolume van 6 m3 een zonne-
energiebijdrage aan de totale warmtevraag van een energiezuinige woning 
(warmtapwater en ruimteverwarming) van 80% gerealiseerd kan worden.  
 

4. Thermochemische warmteopslag 
Bij thermochemische opslag wordt energie opgeslagen door middel van een 
chemische reactie. Opslagdichtheden van meer dan 20 keer die van water zijn in 
principe mogelijk. 
 

De toepassing van sorptie- en thermochemische warmteopslagsystemen voor thermische 
zonne-energie bevinden zich nog in een onderzoeks- en ontwikkelingsstadium. De nu 
commercieel verkrijgbare en praktisch toepasbare ontwikkelingen betreffen met name voelbare 
en latente warmteopslagtechnieken.  
 

                                                        
7 http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2012/june/compact-and-flexible-thermal-storage.html 

Figuur 4-2: Latente warmteopslag in ijs. 

Illustratie: Viessmann 

Figuur 4-3: Zeoliet sorptie pellets 

Foto: Fraunhofer IGB 
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5 Zonthermische systeemconcepten en toepassingen  
5.1  Systeemconcepten en fase van marktontwikkeling 
De beschikbare thermische zonne-energietechnieken (zonnecollectoren en warmteopslag) 
worden in zeer verschillende systeemconcepten toegepast die zich in een verschillend stadium 
van marktontwikkeling bevinden, dit is voor Nederland indicatief weergegeven in Figuur 5-1. 
Het stadium van marktontwikkeling verschilt sterk per land. Voor Nederland kan gesteld 
worden dat na een groeifase in de jaren ‘90 de markt voor zonneboilers gestabiliseerd is. Van 
een volwassen of een verzadigd marktontwikkelingsstadium is voor de diverse technieken 
echter zeker nog geen sprake. Daarbij komt dat door de sterke prijsdaling van PV-systemen 
zon-thermisch in de meeste situaties nog maar moeilijk met PV kan concurreren op prijs. Naar 
verwachting zullen met name de technieken met een concurrerende prijs/prestatieverhouding 
hun marktaandeel kunnen versterken. 
Voor 9 zonthermische systeemconcepten en technieken is een factsheet uitgewerkt waarin 
beknopt beschreven worden: het toepassingsgebied, de status van de marktontwikkeling, 
innovatie aspecten, prijs/prestatiekentallen en leveranciers. Het betreft de groen gemarkeerde 
en genummerde systeemconcepten en technieken in Figuur 5-1. De factsheets zijn 
genummerd als bijlage opgenomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 5-1: Zonthermische systemen/ technieken en marktontwikkelingsfase in Nederland  
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5.2  Overzicht en analyse bestaande en nieuwe technieken 
In Tabel 5-1 is een overzicht weergegeven van de bestaande en nieuwe zonthermische 
technieken waarvan factsheets in de bijlage opgenomen zijn. Daarin zijn indicatieve 
opbrengsten GJ/m2 en terugverdientijden weergegeven. De opbrengsten zijn hierbij afhankelijk 
van de specifieke techniek, de systeemdimensionering en het vraagpatroon. De 
terugverdientijd is afhankelijk van de kostprijs van de specifieke techniek en de schaalgrootte 
van de toepassing (projectmatig, individueel). Er is hierbij geen rekening gehouden met 
subsidies of belastingvoordelen.8 

 

 

 

Een globale indicatie (variërend van 1 tot 5 sterren) is gegeven van de marktkansen en het 
potentieel op de korte termijn voor elke techniek. Daarbij is gekeken naar het 
toepassingspotentieel, status van de marktontwikkeling van de techniek en de 
prijs/prestatieverhouding. Het grootste potentieel en de beste marktkansen zijn gelegen bij de 
toepassing van standaard zonneboilers voor warmwaterbereiding. Deze systemen zijn 

                                                        
8 Deliverable 4.1 and 4.2 Monitoring and Research Report Demonstration Almere, Concerto Initiative cRRescendo, Ecofys, 2012. 

Tabel 5-1: Overzicht zonthermische systeemconcepten en technieken 
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marktrijp en kennen de gunstigste prijs/prestatieverhouding. De toepassing is mogelijk in de 
nieuwbouw, bestaande bouw, bij grondgebonden woningen, hoogbouw en als 
warmtapwatersysteem in de utiliteitsbouw. 

De innovaties zijn met name te vinden op het gebied van een verbetering van de 
prijs/prestatieverhouding. Een interessant product is de Solesta zonneboiler die door 
toepassing van een goedkoper kunststof opslagvat met tapspiraal (voor de hygiënische 
scheiding van tapwater en collectorwater) en toepassing van een vacuümbuiscollector, de 
concurrentie met de sterk in prijs gedaalde PV-systemen aan kan. Indien projectmatig 
gerealiseerd in grotere aantallen kan de prijs van dit systeem (met een 20-buis collector) 
compleet geïnstalleerd omlaag naar €1400 incl. BTW. Een recente ontwikkeling is de 
uitbreiding van dit systeem met een rookgascondensor die de rookgassen van een ketel 
condenseert en daar met name in de wintermaanden effectief warmte aan kan onttrekken. 
Deze warmte wordt opgeslagen in het zonneboileropslagvat. Daarmee kan het hele jaar 
warmte geproduceerd worden, in het zomer halfjaar voornamelijk met de zonnecollector en in 
het winter halfjaar voornamelijk met de rookgascondensor. 
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6 Conclusies 
- Een aanzienlijk deel van de energiebehoefte in Europa bestaat uit lage en 

middentemperatuur warmtevraag. De technieken zijn beschikbaar om een substantieel 
aandeel van de warmte- en koudevraag in Europa te produceren met zonthermische 
technieken. 

- De jaarlijkse Nederlandse markt heeft een omvang van circa 30.000 m2/jaar aan 
onafgedekte zwembadcollectoren en circa 30.000 m2/jaar aan afgedekte collectoren m.n. 
voor warmtapwaterbereiding. 

- Er bestaan een breed scala aan thermische zonne-energie technieken variërend van 
onafgedekte collectoren, afgedekte vlakkeplaatcollectoren, niet concentrerende 
hoogrendementscollectoren tot concentrerende collectoren, alsmede van warmteopslag-
technieken. Ontwikkelingen en innovaties vinden plaats in de meeste van deze 
categorieën, met een focus op het verbeteren van de prijs/prestatieverhouding, de 
ontwikkeling van hoogrendementscollectoren voor hoge temperaturen en onderzoek naar 
opslagtechnieken met een hoge energiedichtheid  

- Het grootste potentieel en de beste marktkansen op korte termijn zijn gelegen bij de 
toepassing van standaard zonneboilers voor warmwaterbereiding. Deze systemen zijn 
marktrijp en kennen de gunstigste prijs/prestatieverhouding. De toepassing is mogelijk in 
de nieuwbouw, bestaande bouw, bij grondgebonden woningen, hoogbouw en als 
warmtapwatersysteem in de utiliteitsbouw.  
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Bijlagen factsheets 
 

1. Standaard zonneboiler  
2. Compacte zonneboiler 
3. Hoogrendementscollectoren 
4. Zonneverwarmingssysteem 
5. Hoogbouw zonneboiler 
6. Stads- en wijkverwarming 
7. Zonthermisch energiedak 
8. PV-thermische systemen 
9. Seizoenopslag utiliteitsbouw 

 
 



1. Standaard zonneboiler

Opgesteld door E4S Consult in opdracht van 
Stichting Zonne-energie Wageningen

mei 2013

Toepassingsgebied
•	 Warmtapwater
•	 Woningbouw	/	utiliteitsbouw	met	warmwatervraag
•	 Bestaande	bouw	/	nieuwbouw

Beschrijving
De	 standaard	 zonneboiler	 wordt	 gebruikt	 voor	 het	
verwarmen	 van	 tapwater	 en	 niet	 voor	 ruimteverwarming.	
Een	 standaard	 zonneboiler	 bestaat	 uit	 een	 op	 het	 dak	
geplaatste	zonnecollector	met	een	oppervlakte	van	1,4	tot	
5,0	m2	en	een	in	de	woning	geplaatste	los	voorraadvat	van	
80	 tot	 200	 liter.	 De	 collectorvloeistof	 wordt	 rondgepompt	
in	 een	 gesloten	 circuit.	 In	 het	 voorraadvat	 geeft	 de	
collectorvloeistof	 de	 warmte	 af	 aan	 het	 leidingwater	 via	
een	warmtewisselaar.	Een	standaard	zonneboiler	heeft	een	
naverwarmer	nodig	(een	combiketel	of	elektrische	boiler).	

Het	merendeel	van	de	in	Nederland	geplaatste	zonneboilers	
werken	 met	 water	 als	 collectorvloeistof	 en	 gebruiken	 het	
terugloopprincipe.	 Er	 zit	 alleen	 water	 in	 de	 zonnecollector	
als	 er	 genoeg	 zon	 is	 en	 het	 voorraadvat	 nog	 warmte	 op	
kan	 nemen.	 Het	 voordeel	 van	 dit	 systeem	 is	 dat	 er	 geen	
vorstbeschermingsmiddel	 in	het	water	hoeft	en	dat	er	geen	
oververhittingsbeveiliging	nodig	is.	Het	nadeel	is	dat	het	water	
vrij	moet	kunnen	teruglopen	in	het	voorraad-vat,	als	de	pomp	
stopt.	Vanaf	de	collector	moeten	de	leidingen	op	afschot	naar	
beneden	lopen.	Dat	is	geen	probleem	als	het	voorraadvat	vlak	
bij	de	collector	staat	maar	het	is	lastig	als	het	voorraadvat	aan	
de	andere	kant	van	de	woning	is	of	zelfs	in	de	kelder.	

In	 de	 grote	 markten	 in	 Noord-Europa,	 zoals	 Duitsland	 en	
Oostenrijk,	 staat	 het	 voorraadvat	meestal	 in	 de	 kelder	 en	
worden	 systemen	 met	 een	 vorstbeschermingsmiddel	 en	
een	expansievat	als	oververhittingsbeveiliging	toegepast.	De	
laatste	jaren	komen	er	steeds	meer	buitenlandse	producten	
volgens	dit	principe	op	de	Nederlandse	markt.	

In	 Zuid-Europa	 is	 het	 thermosifon	 systeem	 gebruikelijk.	
De	 tank	 staat	 daarbij	 boven	 de	 collector.	 Doordat	 warm	
water	 lichter	 is,	ontstaat	een	natuurlijke	circulatie	met	het	
voorraadvat.	 In	 Nederland	 is	 het	 niet	 acceptabel	 om	 een	
grote	 tank	op	 schuine	daken	aan	 te	brengen	en	wordt	 als	
oplossing	de	tank	in	de	nok	van	een	woning	opgehangen.	

Een	 zonneboiler met geïntegreerde naverwarming (cv-
zonneboiler)	 is	 een	 standaard	 zonneboiler	 met	 een	 extra	
warmtewisselaar	 in	 het	 voorraadvat.	 De	 extra	 warmte-
wisselaar	is	aangesloten	op	de	cv-ketel.	Bij	deze	systemen	is	
geen	aparte	naverwarmer	(warmwatertoestel)	nodig.	

De	grote (collectieve) zonneboiler	is	qua	werking	vergelijk-
baar	met	de	standaard	zonneboiler.	Meestal	wordt	een	grote	

zonneboiler	ingepast	in	een	bestaande	warmwaterinstallatie	
door	 het	 voorraadvat	 voor	 de	 al	 aanwezige	 boiler(s)	 te	
plaatsen.	In	plaats	van	koud	leidingwater	stroomt	het	door	
de	 zonneboiler	 voorverwarmde	 water	 in	 de	 bestaande	
boiler(s).	 Grote	 zonneboilers	 worden	 toegepast	 in	
verzorgings-	en	verpleeghuizen,	appartementencomplexen	
en	sportaccommodaties	met	een	hoog	warmwater	gebruik.

Technologie- en marktontwikkeling
Standaard	 zonneboilers	 zijn	 volwassen	 producten	 die	 zich	
al	 circa	 30	 jaar	 bewezen	 hebben.	 De	 markt	 in	 Nederland	
is	 na	 groei	 in	 de	 jaren	 ’90	 gestabiliseerd	 op	 5.000-10.000	
systemen	per	jaar,	vooral	in	de	nieuwbouw.

Innovatieaspecten
De	 belangrijkste	 innovaties	 richten	 zich	 op	 verbetering	
van	 de	 prijs/prestatieverhouding.	 Solesta	 en	 Remeha	
hebben	 systemen	 ontwikkeld	 met	 een	 drukloos	 kunststof	
voorraadvat	en	een	tapspiraal.	Een	aantal	fabrikanten	heeft	
compacte	zonneboilers	ontwikkeld	waarbij	het	voorraadvat	
geïntegreerd	is	met	de	collector	(Solior	van	Itho	Daalderop).	

Prijs en prestatie kentallen
Huishoudelijke	zonneboiler:
•	 zonbijdrage	aan	warmtapwatervraag	45%
•	 systeemprijs	€	1.400	-	€	2.500
•	 systeemopbrengst	3,6	GJ/jaar
•	 eenvoudige	terugverdientijd	10	-	18	jaar
Grote	(collectieve)	zonneboilers:
•	 zonbijdrage	aan	warmtapwatervraag	30	-	45%
•	 systeemprijzen	€	300	-	€	900/m2	(excl.	BTW)
•	 specifieke	opbrengst	1,3	-	1,6	GJ/m2

•	 eenvoudige	terugverdientijd	9	-	25	jaar

Leveranciers
AO	Smith,	Atag	AWB,	DSS,	Ferroli,	Itho-Daalderop,	HR	Solar,	
Remeha,	Magic	Boiler	Company,	Nefit,	Paradigma,	Rivusol,	
REB2B,	Schüco,	Solesta,	Stiebel-Eltron,	Vaillant,	Viessmann,	
Wolf,	ZEN.

Bronnen
•	 Zonnewarmte,	 welke	 type	 zonneboilers	 zijn	 er	 op	 de	

markt,	Agentschap	NL,	2011.
•	 Statusrapportage	 zonneboilers	 in	 Nederland	 in	 2008,	

Bosselaar	en	Blezer,	januari	2009.

Schema standaard zonneboiler



Schema compacte zonneboiler Itho-Daalderop

Schema compacte zonneboiler

Opgesteld door E4S Consult in opdracht van 
Stichting Zonne-energie Wageningen

mei 2013

Toepassingsgebied 
•	 Warmtapwater
•	 Woningbouw
•	 Bestaande	bouw	/	nieuwbouw

Beschrijving
Compacte	 zonneboilers	 worden	 alleen	 gebruikt	 voor	
het	 verwarmen	 van	 tapwater.	 Omdat	 de	 watervoorraad	
geïntegreerd	 is	 in	 de	 zonnecollector	 op	 het	 dak,	 is	 deze	
hoger	en	zwaarder	dan	de	zonnecollector	van	een	standaard	
zonneboiler.	Het	voordeel	van	een	compacte	zonneboiler	is	
dat	 er	 geen	 extra	 ruimte	 in	 huis	 voor	 nodig	 is	 en	 dat	 de	
installatiekosten	lager	kunnen	zijn.	Het	leidingwater	wordt	
direct	 in	 een	 goed	 geïsoleerde	 zonnecollector	 verwarmd	
en	opgeslagen.	Er	is	dus	geen	apart	voorraadvat	nodig.	De	
watervoorraad	bedraagt	75	tot	140	liter.	

Net	als	bij	de	standaard	zonneboiler	loopt	het	opgewarmde	
water	uit	het	collectorvat	via	een	naverwarmer	(bijvoorbeeld	
combiketel	of	elektrische	boiler)	naar	de	kraan.	

Technologie- en marktontwikkeling
In	de	Solior	compacte	zonneboiler	is	het	cilindrische	opslagvat	
zelf	de	absorber	voor	zonne-energie.	Zonlicht	dat	direct	of	via	
de	parabolische	spiegel	in	het	systeem	op	het	opslagvat	valt,	
verwarmt	direct	het	water	in	het	opslagvat.	Het	warmteverlies	
wordt	 door	 een	 speciale	 coating	 op	 het	 opslagvat	 en	 een	
dubbele	afdekking	beperkt.	Het	systeem	is	sinds	enkele	jaren	
op	de	markt	en	heeft	zich	in	de	praktijk	bewezen.	

Estec-Holland	 levert	 een	 compact	 systeem	 voor	 platte	
daken	met	 vlakkeplaatcollector,	 geïntegreerd	voorraadvat	
en	thermosifoncirculatie.	

IQ	Energy	Control	levert	een	standaard	compacte	Chinese	
vacuümbuis	 zonneboiler	 met	 geïntegreerd	 voorraadvat	
voor	platte	daken.	De	huidige	 systemen	op	de	markt	 zijn	
specifiek	ontwikkeld	voor	toepassing	op	platte	daken.	

Het	marktaandeel	 van	 deze	 compacte	 zonneboilers,	 die	 op	
platte	daken	toegepast	kunnen	worden,	is	echter	nog	beperkt.	

Innovatieaspecten
Een	 belangrijk	 innovatieaspect	 bij	 de	 Solior	 compacte	
zonneboiler	 is	 de	 wijze	 van	 integratie	 van	 collector	 en	
voorraadvat	en	de	oplossingen	die	gevonden	 zijn	om	het	
warmteverlies	 van	 het	 voorraadvat	 te	 beperken	 en	 de	
dakdoorvoer	te	beschermen	tegen	bevriezing.

Prijs en prestatiekentallen
•	 zonbijdrage	aan	warmtapwatervraag	45%
•	 systeemprijs	€2.000	-	€2.500
•	 systeemopbrengst	3,4	GJ/jaar
•	 eenvoudige	terugverdientijd	16-19	jaar

Leveranciers
Estec-Holland,	IQ	Energy	Control,	Itho-Daalderop	(Solior)

Bronnen
•	 Zonnewarmte,	welke	 type	 zonneboilers	 zijn	 er	 op	 de	

markt,	Agentschap	NL,	2011
•	 Statusrapportage	 zonneboilers	 in	 Nederland	 in	 2008,	

Bosselaar	en	Blezer,	januari	2009.

2. Compacte zonneboiler

Compacte zonneboilers van Estec-Holland (links) en Itho-Daalderop (rechts)



Collectorrendement als functie van  het temperatuurverschil 
tussen collector en omgevingslucht

Links: Sydney vaccuümbuis-collector met heat-pipe voor warmtetransport 
Rechts: Vacuümbuiscollector in platdakopstelling

Opgesteld door E4S Consult in opdracht van 
Stichting Zonne-energie Wageningen

mei 2013

Toepassingsgebied
•	 Ruimteverwarming,	warmtapwater	 en	 koeling	 i.c.m.	

warmtepomp
•	 Woningbouw	/	utiliteitsbouw
•	 Nieuwbouw	/	renovatie

3. Hoogrendementscollectoren

Beschrijving
Hoogrendementscollectoren	 kunnen	 warmte	 op	 hogere	
temperaturen	leveren,	ook	bij	lage	omgevingstemperaturen.	
Om	hogere	temperaturen	te	kunnen	produceren	dient	het	
warmteverlies	 van	 de	 zonnecollector	 beperkt	 te	worden.	
Hogere	 temperaturen	 zijn	wenselijk	 om	 in	 de	winter	 een	
bijdrage	 aan	 ruimteverwarming	 te	 kunnen	 leveren	 (bij	
lage	 omgevingstemperatuur	 en	 lage	 instraling),	 voor	
proceswarmte	 in	 de	 industrie	 of	 voor	 zonthermisch	
gedreven	absorptie-koelmachines.	

Er	bestaan	verschillende	typen	hoogrendementscollectoren:
•	 Vacuümbuiscollectoren	(170	-	300°C)
•	 Vlakkeplaatcollectoren	met	transparante	isolatie	(250ºC)
•	 Vacuümvlakkeplaatcollectoren	(170	-	300°C)
•	 Concentrerende	collectoren	(tot	ca.	550°C)
Concentrerende	 collectoren	 zetten	 vooral	 direct	 zonlicht	
efficiënt	om	in	hoge	temperatuur	warmte.

Een	 veel	 toegepaste	 vacuümbuiscollector	 is	 de	 Sydney-
collector.	In	China	worden	deze	collectoren	op	grote	schaal	
geproduceerd	 en	 zijn	 daar	 de	 standaard	 technologie	 voor	
warmtapwater	 zonneboilers.	 Deze	 collectoren	 worden	
in	 toenemende	 mate	 geïmporteerd	 in	 Nederland	 voor	
toepassing	 in	 huishoudelijke	 zonneboilers	 en	 zijn	 in	 prijs	
concurrerend	 met	 de	 standaard	 vlakkeplaatcollectoren.	
Deze	collectoren	kunnen	aanvullend	uitgerust	worden	met	
spiegels	aan	de	achterzijde	om	meer	direct	en	diffuus	licht	
op	 te	 vangen.	 Er	 bestaan	 verschillende	 systemen	 voor	 de	
warmte-overdracht	van	buis	naar	warmtetransportvloeistof.
Vacuümbuiscollectoren	 met	 heat-pipes	 waarin	 dit	
warmtetransport	 plaatsvindt	 door	 een	 verdampende	 en	
condenserende	vloeistof	zijn	een	veelvoorkomend	type.

Technologie- en marktontwikkeling
Standaard	vlakkeplaat-	en	vacuümbuiscollectoren	zijn	een	in	
de	afgelopen	decennia	ver	uitontwikkelde	technologie	met	een	
wereldwijd	opgesteld	vermogen	van	ca.	173	GWthermisch.

Innovatieaspecten
Er	zijn	veel	ontwikkelingen	met	hoogrendementscollectoren.	
Het	 Spaanse	 SRB	 Energy	 met	 een	 servicecentrum	 in	
Eindhoven	 maakt	 op	 basis	 van	 door	 CERN	 ontwikkelde	

technologie	 ultrahoog	 vacuümvlakkeplaatcollectoren	 die	
warmte	van	300°C	kunnen	leveren.	

Tigi	heeft	een	hoogrendementscollector	ontwikkeld	met	een	
transparant	 isolatiemateriaal	met	 honingraatstructuur.	Het	
transparante	isolatiemateriaal	laat	zonlicht	goed	door,	maar	
remt	het	verlies	door	convectie	en	warmte-uitstraling	sterk.

Prijs en prestatiekentallen
Systeemjaaropbrengst	huishoudelijke	zonneboiler	2,8	m2
•	 Standaard	 vlakkeplaatcollector:	 1,3	 GJ/m2	 apertuur	

oppervlak
•	 Vacuümbuiscollector:	1,8	GJ/m2	apertuur	oppervlak
Indicatie	collectorprijs	per	m2	apertuur	oppervlak:
•	 Standaard	vlakkeplaatcollector:	€300/m2
•	 Vacuümbuiscollector:	€300	-	€1.000/m2

Leveranciers
IQ	 Energy	 Control,	 Kingspan,	 Paradigma,	 Rivusol,	 Solesta,	
S-Power,	SRB	Energy,	Tigi,	TVP	Solar,	Viessmann,	Zizon.

Bronnen
•	 Solar	Heat	World	Wide	2012,	IEA	SHC.
•	 Proces	heat	Collectors,	State	of	the	Art	within	Task	33/

IV,	IEA	SHC,	2008.



Schema zonneverwarmingssysteem (zonneboiler combi)

Opgesteld door E4S Consult in opdracht van 
Stichting Zonne-energie Wageningen

mei 2013

Toepassingsgebied
•	 Warmtapwater	én	ruimteverwarming
•	 Woningbouw	
•	 Nieuwbouw	/	grootschalige	renovatie	bestaande	bouw

4. Zonneverwarmingssysteem

Beschrijving
Een	zonneverwarmingssysteem	levert	naast	warmtapwater	
ook	 een	 bijdrage	 aan	 de	 ruimteverwarming.	 Omdat	 de	
ruimteverwarmingsvraag	in	de	wintermaanden	met	minder	
zonaanbod	valt	is	de	zonbijdrage	aan	de	ruimteverwarming	
beperkt.	 De	 systemen	 zijn	 uitgerust	 met	 een	 groter	
collectoroppervlak	 en	 groter	 opslagvat	 dan	 tapwater-
zonneboilers.	 In	 de	 zomermaanden	 is	 de	 capaciteit	
daardoor	 doorgaans	 groter	 dan	 de	 warmwatervraag	
in	 deze	 maanden.	 Dat	 heeft	 als	 gevolg	 dat	 het	 totale	
systeemrendement	 relatief	 laag	 is.	 Dat	 geldt	 extra	 voor	
goed	 geïsoleerde	 woningen	 die	 een	 kort	 stookseizoen	
kennen	in	de	donkerste	maanden	van	het	jaar.	

Het	 rendement	 van	 zonneverwarmingssystemen	 wordt	
verbeterd	 door	 toepassing	 van	 zonnecollectoren	 met	 een	
hoog	rendement	(bv.	vacuümbuiscollectoren)	en	opslagvaten	
met	speciale	voorzieningen	om	de	temperatuur-gelaagdheid	
te	 stimuleren.	 Daarnaast	 is	 de	 toepassing	 van	 lage	
temperatuur	 verwarmingssystemen	 (bv.	 vloerverwarming)	
gunstig	 voor	 het	 systeemrendement.	 Voor	 huishoudens	
worden	systemen	toegepast	met	een	collectoroppervlak	van	
4-10	m2	en	opslagvolumes	van	200-800	liter.	

Een	zonneboilercombi	 is	een	grote	cv-zonneboiler	waarin	
het	 voorraadvat	 en	 cv-brander	 of	 cv-ketel	 geïntegreerd	
zijn.	Dit	systeem	geeft	net	als	de	cv-zonneboiler	een	forse	
hoeveelheid	warm	water.	De	warmte	in	het	vat	wordt	gebruikt	
voor	 tapwaterverwarming	 en	 voor	 centrale	 verwarming	
(gescheiden	circuits).	De	zonnecollectoren	kunnen	daarbij	
ook	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 de	 ruimteverwarming.	 Een	
zonneboiler-combi	 is	 dus	 warmwatertoestel	 en	 cv-ketel	
in	 één.	 Een	 huishoudelijke	 zonneboilercombi	 komt	 in	 de	
plaats	 van	 combi	 cv-ketel.	 De	 zonneboilercombi	 is	 door	
zijn	grote	watervoorraad	(circa	180–200	 liter)	 in	afmeting	
vergelijkbaar	met	een	flinke	boiler:	circa	50-65	cm	breed,	
50-90	cm	diep	en	190-215	cm	hoog.	

De	zonbijdrage	aan	de	totale	warmtevraag	(warmtapwater	
én	 ruimteverwarming)	 bedraagt	 10-40%	 (afhankelijk	 van	
de	energieprestatie	van	de	woning).

Technologie- en marktontwikkeling
De	markt	voor	zonneverwarmingsinstallaties	is	in	Nederland	
klein	gebleven.	Oorzaak	hiervoor	 is	de	relatief	ongunstige	
prijs/prestatieverhouding	t.o.v.	standaard	zonneboilers.	 In	
Duitsland	en	Oostenrijk	is	de	markt	voor	dit	type	systemen	

veel	sterker	gegroeid	en	is	de	helft	van	de	nieuw	geplaatste	
systemen	een	zonneverwarmingssysteem.

Innovatieaspecten
De	innovaties	van	de	afgelopen	jaren	richten	zich	op	toepassing	
van	hoogrendementscollectoren	(bv.	vacuümbuiscollectoren	
met	CPC	spiegels)	die	in	het	stookseizoen	beter	presteren	en	
het	 verhogen	 van	het	opslagrendement	door	ontwikkeling	
van	 voorzieningen	 die	 de	 temperatuurgelaagdheid	 in	 het	
opslagvat	 verbeteren	 en	 de	 verliezen	 reduceren.	 Deze	
ontwikkelingen	vinden	vooral	in	Duitsland	plaats.

Atag	heeft	een	toestel	(Q-solar)	ontwikkeld	waarbij	zonneboiler,	
warmwatertoestel	en	cv-ketel	volledig	met	elkaar	geïntegreerd	
zijn	in	één	toestel.	De	zonneboiler	kan	hierbij	een	bijdrage	aan	
ruimteverwarming	en	warmtapwater	leveren.	

Prijs en prestatiekentallen
Zonneverwarmingssystemen:
•	 zonbijdrage	aan	totale	warmtevraag	10-40%
•	 systeemprijs	zonneboiler	€3.500-€8.000
•	 systeemopbrengst	8,3	GJ/jaar
•	 eenvoudige	terugverdientijd	11-26	jaar

Leveranciers
Atag	(Q-solar),	Paradigma,	Viessmann,	Wagner,	Wolf.

Bronnen
•	 Zonnewarmte,	welke	 type	 zonneboilers	 zijn	 er	 op	 de	

markt,	Agentschap	NL,	2011.
•	 Statusrapportage	 zonneboilers	 in	 Nederland	 in	 2008,	

Bosselaar	en	Blezer,	januari	2009.

Atag zonneboilercombi systeem



Schema Aton hoogbouwsysteem

Hoogbouwsyteem op appartementsgebouw

Opgesteld door E4S Consult in opdracht van 
Stichting Zonne-energie Wageningen

mei 2013

Toepassingsgebied
•	 Warmtapwater
•	 Woningbouw
•	 Nieuwbouw	/	bestaande	bouw

5. Hoogbouw zonneboiler

Beschrijving
In	 de	 gestapelde	 woningbouw	 zijn	 soms	 collectieve	
warmwatersystemen	 aanwezig	 maar	 vaak	 zijn	 flats/
appartementen	 voorzien	 van	 individuele	 warmwater	 (en	
cv)	 systemen.	 De	 toepassing	 van	 een	 grote	 (collectieve)	
zonneboilersystemen	 is	 dan	 niet	 mogelijk.	 Voor	 deze	 toe-
passing	is	de	zogenaamde	hoogbouw	zonneboiler	ontwikkeld.	

Er	 zijn	 daarbij	 door	 verschillende	 fabrikanten	 enkele	
varianten	ontwikkeld:
•	 Collectief	 collectorveld	 op	 het	 dak	 en	 individuele	

opslagvaten	in	de	woningen
•	 Met	serieschakeling	van	de	opslagvaten	(Itho-Daalderop)
•	 Met	parallelschakeling	van	de	opslagvaten	(Aton)
•	 Individuele	 collector	 en	 opslagvat	 (met	 aangepast	

terugloopvat)	per	woning	(Agpo-Ferroli)

Het	betreft	in	alle	gevallen	terugloopsystemen	met	water	als	
warmtetransportmiddel.	

De	opbrengst	t.o.v.	grondgebonden	woningen	kan	lager	zijn	
doordat	 in	 flats/appartementen	 het	 warmwaterverbruik	
doorgaans	 wat	 lager	 is	 dan	 in	 grondgebonden	 eengezins-
woningen.

Technologie- en marktontwikkeling
De	 systemen	 zijn	 circa	 10	 jaar	 geleden	 in	 Nederland	
ontwikkeld	en	er	zijn	verschillende	projecten	uitgevoerd.	Een	
hoge	vlucht	heeft	deze	toepassing	echter	nog	niet	genomen.	

Innovatieaspecten
De	 hoogbouw	 zonneboilers	 bieden	 een	 slimme	
oplossing	 voor	 de	 realisatie	 van	 zonneboilers	 op	
appartementsgebouwen	 die	 zijn	 voorzien	 van	 woningen	
met	een	individuele	warmwatervoorziening.	

Er	 hebben	 zich	 geen	 nieuwe	 ontwikkelingen	 voorgedaan	
anders	dan	dat	 het	 systeem	van	Agpo-Ferroli	 omgebouwd	
is	van	een	systeem	met	een	collectief	collectorveld	tot	een	
hoogbouwsysteem	met	individuele	collectoren	per	woning.

Prijs en prestatiekentallen
Zonneverwarmingssystemen:
•	 zonbijdrage	aan	warmtapwatervraag	45%
•	 indicatie	systeemprijs	per	appartement	€2.500
•	 systeemopbrengst	3,6	GJ/jaar
•	 eenvoudige	terugverdientijd	11-18	jaar

Leveranciers
Agpo-Ferroli,	Aton	(fabrikant	staat	te	koop),	Itho-Daalderop	
(product	is	uit	het	reguliere	assortiment	gehaald	maar	kan	
bij	grote	vraag	geleverd	worden).

Bronnen
•	 Zonnewarmte,	welke	 type	 zonneboilers	 zijn	 er	 op	 de	

markt,	Agentschap	NL,	2011.
•	 Statusrapportage	 zonneboilers	 in	 Nederland	 in	 2008,	

Bosselaar	en	Blezer,	januari	2009.



Zonne-eiland Nuon t.b.v. wijkverwarming in Almere

Schema wijkverwarmingssyteem 
met zonne-energie

Opgesteld door E4S Consult in opdracht van 
Stichting Zonne-energie Wageningen

mei 2013

6. Stads- en wijkverwarming

Toepassingsgebied
•	 Warmtapwater	en	ruimteverwarming
•	 Woningbouw	/	utiliteitsbouw
•	 Nieuwbouw,	grootschalige	renovatie	bestaande	bouw

Beschrijving
Een	 zonnewarmtecentrale	 voor	 stads-	 of	wijkverwarming	
bestaat	 uit	 een	 groot	 collectorveld	 dat	 doorgaans	 op	 de	
grond	 opgesteld	 wordt	 maar	 ook	 op	 daken	 geïntegreerd	
kan	 zijn.	 Het	 collectorveld	 zet	 zonlicht	 om	 in	 warmte	
dat	 door	 een	medium	 via	 een	 warmtewisselaar	 aan	 een	
stadsverwarmingsnet	overgedragen	wordt.	

Het	collector-veld	dient	
warmte	te	leveren	op	
een	temperatuur	boven	
de	retourtemperatuur	
van	de	stadsverwarming,	
doorgaans	boven	50˚C.	
Als	er	alleen	een	bijdrage	
aan	de	warmtapwater-
vraag	wordt	geleverd	en	
niet	aan	ruimteverwarming	
dan	is	geen	seizoensopslag	
van	warmte	nodig.	Als	
een	grote	bijdrage	aan	de	
ruimteverwarmingsvraag	
geleverd	wordt,	worden	de	
systemen	gecombineerd	
met	een	seizoenopslag	
voor	warmte.	

In	 Denemarken	 staan	 inmiddels	 22	 van	 dit	 soort	
grootschalige	 zonnewarmte-systemen	 die	 inmiddels	
zonnewarmte	 produceren	 onder	 de	 prijs	 van	 gas.	 Voor	
Denemarken	 zijn	 deze	 systemen	 onderdeel	 van	 het	 plan	
om	in	2040	energieneutraal	te	zijn.	De	zonbijdrage	aan	de	
warmtevraag	 in	 deze	 systemen	 varieert	 van	 8%	 (zonder	
seizoenopslag)	 tot	55%	(met	seizoenopslag).	 In	het	Drake	
Landing	 Solar	 community	 project	 in	 Canada	 wordt	 een	
zonbijdrage	van	boven	de	90%	gerealiseerd.	

Naast	 Denemarken	 zijn	 vooral	 in	 Zweden,	 Duitsland	 en	
Oostenrijk	 verschillende	 van	 deze	 systemen	 gerealiseerd.	
In	Nederland	 is	 in	de	 jaren	 ‘80	een	systeem	in	Groningen	
gebouwd	en	in	2002	het	2MW	project	in	Haarlem.

Van	 recente	datum	 is	het	 zonne-eilandsysteem	van	Nuon	
in	 Almere.	 Dat	 systeem	 levert	 zonnewarmte	 aan	 2.700	
woningen	in	de	wijk	Noorderplassen-west.	Het	bestaat	uit	
520	zonnecollectoren	met	een	totaal	oppervlak	van	7.800	
m²	 dat	 zonder	 opslag	 op	 een	 temperatuurniveau	 boven	
60˚C	 direct	 warmte	 levert	 aan	 het	 stadsverwarmingsnet.	
De	 zonbijdrage	 aan	 de	 totale	 warmtevraag	 van	 de	 wijk	
bedraagt	circa	10%.

Technologie- en marktontwikkeling
Sinds	 de	 jaren	 ’80	 zijn	 in	 Europa	 circa	 86	 systemen	
gerealiseerd	 met	 collectoroppervlaktes	 van	 1.000	 tot	
19.000	m2.	In	Nederland	zijn	3	systemen	gerealiseerd.	Het	
aandeel	 stadsverwarmingssystemen	 in	 de	 totale	 markt	
voor	zonnewarmtesystemen	is	echter	nog	beperkt	tot	circa	
0,5%.	De	 systemen	 zijn	 zover	 uitontwikkeld	 dat	 voor	 een	
concurrerende	prijs	warmte	geleverd	kan	worden.

Innovatieaspecten
In	 Denemarken	 wordt	 gewerkt	 aan	 de	 integratie	 van	 de	
systemen	in	smart	grids,	waarbij	in	combinatie	met	warmte-
krachtsystemen,	elektra	omgezet	wordt	in	warmte	en	wordt	
opgeslagen	 in	 de	 seizoenopslag	 als	 de	 elektriciteitsprijzen	
laag	zijn.	Andere	ontwikkelingen	richten	zich	op:
•	 verbetering	van	het	rendement	van	de	zonnecollectoren	

bij	hoge	temperaturen	en	in	de	wintermaanden
•	 toepassing	van	nieuwe	materialen	waardoor	de	kostprijs	

omlaag	kan
•	 het	 verbeteren	 van	 het	 opslagrendement	 en	 de	

kosteneffectiviteit	van	de	seizoenopslag

Prijs en prestatiekentallen
De	opbrengst	van	het	systeem	in	Almere	ligt	met	1,18-1,25	GJ/
m2	op	het	zelfde	niveau	als	de	opbrengst	van	huishoudelijke	
zonneboilers.	 In	 Almere	 betalen	 de	 bewoners	 circa	 €24/
GJ	 geleverde	warmte	 en	 is	 een	 aansluitbijdrage	 voor	 het	
zonne-eiland	 van	 circa.	 €500	 betaald.	 Het	 economisch	
perspectief	 voor	 bewoners	 is	 daarmee	 vergelijkbaar	 met	
het	zelf	investeren	in	een	zonneboiler.

Leveranciers
Agpo-Ferroli,	Itho,	Ritter	(DE),	Sunmark	(DK),	Zen-Renewables.

Bronnen
•	 Drake	Landing	Solar	community	project	(www.dlsc.ca).
•	 http://www.solar-district-heating.eu.
•	 Deliverable	 4.1	 and	 4.2	 Monitoring	 and	 Research	

Report	 Demonstration	 Almere,	 CONCERTO	 INITIATIVE	
cRRescendo,	Ecofys,	2012.

•	 Solar	 Heating	 and	 Cooling	 for	 a	 Sustainable	 Energy	
Future	in	Europe,	ESTTP,	2008.



Doorsnede zonthermisch energiedak

Schema verwarmingsinstallatie met dakcollector, 
waterpomp en bodembron (Daklab BV)

Opgesteld door E4S Consult in opdracht van 
Stichting Zonne-energie Wageningen
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Toepassingsgebied 
•	 Ruimteverwarming	en	koeling	i.c.m.	warmtepomp
•	 Woningbouw	/	utiliteitsbouw
•	 Nieuwbouw	/	grootschalige	renovatie

7. Zonthermisch energiedak

Beschrijving
Een	 zonthermisch	 energiedak	 is	 een	 onafgedekte,	 in	
het	 dak	 geïntegreerde	 zonnecollector.	 De	 dakbedekking	
absorbeert	daarbij	het	zonlicht	en	geeft	de	warmte	af	aan	
het	onderliggende	leidingsysteem	dat	in/op	de	isolatielaag	
is	aangebracht.	De	systemen	kunnen	als	integrale	sandwich-
dakelementen	geleverd	worden.	

Er	 is	 in	 tegenstelling	 tot	 reguliere	 zonnecollectoren	 voor	
warmtapwaterbereiding	 (zonneboilers)	 geen	 glasafdekking	
aanwezig.	Het	zijn	onafgedekte	collectoren.	Omdat	de	warmte-
absorbtielaag	 (de	 dakbedekking)	 direct	 aan	 de	 buitenlucht	
blootgesteld	is	zijn	de	warmteverliezen	relatief	hoog.	De	op	te	
wekken	temperatuurniveaus	zijn	daardoor	relatief	laag	(circa	
25˚C).	 Daardoor	 kunnen	 de	 systemen	 maar	 een	 beperkte	
bijdrage	aan	warmtapwaterverwarming	leveren.	

In	de	praktijk	worden	zonthermische	energiedaken	ingezet:
•	 Als	lage	temperatuur	warmtebron	van	een	warmtepomp
•	 Voor	 regeneratie	van	gesloten	of	open	bronsystemen	

bij	warmte/koude-opslag	(WKO)
•	 Voor	vrije	koeling	(nachtkoeling)

De	 inzet	 van	 een	 zonthermisch	 energiedak	 als	 lage	
temperatuur	 warmtebron	 voor	 een	 warmtepomp	 is	
doorgaans	een	aanvulling	op	een	gesloten	of	open	bron.

Bij	 gesloten	 of	 open	 bronsystemen	 dient	 op	 jaarbasis	 de	
warmte/koudevraag	 die	 ontrokken	 wordt	 aan	 de	 bodem	
in	 balans	 te	 zijn.	 Om	 die	 balans	 te	 realiseren	 kunnen	 droge	
koelers	 of	 zonthermische	 energiedaken	 ingezet	 worden.	 Het	
voordeel	 van	 het	 energiedak	 ten	 opzichte	 van	 droge	 koelers	
is	 dat	 er	 geen	 geluidsproductie	 optreedt.	 Vrije	 koeling	 kan	
gerealiseerd	worden	door	het	cv-water	dat	door	een	vloer-	of	
plafondverwarmingssysteem	 stroomt	 in	 de	 zomer	 door	 het	
zonthermisch	 energiedak	 te	 laten	 circuleren.	 Het	 energiedak	
kan	 dan	 (vooral	 in	 onbewolkte	 nachten)	 effectief	 warmte	
uitstralen	naar	de	koude	hemelkoepel	en	het	gebouw	zo	koelen.	

Een	 zonthermisch	 energiedak	 vormt	 een	 integraal	
onderdeel	 van	 het	 installatietechnische	 en	 bouwkundig	
ontwerp.	In	de	praktijk	wordt	deze	techniek	dan	ook	vooral	
in	de	nieuwbouw	of	bij	grootschalige	renovatie	toegepast.

Technologie- en marktontwikkeling
De	 markt	 voor	 zonthermische	 energiedaken	 is	 nog	 jong	
en	in	ontwikkeling.	Aandacht	voor	integrale	opname	in	de	
ontwerpfase,	voor	de	dimensionering	en	regeling	van	het	
systeem	zijn	belangrijk.

Innovatieaspecten
Recente	innovaties	zijn	de	integratie	van	PV	laminaten	in	de	
zonthermische	 energiedaken	waardoor	 PVT-energiedaken	
gerealiseerd	 kunnen	 worden	 die	 zowel	 warmte	 als	
elektriciteit	produceren.

Prijs en prestatiekentallen
•	 Indicatieve	 jaaropbrengst	 energiedak	 i.c.m.	 warmte-

pomp	en	bronsysteem:	0,9-1,6	GJ/m2
•	 Indicatie	meerkosten	energiedak:	€150/m2

Leveranciers
Daklab	(Dakcollector),	Dimark	Solar,	Oranjedak	(Energydak),	
SolarTech	(Energiedak),	Triplesolar.

Bronnen
•	 Brochure	Zonthermische	daken	2012,	Agentschap	NL



Doorsnede afgedekte PVT collector

Artist impression  Suncycle concentrerende  PVT collector
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Toepassingsgebied 
•	 Elektriciteit	/	ruimteverwarming	/	warmtapwater
•	 Woningbouw	/	utiliteitsbouw	
•	 Nieuwbouw	/	bestaande	bouw

8. PV-thermische systemen

Beschrijving
Een	 PVT-paneel	 is	 een	 combinatie	 van	 een	 PV-module	 en	
een	zonnecollector	in	één	paneel	en	wekt	elektra	en	warmte	
op.	Achtergrond	van	deze	technologieontwikkeling	sinds	de	
jaren	’70	is	het	streven	om	de	totale	energieopbrengst	van	
zonne-energiesystemen	 te	 verhogen	 en	 het	 beschikbare	
dakoppervlak	efficiënter	te	benutten.	

Het	rendement	van	PV	neemt	af	bij	hogere	temperatuur	en	de	
module-temperatuur	kan	bij	volle	zon	oplopen	tot	boven	de	
75˚C.	Door	warmte	af	te	voeren	en	nuttig	te	gebruiken	neemt	
het	 systeemrendement	 toe.	 Het	 elektrische	 rendement	 is	
iets	hoger	dan	in	een	standaard	PV-module	en	het	thermisch	
rendement	 wat	 lager	 dan	 in	 een	 standaard	 zonnecollector.	
Het	totale	rendement	kan	tot	ca.	40%	hoger	zijn.

Er	bestaan	verschillende	PVT-technologieën:
•	 PVT	vloeistofsystemen	(met	of	zonder	glasafdekking)
•	 PVT	luchtsystemen	(met	of	zonder	glasafdekking)
•	 PVT	concentrators	(bv.	Suncycle)

De	 benaming	 PVT-collector	 slaat	 op	 systemen	 met	
glasafdekking.	 Een	 PVT-paneel	 is	 een	 systeem	 zonder	
glasafdekking.	 Het	 type	 warmtevraag	 bepaalt	 de	 meest	
geschikte	technologie.	De	temperatuur	in	de	systemen	met	
glasafdekking	kan	bij	beperkte	warmte-afname	oplopen	tot	
150˚C.	Deze	temperatuur	stelt	specifieke	eisen	aan	het	PV-
laminaat.	Een	deel	van	de	PVT-systemen	op	de	Nederlandse	
markt	zijn	vooral	systemen	zonder	glasafdekking.	Dat	heeft	
als	 consequentie	 dat	 de	 geleverde	 temperaturen	 laag	 zijn	
waardoor	de	systemen	vooral	ingezet	worden	in	combinatie	
met	 een	 warmtepomp.	 Het	 thermische	 deel	 functioneert	
als	 lage	 temperatuur	 warmtebron	 voor	 een	 warmtepomp	
of	wordt	ingezet	om	in	de	zomerperiode	de	bodembron	van	
de	warmtepomp	te	regenereren.	Enkele	fabrikanten	hebben	
volgens	dit	principe	PVT	energiedaken	ontwikkeld.

Technologie- en marktontwikkeling
Ondanks	dat	de	ontwikkeling	van	PVT	systemen	al	40	jaar	oud	
is	en	er	verschillende	commerciële	producten	bestaan	is	de	
techniek	nog	in	een	vroeg	stadium	van	marktontwikkeling.	Er	
wordt	nog	onderzoek	gedaan	naar	verdere	optimalisatie	van	
de	techniek.	Belangrijke	belemmering	voor	marktintroductie	
is	het	feit	dat	het	twee	verschillende	vakgebieden	met	een	
eigen	bedrijfskolom	betreft.

Innovatieaspecten
In	 Nederland	 ontwikkelt	 Suncycle	 een	 systeem	 dat,	 in	
tegenstelling	tot	andere	concentrerende	systemen	d.m.v.	een	
statisch	 systeem	met	 fresnel	 lenzen,	 zonlicht	 concentreert	
op	 een	 hoogrendement	 PV-cel.	 De	 cellen	worden	 gekoeld	
waardoor	 het	 systeem	 ook	 bruikbare	 warmte	 produceert.	
Het	 concentreren	 van	 zonlicht	 is	 het	 meest	 effectief	 in	
zuidelijke	landen	met	veel	direct	zonlicht.

Prijs en prestatiekentallen
•	 Indicatieve	 jaaropbrengst	 PVT-vloeistofcollector	 (met	

glasafdekking):	 	 thermisch	 1,2	 GJ/m2	 (warmtapwater	
toepassing),	elektrisch	80-110	kWh/m2

•	 Prijsindicatie	PVT-vloeistofcollector:	€900/m2
•	 Indicatieve	 jaaropbrengst	 PVT-vloeistofpaneel	 (zonder	

glasafdekking):	 thermisch	0,6-3	GJ/m2	(afhankelijk	van	
temperatuurniveau	toepassing),	elektrisch	80-125	kWh/
m2	(afhankelijk	van	PV	specificaties)

•	 Prijsindicatie	PVT-vloeistofpaneel:	€520/m2	of	€3,5/Wp

Leveranciers
Absolicon,	 Dimark	 Solar,	 Grammer	 (Twinsolar),	 Millenium	
Electric,	 R&R	 Systems	 (PowerProfit),	 SolarTech,	 SunCatch	
(Solator),	TripleSolar,	ZENRenewables/ECN	(PVTWINS).

Bronnen
•	 PVT	 Roadmap,	 A	 European	 Guide	 for	 the	 developmet	

and	market	introduction	of	PV-thermal	technology,	2006
•	 IEA	SHC	task	35	PV	/	thermal	solar	systems,	2010.
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Toepassingsgebied 
•	 Ruimteverwarming	en	warmtapwater
•	 Utiliteitsbouw
•	 Nieuwbouw

9. Seizoenopslag utiliteitsbouw

Beschrijving
Een	 zonnewarmtesysteem	 dat	 een	 bijdrage	 kan	 leveren	
aan	de	 ruimteverwarming	 van	 een	utiliteitsgebouw	dient	
uitgerust	te	zijn	met	een	seizoenopslag	voor	zonnewarmte.	
In	de	zomermaanden	geproduceerde	warmte	wordt	daarbij	
opgeslagen	in	een	grote	ondergrondse	warmteopslag.	

In	Nederland	vindt	opslag	van	warmte	en	koude	doorgaans	
plaats	in	aquifersystemen	(warmte/koude	opslagsystemen	
met	 open	 bronnen).	 Dat	 zijn	 watervoerende	 zandlagen	
waaruit	grondwater	opgepompt	wordt	om	warmte/koude	
aan	te	onttrekken	of	af	 te	geven.	Door	de	grootte	van	de	
ondergrondse	 seizoenopslag	 in	 min	 of	 meer	 stilstaand	
grondwater	kan	het	opslagverlies	beperkt	blijven.	

In	de	gangbare	aquifer	WKO	systemen	vindt	de	seizoenopslag	
van	 warmte	 op	 een	 laag	 temperatuurniveau	 plaats.	 Om	
dan	een	bijdrage	aan	ruimteverwarming	te	kunnen	leveren	
wordt	 de	 temperatuur	 doorgaans	 verhoogd	 met	 een	
warmtepomp.	 De	 pomp	 verbruikt	 elektriciteit	 wat	 het	
energiebesparingspotentieel	 beperkt.	 Door	 zonnewarmte	
in	de	zomermaanden	op	hogere	temperatuur	(45-50˚C)	op	
te	slaan	kan	de	inzet	van	de	warmtepomp	worden	beperkt	
of	overbodig	worden	gemaakt.	

Bij	het	NIOO	in	Wageningen	is	in	aanvulling	op	een	regulier	
aquifer	 WKO	 systeem	 voor	 koudelevering	 een	 innovatief	
systeem	 voor	 de	 seizoenopslag	 van	 zonnewarmte	 en	
overtollige	warmte	uit	het	gebouw	en	de	kassen	op	hoge	
temperatuur	gerealiseerd	in	een	aquifer	op	300	m	diepte.	
Er	 is	 een	 zonnewarmtesysteem	 gerealiseerd	 met	 een	
totaal	 oppervlak	 van	 478	 m²	 (116	 collectoren).	 Met	 de	
opgeslagen	warmte	wordt	het	kantoor	verwarmd.	Met	het	
integrale	 systeemconcept	 kan	 in	 principe	 een	 besparing	
van	70-80%	op	primaire	energie	voor	koelen	en	verwarmen	
gerealiseerd	worden.	

Technologie- en marktontwikkeling
In	 Nederland	 zijn	 de	 afgelopen	 25	 jaar	 7	 systemen	 voor	
de	 seizoenopslag	 van	 warmte	 op	 middelhoge	 en	 hoge	
temperatuur	 gerealiseerd	 (>25˚C).	 Er	 is	 dus	 zeker	 al	 de	
nodige	 ervaring	 met	 het	 ontwerpen	 en	 beheren	 van	
dergelijke	systemen.	Desondanks	betreft	het	nog	projecten	
in	vroeg	stadium	van	marktontwikkeling.	Goede	monitoring	

en	 evaluatie	 kunnen	 hier	 een	 bijdrage	 aan	 de	 verdere	
ontwikkeling	leveren.

Innovatieaspecten
Belangrijke	 aandachtspunten	 bij	 de	 realisatie	 en	 verdere	
ontwikkeling	van	hoge	temperatuur	warmteopslagsystemen	
betreffen	het:
•	 verhogen	van	het	opslagrendement
•	 voorkomen	 van	 putverstopping	 door	 neerslag	 van	

carbonaten
•	 het	tegengaan	van	corrosie	van	toegepaste	materialen

Prijs en prestatiekentallen
Het	 zonnewarmtesysteem	 met	 hogetemperatuuropslag	
van	 het	 NIOO	 heeft	 ongeveer	 1	 miljoen	 euro	 gekost	 en	
is	 onderdeel	 van	 een	 integraal	 systeem.	 Er	 wordt	 nog	
gemonitord	 en	 geoptimaliseerd.	 Er	 is	 nog	 geen	 informatie	
beschikbaar	m.b.t.	de	prijs/prestatie	van	het	systeem.

Leveranciers
Het	 betreft	 geen	 standaard	 systeemconcept.	 Bij	 het	 NIOO	
project	waren	betrokken:
•	 Installatieadviseur:	DWA	installatie	en	energieadvies,	Ede.
•	 Werktuigbouwkundige	installaties:	Burgers	Ergon,	Apeldoorn.

Bronnen
•	 Meer	met	Bodemenergie.	Rapport	6	–	Hogetemperatuur-

opslag.	 Kennisoverzicht	 en	 praktijkmetingen	 rondom	
hogetemperatuuropslagsystemen.	Eindrapport,	2012.

•	 Nieuwbouw	 NIOO	 vol	 innovaties,	 Stedebouw	 &	
Architectuur,	Arie	Huisman,	DWA,	052009.

•	 Een	 gebouw	 dat	 leeft.	 Lessons	 Learned	 nieuwbouw	
NIOO,	Agentschap	NL,	2011.


