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HET AUTONOME HUIS 
VOOR MEER ZELFVOORZIENING 
NIEUWSBRIEF  NR 1  - JAARGANG 2012 

 

DE ZONNEPARKEN = DE TOEKOMST ? 
 
INHOUD 
1.. De zonneparken zitten in de problemen. 
2.. Niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen 
3.. Inpassing in het landschap 
4.. De opbrengst per ha 
5.. Dimensionering 
6.. De opslag 
7.. Zonneparken diverse hybride toepassingen 
8.. Conclusies 
 

1.. DE ZONNEPARKEN ZITTEN IN DE PROBLEMEN. 
Zie artikel in ‘De Standaard’ van 6 maart 2012. “Vlaamse zonne-energie vecht voor 
overleven.”  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=733N3020&word=zonne-
energie 
We hebben dat zien aankomen. 
De zonneparken genereren grote 
vermogens tijdens de middag en zijn zeer 
weers- en seizoens- afhankelijk .  Op dit 
ogenblik is dat nog geen echt probleem 
omdat slechts 5 % van de daken in 
Vlaanderen voorzien zijn van 
zonnepanelen, maar toch… 
Op termijn geeft de massale exploitatie 
van zonnestroom een overcapaciteit, wat 
nu reeds in Duitsland geleid heeft tot 
overvloed op de middag (die men tegen 
zeer lage prijzen exporteert naar 
Nederland) . Daarom, en ook omwille van 
de dalende prijzen van de PV -cellen, heeft 
men de subsidieregeling er sterk gereduceerd. 
 
Bezwaren tegen zonneparken: 
 Ze passen nog niet in een totaal ruimtelijk plan en worden lukraak geplaatst. 

 De subsidieregeling voor grotere gehelen staat nog niet op punt en moet worden 
bijgeschaafd. 

 Jan Modaal is niet geneigd om in ons vol gebouwde landschap de resterende openruimten 
met zonnepanelen verder op te vullen. Energiewinning uit koolzaad lijkt op het eerste 
zicht een landschappelijk mooier alternatief. Maar kan qua energie-opbrengst niet 
concurreren 
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2.. NIET ALLE DAKEN GESCHIKT VOOR ZONNEPANELEN 
 
Zonneparken zijn een noodzakelijke aanvulling voor de zonnepanelen op de daken. 
Ze zouden moeten passen in een totaalvisie voor de decentrale energievoorziening per 
woonbuurt, per dorp en per stad. 
We hebben behoefte aan een ruimtelijke planning die de inpassing en integratie van  
zonneparken in ons landschap voorop stelt. 
Willen we “Het Autonome Huis” waar maken, dan moeten we PV-cellen ook in de buurt van 
de woning kunnen opstellen. Dit kan gebeuren per woonbuurt of per dorp of in de steden.. 
Dit vergt een gezamenlijke aanpak in samenwerking met de gemeenten. 
 
In het ‘local grid’ (http://www.hetautonomehuis.be/localgrid/) pagina 98, hebben we het over 
deze PV velden (zonnecentrale), de zonnecentrale past perfect in een systeem van 
gedifferentieerde energievoorziening.  
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Een voorbeeld in de bebouwde kom 
Rendement dakhelling van 45° t.o.v. de zuid oriëntatie: 
 W. en O. - oriëntatie: 80 % rendement  

 ZW en ZO- oriëntatie:  90 % rendement 

De geschikte daken (90 %) zijn in het geel aangeduid. Dit is zowat 60%  van de huizen in de 
bebouwde kom. 
 

 
 
ZONNEPARKEN  VOOR BESTAANDE  WOONWIJKEN EN 
DORPEN 
Gezien zonnestroom een grote toekomst heeft en binnen afzienbare tijd de goedkoopste bron 
van energie zal worden, moeten we ons afvragen hoe we dat ruimtelijk kunnen realiseren.  
Een groot deel van de woningen komen qua oriëntatie niet in aanmerking voor zonnepanelen. 
Zelfs mits gebruik van Oost en West oriëntatie, zullen veel daken niet geschikt zijn voor PV 
cellen.  Zonneparken zullen dus in de toekomst niet meer weg te denken zijn. 
Als we elke buurt zijn zonnepark moeten aanbieden, dan rijst de vraag hoe we dat moeten 
doen?  
Hoeveel ruimte moeten we ter beschikking stellen en op welke wijze? 
 
Deze vragen kunnen we niet los zien van de vraag wat het rendement zal zijn van de PV-
cellen en op welke wijze deze worden ingeplant. 
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3..DE OPBRENGST PER HA 
 
De opbrengst van PV-cellen is niet alleen afhankelijk van 
het rendement van de panelen, maar evenzeer van de 
oriëntatie en de hellingsgraad. We zien bij veel 
zonneparken dat de panelen zeer plat liggen, wat de 
grootste opbrengt geeft in de zomermaanden maar in de 
winter is de opbrengst ondermaats; zeker als het 
gesneeuwd heeft.  

Uit praktijkstudie weten we dat bij een ideale opstelling 
(45 ° op het zuiden) met een gemiddelde rendement van 
111 kWh/m²/jaar (polykristallijn Silicium: 8,3-7,2 
m²/kWp) we een opbrengst hebben tijdens de winter van 
0,15 kWh/m²/dag  
(worst case, zie 
http://www.hetautonomehuis.be/electrischestroom/ 
pag.74.)  
Met de nieuwste PV-cellen bekomen we reeds een 
gemiddelde opbrengst van ongeveer 132 kWh/m².  
Dit geeft 0,18 kWh/m²/dag in de winterperiode en  
0,49 kWh/m²/dag in de zomerperiode. 
 
In de winter heb je nodig : 12 kWh el/dag / 0,18 kWh/m²/dag = 66 m² PV- cellen per woning. 
In de zomer heb je nodig:  10 kWh el/dag / 0,49 kWh/m²/dag = 20 m² PV cellen per woning, 
dat is gangbaar en rendabel, mits subsidies… 
Neem een stookseizoen van 6 maanden, dan heb je een opbrengt van 0,18 kWh/m² x 182 
dagen = 32,7 kWh/m² 
Wil je tijdens de winter een maximaal rendement hebben dan plaats je de panelen op 45 ° en 
op 15 ° van  mekaar want anders staan ze in elkaars licht. 

 
Op 1 ha kan je plaatsen: 3500 m² x 32,7 kWh/m² = 114.450 kWh/ha opbrengst op een 
stookseizoen tijdens de winterperiode van 6 maanden. Hiermee kan men 114.450 kWh/ 2100 
kWh/6 maanden = 54,5 woningen van stroom voorzien tijdens de winter. Tijdens de zomer is 
dat 3 x meer. Men kan dus tijdens de zomermaanden 2/3 in het net injecteren. 
Ter vergelijking  
Koolzaad :    30.000 kWh th / ha 
Houtpellets : 74.250 kWh th/ ha 
Conclusie : zonneparken zijn, qua bodemgebruik, meer renderend dan biomassa, zeker voor 
de productie van stroom. 
 
BEWEEGBARE PANELEN 
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Beweegbare panelen hebben een iets hoger rendement maar de verschillende winter/zomer 
productie wordt er niet mee opgelost. 
 

4.. DIMENSIONERING 
 
Probleem: 
Winterperiode als basis  
Dit resulteert in te veel energieproductie in de zomer: stroom verkopen aan dumpingprijzen 
Zomerperiode als basis 
Dit resulteert in te weinig energieproductie in de winter: hulp nodig van biomassa in de winter 
 
Oplossing: 
Gemiddelde opbrengst met de nieuwste PV-cellen: 132 kWh/m²/jaar 
Dit betekent per woning: 3.500 kWh/jaar / 132 kWh/m²/jaar = 26,5  m² zonnepanelen nodig  
Dit geeft in de zomer een overproductie en in de winter een tekort. 
Op termijn kan dit probleem opgelost worden met opslag. 
 
3500 m² panelen per ha / 26,5 m² = 132 woningen per ha zonnepark. 
Ofwel: 10.000 m² / 132 = 75,5 m² grond nodig per woning voor een zonnepark. 
 
De toekomst 
Zie : http://www.eenvandaag.nl/binnenland/39826/doorbraak_bij_zonnepanelen 
Men voorziet tegen 2020 een verviervoudiging van het rendement.????? 
(Leenknecht: Dit geloof ik gewoonweg niet! 70% rendement is een theoretische benadering. Als men in de 
praktijk binnen 5  jaar gemiddeld 30% zou halen, dan zou dit al fenomenaal zijn. Kijk gewoon naar de evolutie 
in de voorbije 5 a 10 jaar. Er zijn al heel veel doorbraken geweest op laboschaal, die zich niet weten door te 
zetten op full economic scale. ) 
(Polfliet : “verviervoudiging” hangt uiteraard af van de basisnorm. De betere PV-modules halen nu een 
efficiëntie van 17 à 18 % maar de standaard polykristallijne slechts 14 %. 14 x 4 = 56, ik ben van mening dat dat 
wel moet lukken maar sluit me aan bij Leenknecht dat 18 x 4 = 72 % wel heel erg ambitieus is.) 
 
Ofwel: 31/4 = 7,8 m² panelen nodig per woning. 
Tegen die tijd moet men in staat zijn om de extra stroom van de zomer op te slaan. 
Het ruimtebeslag wordt hierdoor heel wat interessanter: 
In dat geval kan je met één ha ongeveer 452 woningen bedienen met 1ha zonnepark. 
Ofwel: 10.000m² / 452 = afgerond 22 m² grondoppervlakte per woning. 
Voor de gemeentebesturen kan dit een goede richtlijn/vuistregel zijn voor hun ruimtelijke 
planning : 22 m² grondoppervlakte per woning is dan wel een minimum.  
Dit is te berekenen op 40 % van de woningvoorraad. 
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5.. INPASSING IN HET LANDSCHAP 
 
Aandacht voor biodiversiteit 
De benutte ruimte is dikwijls waardevolle landbouwgrond, deze gaat verloren…en het is geen 
fraai uitzicht..  
Dit kan opgelost worden met een aangepaste ruimtelijke aanleg 

 
 
Men moet oppassen met de schaal en de landschappelijke impact. 
Monofunctionele PV-velden zijn te vermijden omdat ze landschappelijk storend zijn en de 
biodiversiteit schaden. Tevens wordt heel wat landbouwgrond ingenomen. 
 
Polyvalente of hybride systemen zijn te verkiezen. 
Het ‘gras’land waarop de installatie staat kan zich ontwikkelen naar ecologisch grasland, want 
bemesting is overbodig en een schapenweide brengt geld op en zorgt ook voor het 
onderhoud.. 
Langs de noordzijde kan ecologische randbeplanting voor de verbetering van de biodiversiteit 
zorgen. 

 
6.. DE OPSLAG 
 
Nu reeds kunnen we de zonne-energie van overdag opslaan voor s’nachts, met gel-batterijen, 
maar dit is nog betrekkelijk duur . 
De toekomst: 
We kunnen er van uit gaan dat er binnen de 5 jaar een afdoende oplossing wordt gevonden 
voor de energieopslag. 
Er is een doorbraak in de waterstofopslag 
http://www.visionair.nl/wetenschap/doorbraak‐waterstofopslag‐in‐benzinetank/#.T1y7n05UEIc 

 
Dit opslagsysteem moeten we nu al in het concept inwerken. 
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7.. ZONNEPARKEN, DIVERSE  HYBRIDE  TOEPASSINGEN  
 
Serres: 
Serres kunnen de zonnepanelen combineren met landbouwfuncties.  
De zonnecellen kunnen transparant of semi-transparant zijn. 
Op deze wijze kan men de ruimte die voor tuinbouwdoeleinden gebruikt wordt maximaal 
benutten.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Grasland voor schapen en andere 
grazers of tuinbouw 
Er hoeft geen weiland of grasland 
verloren te gaan omwille van de 
zonneparken. Schapen genieten de 
voorkeur omdat ze ruigtegrassen eten en 
het ganse terrein onderhouden. 
Tuinbouw: 
Groetenkweek is eveneens mogelijk. 
Tijdens de zomer kunnen de panelen 
meer vertikaal ingesteld worden zodat er 
geen overproductie is aan stroom. Op 
deze wijze kan men meer zon toelaten 
tijdens de zomer voor 
tuinbouwdoeleinden. 
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Bestaande parkings 
(Leenknecht: niet enkel bestaande parkings zijn interessante plaatsen voor PV modules. Zo kunnen schermen 
langs autostrades eveneens uit PV modules bestaan. Gevelbekleding in PV kan ook (gezien de dalende prijs van 
de modules), ….) 
(Polfliet: toch opletten hier voor stofvorming en roetaanslag: zonnepanelen vlakbij autosnelweg of spoorlijn 
blijken beduidend minder rendement te geven) 
 
De grote megaparking zoals aan de grote hallen zijn perfect geschikt voor zonneparken, men 
kan zelfs de wagens ter plaatse opladen. 

 
Het zonnepark over de Thames: 
 

 
 
De Victoriaanse brug (gebouwd in 1886) is de basis voor het Blackfriars station, dat nu vernieuwd 
wordt. Een nieuw dak toegevoegd aan de historische structuur zal meer dan 6.000 m² PV-panelen 
bavatten. 
De zonnepanelen zullen naar schatting 900.000 kWh elektriciteit per jaar genereren, dit is 50% van de 
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energie van het station en verminderen de CO2-uitstoot met 511 ton per jaar.  
 

Transitparkings: voortransport kleine elektrische wagens 

De directe lijnen naar de stad met sneltrams, snelbussen en 
treinstations zijn ideale locaties om kleine transitparkings te voorzien 
met zonnepanelen. Op deze wijze kunnen de kleine elektrische 
voertuigen opgeladen worden terwijl men op kantoor zit. 

Met zonne-energie rijden is mogelijk, op voorwaarde dat we de 
kleine elektrische wagens als basis nemen voor onze mobiliteit in de 
toekomst.  
Zie http://www.hetautonomehuis.be/transport/ 
Neem bijvoorbeeld de “Twizzy” van Renault: deze mini-auto weegt 
slechts 150 kg en verbruikt slechts 0,1 kWh/km. 
 
Solar carport 
Met een tiental m² zonnepanelen kan je zelfs in de winter 
deze auto opladen. .  
Op deze wijze kan je de dure benzine kosten vergeten en 
de zonnepanelen afschrijven op een 8-tal jaren. 
Maar als de kostprijs van de zonnepanelen verder blijven 
dalen en als de het rendement nog zal verviervoudigen 
(zoals men voorziet binnen een 5-tal jaren), dan is er veel 
meer mogelijk. 
Zie : 
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/39826/doorbraak_bij_zonnepanelen 
 Als er ook nog wat meer goede modellen van kleine 
elektrische wagens op de markt komen, is deze evolutie niet 
meer te stoppen. 
Een paar berekeningen voor de lichte elektrische auto: 
Verbruik: 0,1 kWh/km 
Gemiddeld aantal gereden km = 6.000 km/jaar 
Verbruik per jaar : 600 kWh, dit is slechts 1/5 van de zware 
elektrische wagen! 
 
Gratis rijden met zonne-energie, ook in de 
wintermaanden 
Hoeveel m² panelen hebben we nodig? 
Met de huidige zonnepanelen op 45 ° en zuid gericht 
Opbrengst in de winter : 0,18 kWh/dag/m² 
Opbrengst in de zomer: 0,49 kWh/dag/m² 
De lichte auto:  
Verbruik per dag: gemideld 16,4 km/dag x 0,1 kWh/km = 1,6 
kWh/dag 
Dit vergt in de winter: 1,6 kWh/0,18 kWh = 9 m² zonnepanelen 
nodig. 
Opgelet:  
Met een kleine elektrische wagen is de carport veel kleiner 
Afmetingen van de Twizzy: breedte: 130 cm en lengte: 240 cm 
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Dit vergt een parkeerruimte van max.: 230 cm breedte en 300 cm lengte =7 m² met een schuin 
dak op 45 ° geeft dat 10 m². 
 
Conclusie:  
De kleine elektrische wagen is op te laden met een carport 2,3/3 m. met dak op  45 ° 
We kunnen de solar carport afschrijven over een periode van 5 à 8 jaar. 
Daarna rijden we gratis. 
 
DAG/NACHT probleem: solar carport met batterijen 
Overdag opladen als de wagen niet wagen niet thuis staat is mogelijk. 
s’nachts opladen: kan met batterij die overdag worden geladen. 
 

SOLAR PARKING 
De solar parking met grote zware elektrische 
wagen heeft niet veel zin: je hebt zowat 50 
m² zonnepanelen nodig om op te laden in de 
winter. 
Dit concept moet herbekeken worden in 
functie van de kleine en lichte wagens. 
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8.. CONCLUSIES 
 
1.. Toekomstvisie ontwikkelen voor binnen 5 jaar: 
100 % decentrale stroom uit de zon is mogelijk 
vanwege  nieuwe opslagmogelijkheden met 
waterstofgas, hogere rendementen, tot 4 maal hoger 
dan nu.  
Zo kan men het te veel in de zomer benutten en het te 
kort in de winter compenseren. 
 
2.. Elk dorp op het platteland zijn zonnepark is 
noodzakelijk omdat niet alle daken geschikt zijn voor 
zonnepanelen. 
 
3..We hebben de medewerking nodig van de gemeenten i.v.m. de planning van een 
ruimtelijke ordening  moet aangepast worden, dat is een kwestie van lange termijn waar nu 
dringend werk moet van gemaakt worden. 
 
Een nieuwe visie voor de gemeentebesturen: 
 
1.. Ruimtelijke ordening 
Vuisregel:  
zonneparken hebben een minimale behoefte aan grond: 22 m² per woning voor zowat 40 % 
van het gebouwenbestand. 
 
2.. Transitparkings 
Alle snelle en direkte OV- lijnen naar de stad (sneltram,snelbus, trein) zouden over een 
transitparking moeten beschikken voor kleine elektrische voertuigen. 
 
 
Deze nieuwsbrief is besproken met: 
 
Jan Leenknecht – green Earth Energy 
Engelse Wandeling 2, K16V - B-8500 Kortrijk 
T: +32 56 20 25 22 - F: +32 56 25 25 22 
jan.leenknegt@green-earth-energy.com 
http://www.green-earth.be 
 
Alex Polfliet - Zero Emission Solutions (PV Vlaanderen) 
Waverstraat 1 - 9310 Aalst (Moorsel) 
Tel. +32/(0)53.41.66.66 - Fax +32/(0)53.41.66.00 
info@zeroemissionsolutions.com 
alex.polfliet@zeroemissionsolutions.com 
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WEBSITE: 
www.hetautonomehuis.be 
DE VOLGENDE DOCUMENTEN ZIJN TE DOWNLOADEN:  
 De beleidsnota met de standpunten en concrete actieponten 

 Het beleidsadvies certificaten 

 De actuele nieuwsbrieven 
HET E-BOEK: 
Inleiding   
1. Autonome watervoorziening  
2. Biobrandstoffen voor meer autonomie. 
3. Biogas  
4. Autonome voorziening van elektrische stroom  
5. Van smart grid naar local grid  
6. Windenergie op kleine schaal  
7. Kleine waterkracht  
8. Autonomie met warmtekrachtkoppeling  
9. Nulenergie: van passief naar actief en autonoom huis  
10. Materiaalkeuze en concept van het autonome huis  
11. Autonomie met minder transport  
12. Autonomie met voeding 
13.Van “co-housing” naar “eco-housing” en “eco-village”  
14. Literatuurlijst en slot 
Korte inhoud 
 
CONTACT: 
Post adres van “Het Autonome Huis”:  
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel 
Tel: 052 / 37 11 38 
e-mail adres : info@hetautonomehuis.be 
 
PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS : 
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster. 
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. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up 
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk. 
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. 
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk gebruik 

makend van het bestaande patrimonium. 
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. 
8. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden. 
9. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar  
10. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een maximaal 

energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  
11. 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.  
12. Compacte bouwsystemen: dit 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. 
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. 

14. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:  
       Ten eerste: beperk de energievraag 
       Ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie 
       Ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op. 
©Hugo Vanderstadt  ecohousing architectuur 
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