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Zonneboiler nog te weinig status

D€ meest toeg€paste teciniek waaóij zonne-energie wodt benut is d€ zonneboilêÍ. Mèt d€

zonnsboiler woidt zonnestraling gebruitit om tapwater te venvaÍmen voor huishoudelijk oÍ

industÍieêl gebruilc Aan d€ techniek valt nauw€liiks nog iets te veóêtorcn, VooÍ nieuwbouw

is de zonneboilor al biina eên yanzelbprekende zaak.
In Nedeíand llgt al clr.a 250.000
vlell(ante íneieÍ aan zonnRollectoren
waaÍvan ong6r€€í dê helff In de
woíÍngbouw. Crotê mírt|eÍmbóê
syst€men wordfi loeFpast In ondeí
me€í uw€ÍnDaden, zoíBtnst€tttngen, op
camphgs, |n holels €n vakandewoíltrr
geíL Ook de agraÍisde s€ctor maakt van
d€ze vorm van zonne€n€Ele gebull!
btvooó€eb vooÍ het dÍoAen van bollen
In ktrs€n, Dlt kan eên €n€Elebespadng
opleveÍ€n yan me€Í dan vlËg procert,
€€n h€le slok op êen boíel vooÍ eíergie

Hellingshoek
Em belangíjk ond€Íd€el van h€t
zonnebolleísysteeín ls de collector dle op
het dak llSt en waaÍdooÍ water shoornt
dat wordt opgewaínd dooÍ de zon. tre

coll€rboí moet gêplaaEt rjn op de zonkant
van de woí ng, tuss€n urldw€st m zuldooí
en e/or(ft sthuin op h€t dak bevestlgd. op e€n
plat dak woí(tl ht In €€n framê geplaatst, op
€en Íhuln dal diÍ€d op h€t dakbesdot Eeíl
helllngshoek tuss€n de twintlg en z€Étlg

8Íaden It oplimaal. Ook woÍden de (ollectc
|m w€l veriicaal aan de 8êvel tel/esngd,
mnar dai kornt niet zo vaak vooí. wat vêel
mens€n denken ls dat de collêctor all€ên ,in
wefi do€l als het heldeÍ we€r E, O6t ls nlet
het geval. Als hel D€r|olkt ls wordt het water
evenSo€d veÍwamu, al duud dat wat lanSêr

Centrale verwaming
Em zonneboilersysteem beíaat behalve ult
e€n collecboÍ en een opslagvat uit e€n CV-
ketel. H zljn gobaal vlêÍ typ€n zonneboileís:
de standaaÍdzomreboil€Í met e€n 106

vooÍraadvat dat blnnenshuls b opgesletd en
waaólj wateÍ In de collectoÍ .llcuE€n dat Íln
waÍml€ via e€n waÍÍÍiesdsselaar alíaati de
compacG zonn€boll€r, waaÍbll de coÍectot
zelÍ als opslagvat dl€nt en h€t te geDíulkên
waÍme wateÍ bevatj de Cv-zonnebollef
waaÍbl het waÍne wateÍ dl€.t ult het
opslagvat woÍdt SetaÉ eír de mímeooileí-
ComU, €€n combinaíe van de hoogrendè
mefib Cv.l(et€len €en zonn€boller Bgtond

ttt t@stun lgldde 25Am iat a'ft n@ N1mdtd.rg'tí6\m e M.h e t/0ltgtu,,t.
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I DE 400.OOO
De zonneboilet zou meet slatus noelen kiiaen. vindl de Noven.

Annenrcke uan Roeke/

Een conbinotte von actreve zonedqqie lzonnetuiler) met Nsspvp zonne.
enetgie lsures die voor veet li.htinvot in de woninq zorqen)

zonne@llecluen in .ombinotie neI ielqende

De colEdot wudt op hel zuidq gQploald nel
een hellingshoek van lussên de twintiq en zelo



een zonneboiler voorheen uit alknei bsse
componenten, bi de modeÍne zonneboilers
zijn all€ componenten geinlegreeÍd n één
gehe€1. Moderne huishoudelijke apparaten
zoals wasmachines en vaalwasmachif es
kunnen aan een zonneboller worden

VooÍ bestaande wonin8en Eeldl dal hei
v€Nangen van de CV-kereLvaak e€n goed
moment is om na te d€nken over de aanschaí
van e€n zonn€boil€Í. Fnancieel g€zlen i5 dit
gunstig. Met êen zonnêboiler bespaart een
hulshouden tussen de 150 en 200 kubieke
m€teÍ gas p€l jaar wat neerkomt op meer
dan honderd guld€n. In ni€uwbouw worden
de me€ste zonneboilert ni€t individu€el maar
prcjectmatig Seplaatsl sinds vorig jaar
worden ongeveer ev€nveel zonn€boil€É in
ni€uwbouw als in de beslaande bouw

Zo werkt een ronneboilel

Eq zann.boilet battut uil een z@n{ollettot Qn e4
w@dvdl De zonne.alledd vóngt z@lkht op.
zo n.alte.tot lniet t v.tudrh tuet een zanneponeel
vM Ae apw.kking von dèktti.itei4 ziet eíuil ah ea
qí@t dok@on en kan g4dkkduk ap he1 dok

De vloe6loJ .lie .loot de .alletlat stonL watdl d@l
hel zontiót vetuomd 4 kM don wel 90 Y wordq.

Deze dou t1. zon veÍhilL vl@islal vwoml
tetulinqwotet in @n vM@dvat ddt ne$lol op
zortet wonlt n@tg.z.r oJ @n de wond opgehongen
Hel wotne wotet utt h.l vóon.ddvat nraomt vio de
ay kelet naot de k@n. It hel wdI@ le kaud, don
lnengt de c'/ ket t het ap tmpdotLul

De oJzet van qrote zonnebaile6lstenen, zaals
vou zwenbdden is jn 199a ietk gegrceid.

Subsid ies
D€ aanschaí vàn €en zonneboil€r woÍdt

Sesubsidieerd door het minisrerie van
EconoÍnische Zak€n via Senler De subsidie
voor de toepassing in nieuwbouwoningen
zal na hetjaar 2000 rnisschien komen ie
vervallen, rnaar een linancièle ondersteuning
voor installaties in de beslaande bouw ál
voonopig woÍden g€continueerd. Energiedis-
Íibutiebed4vÊn geven vaak ook nog€€n
teSemoetkoming in de kosten. D€ en€Ígieb€
drijven houden zi(h steeds vaker bezi8 met
duuÍzam€ energi€voozieningen Van alle
duruam€ bronnen krijgen zonneboileE de
meeste aandacht van energiebedriven, zo
bleek uit een enquete die begin diljaar onder
me'iewerkefs van ene€iebedijven wed

Sehouden. ze veÍkopen niet all€ef de
systemen, Ínaar zofgen ook voor iníallarie
en onderhoud. Ook gement€n gev€n soms
subsidi€ bijde aanschaí voor de consument
belekenen aldie subsidi€s tezamen een
Íeductie op d€ aanscharpris van meer da.

Zonneollectoren wotden sons aok tegen de
gevet geptoo&. Moat een sóuine opste ing qeeÍ
em berqe energie optuengsL

Standaard:onneboiler

Een stondaodznneboitq bqtant lit e4 @tte.lól
lon me6lal.n a a n2 2n een lBv@troodvol vtu ao
tot 120 litet. De .ott dtutoeistol wddt tuntJgzryhpl
in pèn qsbten dr.uit dat zitn wamte in heI
votuoodvot vio @ wamkwietaat @n hel
teidkgwotq olgeei Eq stmdoordTonnêrbit@ heel
een (y.ketel net tawnat ok ndvetuomq nodg.
Sonnige nodqne modolqdde bodgetse6 kunhen
o& ots noveqotnq wud4 gebruikl. E@
ttondooídmneboit t heef aniy'i pen t6
@@t1vot. DNr hel val ho94 le pldobzn dón de

@ttec@t, ttroomt hQt wame rclle.ttuotq @n2pï
ntut het vol zondt hutp van @n ponpje.

Compacte zonneboilel

Een cohpqte uneboilq is e@ zonneboikt ||@tbij

M Eidkgwoter díect in eq goed geiitule{de

.aue.rd wqdt vwomd. Et is dut gen opott
vofróddval nodiq. De \|óter@íÍood bedrcoqt 70

lot 170 lilet. Een córytucle z@neboilq h@f @
.onUketel nodiq ols @vwonet Sonnge
tudeóe nodutercnde bodqzis t\unnen aok ols
noveNonq wudu gebruikt. Bij @ .onpo.re
zomeboilq kaml et oll@ n@t eu @lledot ap hel

dok Ondol de woleN@4@d in de @lte<tar ziL is
deze dikket q zwofidq don de @lle.tot von eq
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zonneboiler.ombi

Eq zanneboilq@nbi is @ gbte Ly zfinetmiler,
woonn vofioadwt q cv tuandq gzktègrced zijn
Dit A*@n geeí net ats de L1/ zonneboitd een Jue
íroal wdrfr wotq. De womte in het vot wddl
gzbtuikl v@t lopwatwwming, uiI4MftJ in
geheiden cn uils. Ea zanneboitu onbl is tJ6
wanwolpho6tel fr cr'-ketel in 2ën. E4
zhneÍDilq<onbi kant in de r)loots va Lv kelèl 4

Dê zónheboitercmbj is daot zUn Eote
wote@naod in oJneting vqgetilkbaat net eh

tinkz bóiler het @n dianet{ van 65.n 4 @

Volgens Adrievan d€ WateÍ van Novem zou
dezonneboiler m€er status moeten kÍijg€n
"D€ consumenr moet het g€bÍuik van d€
zonneboiler a5seiëÍen mel 'grc€n (omíort'"
Wani dat de meesle zonneboilers rneer
combn g€ven in hel huishouden - een
belangijke rÍend in de w€ns van de heden.
daagse consumenr is volg€ns van de water
Êen dingdarzekeÍ is. Het comloit zit'm in
een 'onb€perkle' beschikbaafieid van wam
waier, netals bij een gasboiler oíeen
erektische boireÍ. Bi een geiser oÍ een cv-
combikÊtel kijgt de8ene die ond€r de douche
staat nogaleens €en koude siraalals
tegelijke id de ahras wordt gedaan. Mensen
letten bij de ahÀegin8 welcígeen zonneboller
te kopen nogte vaak alleen op de terugver-
dientijd, vindt Van d€ water. "()ver de hele
l€vensduur is de aanschaívan €en zonn€boi-
leÍ ongeveer kostenn€ulraal. teMijlje vooÍ
het milieu goed bezig bent en dat dou(hei
toch een íuk l€kkerdertMet zon'eneBiebe
sparcnd dakaam' ben je bovendi€n €en stuk

MMpro.luctie is noodzakelik voot ea eóle

CV-2onneboiler

Dt is @ stondaonl2annetóilt hel e@ dlrd
wontewissel@t in hel eoondddvdt. Hel vol hpei

@n tnhoutl von ong.ve4 lOO lol 24O lit4. De exlro
wmlewset@t i5 @ng6loten ap de (y kelel. Et is
t16 9@ oporE novewan4 nodo ondat dí.d utt
her vo@ootlvot wudl geIapt ie 4 een Jore tuaot
wm wotq en g@n tenp{atuutudt bij genjnijatg

lowq Eq cv.MnQboilq |9qkt in ïiftlpe op el4e

Bij @ ele*trkhe zonneboitet, woodn het
leidkgwot{ wqdt bijvtumí1 doot @ et tttiKh
Ptatunt is 9@n (Y.k .tet nodig.

minder aftankelijk van hel en€Ígieb€dijí
orndatje minder gas nodiS hebl. Je ziet dat
Ínensen die een nieuwe keuken aanschaÍen
welenkel€ duizenden guldens extra ov€Í
hebbeÍ voor een bijzonder kaanrje en
daaNoor helemaal geen pnFaíweging

Kleínschalige pro.lucti€
De koípijs van de zonneboileÍ is de laalste
jaÍe'r geleidelijk naar benêd€n gegaan en
heelizi(h inmiddels gesrabilis@rd. Van de
Water: -Een veÍdere pijsdaling kunnen we
alleen berÊiken dooÍ middelvan ma$apÍo
ductie en daaruooÍ moeten m
ten de zonneboiler aanschaíen. Nu wordt de
zonneboiler nog kleinsÓalig in serie geprodu-
ceerd. Een deelvan de producli€ gebeurt
handmatig; e€n deel rnachinaal willen we
toe naaÍ int€Íessante pÍijsdalingen dan
hebben we echt e€n v€elgÍot€re afzetmarkl
nodrg.'
Van de ach(ien zonneboilerleveranciers in
N€denand produceert ongeveer een kwad de
zonneboilers 2ell en wordt d€ Íeí Selmpor
le€Íd uit ondeÍ andere ciiÊkenland, Duftsland
€n Denemarken, land€n waaÍ de zonneboiler
ook populair is. Ruim diiekwaÍtvan het
aantalzonnebollers dat in ons land wordl
g€lnstall€€Íd is ov€rigens van NedeÍlands

l997l iordi alsjaaÍ van de doorbraak van de
zonneboiler beÍhouwd. Toen w€rden ruim
7500 systeÍnen gelníalleerd en kwam hei
loiaal op 26.000. Momente€lzijn .Íca
40 000 systernen geiníalleerd De overheid
wll in hetjaaÍ 2010 de 400.000 halen. In
1998 is de afzet niet verder gegroeid. Mer her
huidlg€ tempo halen \^re de 400.000 pas over
twinliSjaar. Een nieuw€ (onvenant dat begin
ditjaar is gesroien en \Àaaf onder ander het
ministerie van Economisóe Zakên, de
zonneboileÍinduíÍie, blanóe-oBanisati€s,
insiallaterlfs en energtebedrijven aan deelÍe-
men moet garandeÍen dai we de 400.000
ook echt binnen tienjaaÍ haren
vanai l99l h€€Ít Novem a.tie gevoerd om de
zonneboiler ondeÍ de aandacht ie bÍengen
van consumenien en becrÍijven. DaaÍ is nu
met d€ algemen€ publicil€itrcampagn€ ovei
meederc duuzame eneÍgiebÍonnen (d€ aclie
'Duulzame Ene€ie. vanzelÍspÍekend ) een
eind€ aan gekomen. want inmiddels is de
markt vooÍ zonneboilers een Sezonde maÍkt
aan hel woÍden, isde sleun van d€ oveÍheid
beperkter en liSgen de meesl€ iniliatieven bi
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