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Zonne-energie voor huisverwarmina en warm-watervoorziening. 

Een onderzoekprojekt in de afdelingen der Werktuigbouwkunde en Bouwkunde van 

de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

Eindredaktie: Prof.ir. C.W.J. van Koppen. 

1. INLEIDING. 

Allerwegen wordt thans gezocht naar nieuwe mogelijkheden om in de ehergie

behoefte van onze samenleving te voorzien. Dat het onderzoek naar de 

praktische bruikbaarheid van zonne-energie daarbij een vooraanstaande 

plaats inneemt heeft drie redenen: 

- de hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt is zeer groot en 

bedraagt meer dan 10.000 maal het huidige wereldenergieverbruik'), 

- de energiestroom van de zon is nagenoeg niet aan uitputting onderhevig, 

en 

de milieubelasting is bij het benutten van zonne-energie zeer ger~ng. 

Als gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid en de hoge levensstandaard is 

in Nederland het energieverbruik omgerekend per vierkante kilometer land

oppervlak waarschijnlijk het hoogste ter wereld. De zonnestraling per km
2 

is daarentegen in ons land relatief laag, als gevolg van de noordelijke 

ligging en het bewolkte klimaat. Beide factoren tezamen maken dat de hoe

veelheid zonne-energie die op ons land valt slechts ongeveer 50 maal het 

nationale energieverbruik bedraagt. Relatief is de intensiteit van de 

zonnestraling dus een factor 50 kleiner dan het wereldgemiddelde. Dit 

heeft tot gevolg dat er van de vele manieren waarop de zonne-energie in 

beginsel benut kan worden, slechts enkele voor Nederland in aanmerking 

komen. Een daarvan kan het gebruik van zonne-energie voor huisverwarming 

en warm-watervoorziening zijn. 

De eerste meer gedetailleerde berekeningen over deze toepassingsmogelijkheid 

van zonne-energie werden eind 1972 en begin 1973 aan de Technische 

')Berekend naar de energie die op het landoppervlak valt ongeveer 2500 maal. 
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Hogeschool Eindhoven uitgevoerd 111 '). Uit globale economische beschouwingen 

bleek daarbij dat, gezien de te verwachten stijging van de energieprijzen, 

het benutten van zonne-energie ook in ons land al in een niet te verre 

toekomst attractief zou kunnen worden. Ais praktische conclusie werd 

daaraan de aanbeveling verbonden in ons land op bescheiden schaal een begin 

te maken met praktijkproeven in woningen. 

Het onderzoekprojekt dat hieronder wordt beschreven is een uitvloeisel 

van de genoemde studie. In zijn technische uitvoering steunt het op de 

research die nadien bij de THE en door anderen in Nederland (zie par. 9) 

is verricht. Financieel is het mogelijk gemaakt door een subsidie van de 

regering voor ~et maken, installeren en verder ontwikkelen van de zonne

verwarmingsinstallatie. De totale duur van het projekt is vijf jaar. 

2. DE DOELSTELLINGEN VAN RET ONDERZOEKPROJEKT. 

Naarmate een technische ontwikkeling dichter zijn praktische toepassing 

nadert neemt het aantal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden 

voortdurend toe. Bij een praktijkproef, zoals het onderzoekprojekt, moet 

zo goed mogelijk aan aIle aspecten aandacht worden geschonken. 

V~~r de overzichtelijkheid is het nuttig de vele aspecten die bij het be

nut ten van zonne-energie in het geding zijn, naar hun aard te onderscheiden 

in vijf groepen: 

a) De wetenschappelijke aspecten, waartoe in dit geval o.a. de meteorolo

gische gegevens en de methoden en gegevens van de werktuigbouwkunde en 

bouwkunde behoren, aHe met hun !1atuurkundige basis. 

b) De technische aspecten, waaronder de vormgeving, de materiaalkeuze en 

de fabricagemethode voor de verschillende onderdelen van de installatie 

vallen, en de optimalisering van de installatie met de waning als geheel. 

c) De ecanomische aspecten, zoals de vereiste investering, het onderhoud en 

de levensduur van de installatie en de besparing ap energie die er onder 

diverse amstandigheden mee kan worden bereikt. 

') Reeds eerder was in meer algemene zin de aandacht voor het benutten van 
zonne-energie gevraagd. Zie bijv. 121. Ook het leefexperiment '~e Kleine 
Aarde" te Baxtel (NB) en de studies van de THAASEB groep te Den Haag, die 
beide o.a. op het gebruik van zonne-energie zijn gericht,zijn van vroeger 
datum. 
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d) Verder de sociale aspecten, waarbij in dit geval binnenshuis aan het 

komfort en de geruisloosheid van de installatie gedacht moet worden en 

buitenshuis vooral aan de architectuur. 

e) En tens lotte de bestuurlijke aspecten, waaronder zulke gevarieerde zaken 

vallen als de bouwvoorschriften, de voorlichting, de tariefstelling voor 

gas en electriciteit, de stadsplanning in verband met de orientatie van 

de woningen, en de werkgelegenheid wanneer het benutten van zonne-energie 

op grotere schaal ingang gaat vinden. 

Bij het onderzoekprojekt dat aan de THE uitgevoerd gaat worden ligt de na

druk vooral op de technische-, de economische- en de sociale aspecten. 

Ret gaat m.a.w. op de eerste plaats om het ontwikkelen van een goed wer

kende en voor iedereen betaalbare zonne-verwarmingsinstallatie, die handzaam 

in het gebruik en goed van uiterlijk is. 

Daarnaast zullen de wetenschappelijke gegevens worden geverifieerd, aange

vuld en omgewerkt voor zover dat nodig is om een betrouwbare basis te 

verkrijgen voor het ontwerpen van zonne-verwarmingsinstallaties t), en zal 

ruime aandacht worden besteed aan het omwerken van de resultaten naar een 

voor de overheid en de industrie bruikbare vorm. 

Uiteraard zal daarbij een uitgebreid meetprogramma worden uitgevoerd om de 

harde feiten te verkrijgen, die als basis voor het voorgaande noodzakelijk 

zijn. 

Ret zal duidelijk zijn dat de bovenstaande brede doelstellingen niet kunnen 

worden gerealiseerd zonder goede contacten naar buiten de THE. Hiervoor is 

ongeveer een jaar geleden de Kontakt- en Adviesgroep Zonne-energie voor 

Huisverwarming geformeerd, waarin het Bouwcentrum, de TPD-TNO en de THE 

samenwerken. In par. 9 zal daar nog nader op worden ingegaan, maar omdat de 

doelstellingen van het TRE-projekt niet los van de nationale doelstellingen 

kunnen worden gezien, wordt het bestaan van dit samenwerkingsverband reeds 

hier vermeld. 

t) Ook op andere plaatsen in Nederland of zelfs elders, en in andere typen 
gebouwen. 
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3. DE ZONNE-VERWARMINGSINSTALLATIE. 

De nu volgende beschrijving van de zenne-verwarmingsinstallatie geeft de 

stand van zaken weer die op dit moment bij het ontwerpen van de installa

tie is bereikt. Zoals zal blijken houdt dit in dat soms voor een onderdeel 

van de installatie twee of meer mogelijke oplossingen naast elkaar worden 

behandeld. De reden is dan eenvoudig dat op het moment dat dit rapport 

geschreven werd nog niet duidelijk was welke van de mogelijkheden de 

voorkeur verdiende. Dit kan uiteraard aIleen optreden als de voor- en 

nadelen van de verschillende oplossingen elkaar, alles bijeen, niet veel 

ontlopen. 

De belangrijkste onderdelen van de zonne-verwarmingsinstallatie zijn: 

- de collectoren, waarmee de zonnestraling wordt opgevangen en omgezet in 

warmte, 

de warmte-opslag, waarin de (overtollige) warmte wordt bewaard voor de 

nacht en voor zon-arme dagen, en 

- de regeling, die voor een optimale benutting van de warmte moet zorgen 

bij een zoveel mogelijk automatisch bedrijf. 

De figuren 4 en 5 geven de twee installatie-schema's weer die thans naast 

elkaar in studie zijn. Alvorens daar op in te gaan zullen de onderdelen 

van de installatie echter eerst afzonderlijk worden behandeld. 

3.1. De collectoren. 

Bij toepassingen van zonne-energie~ waarbij geen temperaturen boven 800 C 

behoeven te worden bereikt, en hieronder vallen o.m. de huisverwarming 

en warm-watervoorziening, zijn de zgn. vlakke-plaat-collectoren het 

meest economisch. Dit blijkt uit talrijke onderzoekingen in o.a. de 

Verenigde Staten, Australie en Israel. Vlakke-plaat-collectoren hebben 

als gemeenschappelijk kenmerk dat de zonne-energie wordt 1ngevangen 

met een zwarte of althans donker gekleurde vlakke plaat, die zich 

achter een of meerdere lagen glas bevindt. De plaat absorbeert het zon

licht en wordt daardoor warm; het glas voor de plaat dient om het 

warmteverlies van de plaat naar de buitenlucht te beperken. In ons 
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klimaat verdient het gebruik van twee lagen glas meestal de voorkeur'). 

Voor het gebruik binnenshuis moet de warmte uit de plaat worden af

gevoerd met behulp van een koel- en transportmedium. Hiervoor kan zowel 

water, waaraan anti-vries is toegevoegd, als lucht worden gebruikt. 

Beide media hebben hun voor- en nadelen, die vooral samenhangen met de 

verschillen ~n uitvoeringsvorm van de bijbehorende collectoren. wij 

bespreken deze daarom eerst. 

a) De circulatiecol1ector met lucht als koelmedium. 

In fig. 1 is de collector met lucht als koelmedium geschetst, die 

eventueel in het onderzoekprojekt zal worden toegepast. De pijlen 

geven de richting aan waarin de lucht in de collector gaat circu

leren, wanneer de absorberende plaat door de zon wordt verwarmd. 

Bij de rondgang neemt de lucht de warmte op uit de absorberende plaat 

en geeft deze weer af aan het door de pijpen van de convector

elementen stromende water (afkomstig uit het opslagvat). Het tempe

ratuurverschil tussen de lucht in het opgaande en het neergaande 

kanaal houdt de luchtcirculatie in stand. De circulatiecollector 

wijkt op twee punten af van de luchtcollectoren die uit het buiten

land bekend zijn. Ten eerste blijft steeds dezelfde lucht in de 

collector circuleren, wat het voordeel heeft dat niet voortdurend 

nieuwe stofdeeltjes in de collector komen, hetgeen gemakkelijk tot 

inwendige vervuiling zou kunnen leiden. Ten tweede wordt de warmte 

vanuit de lucht direct weer overgebracht op water, waarmee wordt 

bereikt dat de warmte gemakkelijk naar de warmteopslag kan worden 

getransporteerd, en daarin bovendien op efficiente wijze kan worden 

bewaard. Tegenover deze voordelen staat als belangrijkste nadeel 

dat de temperatuur waarmee het water de convectorelementen verlaat 

nogal wat lager ligt dan de temperatuur van de absorberende plaat. 

Bij heldere zonneschijn kan het verschil oplopen tot 20oe. Als 

gevolg van de betrekkelijk lage watertemperatuur moet het volume 

van de warmte-opslag groter worden om er dezelfde hoeveelheid warmte 

') Als de absorberende plaat van een zgn. stralings-selectieve laag is voor
zien, is het stralingsverlies van de plaat naar buiten zeer gering. Wat 
het warmteverlies betreft kan dan ook met een laag glas worden volstaan. De 
economie en de praktische uitvoerbaarheid van dit systeem vormen op dit 
moment nog punten van onderzoek. 
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in te kunnen opslaan. Vergeleken met het systeem met de vloeistof

collector (dat straks beschreven wordt) bedraagt het verschil ongeveer 

40%. 

b) De collector met water als koelmedium. 

De opbouw van dit type collector is in fig. 2 weergegeven. De absor

berende plaat is dubbel uitgevoerd en tussen de beide platen zijn 

kanalen uitgespaard waar water doorheen wordt gepompt'). Ret water 

neemt uit de plaat de warmte op en transporteert die naar de opslag. 

In ons klimaat moet rekening worden gehouden met de kans op bevriezing. 

De eenvoudigste tegenmaatregel is het toevoegen van anti-vries aan 

het water. Vanwege de nogal hoge prijs van de anti-vries moet dan 

echter een scheidingswarmtewisselaar tussen de collectoren en de 

warmte-opslag worden aangebracht. De installatie wordt daardoor wat 

ingewikkelder dan bij het toepassen van de circulatiecollector. Ret 

temperatuurverschil tussen de absorberende plaat en het water dat naar 

de warmte-opslag wordt gevoerd (achter de scheidingswarmtewisselaar) 

kan klein zijn. Zelfs bij heldere zonneschijn behoeft het niet meer 
o dan ongeveer 5 C te bedragen. 

3.2. De warmteopslag. 

Bij helder winterweer, en vooral bij zonnig weer in het voor- en najaar, 

zal overdag vaak meer warmte worden verzameld dan voor het verwarmen van 

de woning direct nodig is. Ret is economisch aantrekkelijk de overtollige 

warmte dan op te slaan voor de nacht en voor volgende. minder zonnige 

dagen. Ret opwarmen van grind, betonplaten, bepaalde zouten of water is 

de methode die op dit moment voor het opslaan het meest in aanmerking 

komt. 

Bij het onderzoekprojekt is gekozen voor de opslagin water, om de 

') Uit het buitenland zijn ook uitvoeringsvormen bekend waarbij het water door 
pijpjes stroomt die achter tegen de absorberende plaat zijn gesoldeerd. 
V~~r de werking van het geheel maakt dit geen verschil en het is vooral de 
kostprijs die bepaalt welke uitvoeringsvorm de voorkeur verdient. 
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vOlgende redenen: 

- water heeft een hoge soortelijke warmte, zodat in een bepaalde hoe

veelheid relatief veel warmte kan worden opgeslagen, 

- water is technisch gemakkelijk hanteerbaar, waardoor zowel het op

slaan als het later weer onttrekken van de warmte, efficient kan 

gebeuren, en 

- water is bij uitstek geschikt om er warmte op verschillende temperatuur

niveau·s in op te slaan, wat vooral in ons Minder zonnig klimaat een 

voordeel is. 

Op deze laatste reden zal nog uitvoeriger worden ingegaan. 

Fig. 3 laat zien hoe het opslagvat in principe zal worden uitgevoerd. 

Op het verticaal opgestelde vat zijn aan de onderzijde en halverhoogte 

resp. de toevoerleiding en de terugvoerleiding voor het water van de 

collectoren aangesloten. Aan het bovenste deel van het vat bevinden zich 

leidingen voor het toe- en afvoeren van water uit de bijstookinstallatie. 

De regeling zorgt er voor dat dit automatisch gebeurt wanneer in zon-arme 

periodes de temperatuur boven in het vat onder 600 C zakt. Zodoende is 

dit de laagste temperatuur die boven in het vat kan optreden. Het tap

water dat via de tapspiraal (rechts in het vat) wordt aangevoerd heeft 

eveneens onder aIle omstandigheden ongeveer deze temperatuur. 

Onder in het vat is de temperatuur, vooral midden in de winter, laag. 

Dit is een gevolg van het feit dat de koude buitenlucht langs het 

onderste deel van het vat gevoerd wordt, alvorens als verse ventilatie

lucht tot de woning te worden toegelaten. Bij de stroming langs de wand 

van het vat warmt de buitenlucht op, terwijl het water in het vat wordt 

afgekoeld. Daarnaast veroorzaakt de toestroming van koud leidingwater 

naar de tapspiraal ook nog enige afkoeling. Beide effecten tesamen 

zullen er, naar verwacht wordt, toe leiden, dat de temperatuur onder in 

het vat onder gemiddelde ~interomstandigheden ongeveer looe bedraagt. 

Op het eerste gezicht kan het merkwaardig aandoen dat een warmte-opslagvat 

zo wordt uitgevoerd, dat er in het onderste deel lage temperaturen 

heersen. In ons klimaat komt het echter vaak voor dat de intensiteit 

van de zonne-straling gering is, vooral ·s winters. Om dan nog enige 

warmte met de zonne-collectoren te kunnen invangen is het noodzakelijk 

aan de collectoren water van lage temperatuur toe te voeren. De zo-



- 9 -

juist beschreven uitvoering van het opslagvat maakt dit mogelijk'). 

In het middengedeelte van het vat neemt de watertemperatuur van onder 

naar boven min of meer geleidelijk toe. Afhankelijk van het weers

verloop kunnen daarbij nogal uiteenlopende toestanden optreden. Na 

enkele zonnige dagen b.v. zal uit'de collectoren veel warm water naar 

het middengedeelte van het vat Z1Jn gestroomd. De temperatuur zal 

daar dan vrij hoog Z1Jn en kan SOoC en meer bedragen. Omgekeerd zal 

na enkele zon-arme dagen de temperatuur in het middengedeelte laag 

zijn, omdat de oorspronkelijk aanwezige warmte geheel is verbruikt 

voor het verwarmen van de woning (zie par. 6). 

De grote variatie van de temperatuur in het middengedeelte leverde 

aanvankelijk een probleem op bij het inbrengen van het warme water 

uit de collectoren in het opslagvat. In nagenoeg aIle opzichten 

bleek het namelijk het gunstigst te zijn als het water "bewaard" zou 

kunnen worden bij de temperatuur die het in de collectoren had 

gekregen. Menging met warmer of kouder water in het opslagvat moest 

daarom vermeden worden en het water moest worden vrijgegeven op die 

hoogte in het vat waar het reeds aanwezige water dezelfde tempera

tuur had als het ingebrachte. Het probleem was dat door de variaties 

in de temperatuurverdeling in het vat de genoemde hoogte tijdens 

bedrijf voortdurend zou veranderen, zodat een ingewikkeld regel

systeem nodig leek om het water uit de collectoren op het juiste punt 

in te brengen. De oplossing die uiteindelijk gevonden werd is de 

dunwandige plastic "slurf" zoals geschetst in fig. 3. Onder invloed 

van het verschil in soortelijk gewicht van het ingebrachte water en 

het water in het vat stijgt (of daalt) het uiteinde van de slang naar 

de juiste hoogte"). De oplossing is, voor zover bekend, uniek in de 

wereld. 

De "gelaagde" warmte-opslag, zoals boven beschreven (gelaagd naar 

temperatuur en soortelijk gewicht), moet gezien worden als een methode 

die specifiek is voor ons klimaat en voor opslag op kortere termijn. 

De opslag schept de mogelijkheid profijt te trekken van de periodes 

van geringere intensiteit van de zonnestraling die in Nederland vaak 

f) Technisch kan hetzelfde bereikt worden door een warmtepomp tussen de collec
toren en het opslagvat te schakelen. Vooralsnog is het echter onzeker of dit 
ook economisch aantrekkelijk is, gezien de hoge prijs van de warmtepomp. 

It) Experimenten uitgevoerd bij de TH Eindhoven door de heer P.A. van Bruggen, 
student aan de TH Delft, hebben dit overtuigend aangetoond. Een verkort 
verslag van de experimenten is in voorbereiding. 
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voorkomen, en de inhoud van het vat is op een overbruggingsperiode van 

ongeveer 2 dagen gekozen, omdat dit economisch optimaal is. (Elke 

kubieke meter opslag meer kost naar schatting zeker f 200,-- extra; 

het opslaan van het warmteoverschot in de zomer voor gebruik in de 

winter zou minstens een investering van f 10.000,-- vragen). 

3.3. De regeling. 

In principe is de regeling van de zonne-verwarmingsinstallatie een

voudig en komt er op neer dat de circulatiepomp(en) tussen het opslag

vat en de collector in werking worden gehouden zolang de temperatuur 

van de collector hoger is dan die van het water onder in het opslag

vat. In de figuren 4 en 5 is met stippellijnen aangegeven welke 

(electrische) signalen nodig zijn om de regeling op deze wijze te doen 

werken. Bij toepassing van de vloeistofcollector (fig. 5) gaan van de 

regelautomaat twee afzonderlijke signalen uit, omdat het voordelig is 

de circulatiepomp in de collector-kringloop (links-boven in de figuur) 

iets eerder in te schakelen dan de pomp in de opslag-kringloop (onder). 

De scheidingswarmtewisselaar wordt dan voorgewarmd en kandirect gaan 

functioneren wanneer de pomp van de opslag-kringloop in werking treedt. 

In het ander geval zou de eerste warmte uit de collectoren aan het 

opwarmen van de scheidings-warmtewisselaars verloren gaan. 

Terwille van de overzichtelijkheid worden tot besluit van de paragraaf 

de circulatie- en de vloeistofcollector nog eens in het kort met elkaar 

vergeleken. Bij de vergelijking wordt uitgegaan van dezelfde temperaturen 

voor de absorberende platen, zodat ook het rendement en de totale warmte

opbrengst voor de beide collectoren gelijk zijn. 
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Onderlinge vergelijking van de circulatie- en de vloeistofcollector. 
, 

Circulatie(lucht)collector 

- goedkope absorberende plaat 

geen anti-vries nodig, dat 
extra kosten en kans op corrosie 
veroorzaakt 

- geen scheidings-warmtewisselaar 
weI een (duurder) convector
element 

- minder onderhoud, makkelijker 
demonteerbaar 

- grotere bedrijfszekerheid, door 
grotere eenvoud 

Vloeistofcollector 

- absorberende plaat uit twee lagen 

- water met anti-vries met risico van 
lekkage op het dak 

- geen convector-element weI een 
sCheidingswarmtewisselaar 

- tweede pomp met extra energieverbruik 
en tweede regelkring nodig 

- kleiner temperatuurverlies tussen 
collector en water dat naar warmte
opslag gaat, dus kleiner opslagvat 

- door schakeling in panelen makkelijker 
aan te passen aan bestaande woningen. 

De tabel illustreert tevens welke ongelijksoortige factoren bij de keuze 

van het type collector tegen elkaar moeten worden afgewogen. 

6. BOUWKUNDIGE ASPECTEN. 

Wanneer de problemen bekeken worden, waarmee de bouwkundige ontwerper van 

een "zonnehuis" geconfronteerd wordt, dan kunnen deze in drie categorieen 

ondergebracht worden, n.l.: 

a) De problemen die samenhangen met het collectoroppervlak. Dit tengevolge 

van de grootte, de hellingshoek, de orientatie van het dak op de zon en 

de geaardheid. 

b) De problemen die voortvloeien uit de omstandigheid dat een in vorm en 

materiaal van de norm afwijkend huis in een bestemmingsplan in- of 
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beter gezegd, aangepast dient te worden om aan de bebouwingsvoorschriften 

te kunnen voldoen. 

c) De problemen die samenhangen met de isolatie van de woning. 

Het moge duidelijk zijn dat aIle categorieen hun stempel zullen drukken op 

het eindprodukt (klein warmtetransport betekent: kleine raamopeningen. Een 

voorgeschreven dakhelling en/of nokrichting kan de effectiviteit van de 

collector nadelig beinvloeden, etc. etc.). 

Het meest interessant lijkt het echter punt a) te bespreken. 

- De hellingshoek van het collectoroppervlak dient ongeveer 600 te bedragen. 

- Het collectoroppervlak is relatief groot t.o.v. de woning. 

- Het oppervlak dient tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest gericht te 

staan. 

- Het oppervlak is van glas waaronder een zwarte metalen plaat. 

Het dakvlak onder 600 dat door de collector gevormd wordt dwingt, voor het 

functioneel gebruik van de te omsluiten binnenruimte, een asymetrische dak

vorm aft 

Daar het collectoroppervlak relatief groot is t.o.v. de woning en het vlak 

zoveel mogelijk ononderbroken dient te blijven en bovendien op het zuiden 

gericht is, kan als gevolg een betrekkelijk groot gedeelte van de binnen

ruimte niet op het zuiden georienteerd worden. 

Het voor een woning ongewone karakter van het collectordak, dat door het 

materiaal en de grootte, een vrij dominante rol gaat spelen in de uitwen

dige verschijningsvorm van de woning, is de meest onweegbare factor. Wel 

kan men stellen dat zij in strijd is met een zich momenteel ontwikkelende 

nostalgie naar architectonische vormen, welke gekenmerkt worden door een 

ambachtelijke ontstaanswijze. 

Voor de architectonische vormgeving, geconcipieerddoor ir. H.C.A. Hoekstra, 

wordt verwezen naar fig. 6. 

5. DE BIJSTOOKINSTALLATIE. 

Midden in de winter en in zon-arme periodes in het tussenseizoen langer dan 

twee dagen kunnen de collectoren niet alle warmte leveren die in het huis 

nodig is. Er zal dan worden bijgestookt op de wijze die in fig. 7 is aan

gegeven. 
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Met de gas-wandketel (0£ eventueel een gasboiler')) wordt het bovenste deel 
o van het opslagvat steeds op een minimum temperatuur van ongeveer 60 C 

gehouden. Onder aIle omstandigheden blijft er zodoende in het opslagvat 

genoeg warmte om het huis te verwarmen (zie volgende paragraaf) en om het 

tapwater op te warmen. 

De gas-wandketel functioneert op dezelfde wijze als ~n een gebruikelijke 

c.v. De temperatuurvoeler in het opslagvat neemt de plaats in van de 

kamerthermostaat» en signaleert wanneer de gas-wandketel moet gaan werken. 

De regelautomaat A is in nagenoeg aIle typen gas-wandketels als vast 

onderdeel reeds ingebouwd. 

Van half maart tot en met oktober vangen de collectoren gemiddeld meer 

warmte in dan voor de verwarming van het huis nodig is. De zonnestraling 

is in die periode tevens zo sterk dat de collectoren rond het middaguur 

water met een temperatuur boven 600 C kunnen lever en. Omdat de plastic 

"slurf" het warmste water direct naar het bovenste deel van het opslagvat 

voert, zal in de genoemde periode de gas-wandketel slechts bij uitzon

dering hoeven te werken. De warm-watervoorziening geschiedt dan nagenoeg 

geheel op zonne-energie. 

Alvorens deze paragraaf te besluiten zij nog opgemerkt dat het technisch 

Ln beginsel mogelijk is de bijstookinrichting direct met het opslagvat 

te combineren. Hete verbrandingsgassen van een gasbrander zouden b.v. via 

een of enkele pijpen in het bovenste deel van het opslagvat afgevoerd 

kunnen worden en zo het water daar op temperatuur kunnen houden. Hoewel 

terwille van de bedrijfszekerheid voorlopig voor de afzonderlijke bij

stookinrichting is gekozen, zullen in een later stadium de perspectieven 

die het combineren biedt nog worden onderzocht. 

') Bij gebruik van een gasboiler kunnen onder bepaalde omstandigheden de 
temperatuurvoeler in het opslagvat en de circulatiepomp vervallen; zie 
hiervoor 131. Daar tegenover staat dat in de gangbare typen gasboilers 
tijdens periodes van stilstand relatief veel warmte (gas) verloren gaat. 
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6. HET VERWARMINGSSYSTEEM; KOMFORT. 

6.1. Algemeen. 

Ret verwarmingssysteem in de woning als zodanig valt niet onder het 

onderzoekprojekt in strikte zin. Dat er niettemin een paragraaf aan 

wordt gewijd heeft de volgende redenen: 

a) Ret benutten van zonne-energie voor huisverwarming heeft alleen Z1n 

in goed getsoleerde woningen, en het verwarmingssysteem daarvan ver

toont enkele facetten, die voor ons land min of meer nieuw zijn. 

b) In plaats van een gasvlam functioneert hier de warmteopslag als 

warmtebron, en dit vraagt nieuwe oplossingen, vooral voor de regeling. 

Ret uitgangspunt voor het ontwerp van een verwarmingssysteem zijn de 

komfort-eisen. In nieuwbouw is thans gangbaar dat in het merendeel van 

de ruimtes in een woning een temperatuur van ongeveer 200 e gehandhaafd 

moet kunnen worden bij een buitentemperatuur van ongeveer -looe. Zonder 

nadere nuancering naar de vertrekken zal deze norm in hetgeen nu voIgt 

voor de gehele woning worden aangehouden. Een consequentie van het feit, 

dat de woning goed getsoleerd, en dus ook goed tochtdicht dient te zijn, 

is vervolgens dat geforceerde ventilatie om veiligheidsredenen hoogst 

wenselijk is. Omdat hieraan met een luchtverwarmingssysteem het een

voudigst kan worden voldaan, ligt het voor de hand hieraan de voorkeur te 

geven boven een waterverwarming, te meer omdat met een luchtverwarmings

systeem wat gemakkelijker ingespeeld kan worden op de relatief lage 

temperaturen, waarbij de warmte van de zon in het opslagvat vaak 

beschikbaar komt. !wee andere voordelen van een luchtverwarmingssysteem, 

die betrekking hebben op de gelaagde warmte-opslag komen in par. 6.3. nog ter 

sprake. 

6.2. De warmtehuishouding van de woning. 

Ret is riskant de bestaande methoden voor het berekenen van de warmte

behoefte van een woning toe te passen op het nieuwe type woning waar het 

hier om gaat. De bet ere thermische isolatie en de tochtdichte uitvoering 

brengen mee dat o.a. de overwegend op ervaring gebaseerde toeslagfactoren 
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voor de windinvloed en de ligging (bezonning), niet meer van toepassing 

zijn, omdat de relatieve betekenis van deze invloeden een andere wordt. 

Er is derhalve een nieuwe, onafhankelijke berekening nodig, waarbij elk 

van de invloeden op zich zo goed mogelijk wordt vastgesteld. 

Omdat een dergelijke berekening bewerkelijk is, en eerst goed kan worden 

uitgevoerd wanneer de bouwkundige constructie van de woning in bijzonder

heden vastligt, kunnen op dit moment nog geen definitieve rekenresul

taten worden gegeven. De eerste raming die gemaakt is voert echter tot 

enkele interessante (voorlopige) conclusies. 

De raming steunt op de volgende gegevens en veronderstellingen: 

- Het oppervlak van de muren en de daken van de woning tesamen bedraagt 

390 m2 en de transmissiecoefficient hiervan bedraagt 0,4 w/m20C ') 

- Het totale oppervlak van de vensters bedraagt 36 m2 en de transmissie

coefficient hiervan is 2,7 W/m2oC(dubbel glas), 

- Het vloeroppervlak op de begane grond is 150 m2 , de transmissiecoeffi

cient ervan is gelijk aan die van de muren en daken, maar het tempera

tuurverschil over de vloeren is half zo groot als over de muren en 

daken. 
3 - Voor de ventilatie van de woning wordt per uur 300 m verse buitenlucht 

aangezogen (verversingsperiode voor de leefruimtes ongeveer 2 uren) "). 

Het electriciteitsverbruik in de woning is 3650 kWh per jaar, en is 

's winters I! maal zo groot als r s zomers "), 

Het gasverbruik voor koken is 200 m3 per jaar (egaal gespreid) en de 

helft van de daaruit vrijkomende verbrandingswarmte blijft in de woning 

(het daarmee corresponderende electrische vermogen is 0,1 kW) "). 

- De energiestroom die in de vorm van zonlicht door de ramen naar binnen 

komt is voor ramen op het noorden nihil, en voor ramen op het oosten 

en westen (15,3 m2) half zo groot als voor ramen op het zuiden (13,5 m2). 

Voor deze laatste kan de energiestroomdichtheid aan fig. 4 uit 11 I 
worden ontleend, waarbij een doorlatingspercentage van 80% in rekening 

') De transmissiecoefficient is een maat voor de hoeveelheid warmte die door 
muren e.d. naar buiten verloren g~at. De in o".s l?nd gebruikelijke spouw
muren hebben een transmissiecoefficient (in de wandeling vaak als "k-waarde" 
aangeduid) die 3 tot 4 maal zo groot is als de genoemde waarde. Om de lage 
genoemde waarde te bereiken moet in de (verbrede) spouw een ongeveer 10 cm 
dikke laag isolatiemateriaal worden aangebracht. 

") Deze veronderstelling steunt op enkele ervaringscijfers en gemiddelden 
genoemd in ! 41. Bestudeerd wordt nog of de verversing voldoende is. 
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kan worden gebracht. 

- De warmteverliezen van de bijstookinstallatie en van het opslagvat 

leveren geen bijdrage in de verwarming van de wonlng, omdat deze 

inrichtingen in een afzonderlijk geventileerde ruimte zijn geplaatst 

(de kleine bijdrage die in werkelijkheid optreedt is moeilijk te 

berekenen). 

- De warmteproduktie door de bewoners is verwaarloosd, omdat deze enerzijds 

klein is en anderzijds onzeker vanwege het openen van deuren en ramen 

door de bewoners. 

In figuur 8 is in grafiekvorm de warmtehuishouding van de woning weerge

geven, die uit de gegevens en veronderstellingen voIgt. Horizontaal zijn 

de maanden uitgezet, en verticaal de warmtebehoefte en de verschillende 

warmtebronnen. AIle warmtestromen zijn omgerekend naar het overeenkomstige 

electrische vermogen (in kW). De bijdrage van de zonne-verwarmingsinstal

latie is bepaald volgens de in 11 I aangegeven methode. Voor de buiten

temperaturen zijn de gemiddelde waarden in De Bilt aangehouden (temperatuur 
o binnenshuis, zoals reeds vermeld, 20 e). 

Het meest opvallende in figuur 8 is de grote bijdrage die het door de 

ramen binnenvallende licht aan de verwarming levert'). In feite bepaalt 

deze bijdrage het begin en het einde van het (gemiddelde) stookseizoen. 

In de zomermaanden komt meer lichtenergie binnen dan nodig is om in het 

huis de temperatuur van 20°C te handhaven. 

Voor de verwarmingsinstallatie voIgt uit de gegevens en veronderstellingen 

dat de maximale capaciteit van de bijstookinstallatie 11 kW moet bedragen 

(netto). De gestelde binnentemperatuur kan hiermee bij zon-loos weer en 

een buitentemperatuur van -IOoe worden gehandhaafd. De bijbehorende hoe

veelheid verwarmingslucht bedraagt, afgerond, 1500 m3/hr als voor de 

maximale inblaastemperatuur onder deze extreme omstandigheden 400 C wordt 

ingezet. 

De verdeling van de maximale warmtebehoefte van de woning over de ver

schillende verliesposten is als voIgt: 

') Hierbij moet opgemerkt worden dat de uitgevoerde berekening nog slechts ruw 
is. Aan de THE, afdeling Bouwkunde, loopt, los van het onderzoekprojekt, 
reeds langere tijd een studie die o.m. het doel. heeft de lichtenergie die 
via de ramen binnenkomt nauwkeurig te kunnen bepalen. In par. 8 wordt hierop 
nader ingegaan. 
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- warmteverliezen door muren, daken en vloeren 

- warmteverliezen door vensters 

- ventilatieverliezen 

Totaal 

5,2 kW (45%) 

2,9 kW (25%) 

3,5 klJ (30%) 

11,6 kW') 

Deze cijfers illustreren de belangrijke rol die de ventilatieverliezen 

bij een goed geisoleerde woning gaan spelen, en het gunstige effect 

op de warmteverliezen van een beperking van het vensteroppervlak (hier 

minder dan 10% van het buitenoppervlak). Bij het Iaatste dient overigens, 

vooral als het vensters op het zuiden betreft, voor overdrijving te worden 

gewaakt, gezien de aanzienIijke hoeveelheid energie die in de vorm van 

licht door de vensters naar binnen komt. 

6.3. De warmteoverdracht van het opslagvat aan de verwarmingslucht. 

Ret belangrijkste punt waarop het Iuchtverwarmingssysteem in de wonLng 

zich van de gebruikelijke systemen onderscheidt, is dat de lucht zijn 

warmte niet aan de c.v. ketel, maar aan het bpsIagvat ontleent. Dit kan 

op verschillende wijzen geschieden en een van de mogelijkheden is in 

figuur 9 geschetst. Ret,hierbij toegepaste principe is dat de uit de 

woning afkomstige retourlucht langs de wand van het warmte-opslagvat 

wordt gevoerd, daarbij wordt opgewarmd, en vervolgens door een ventila

tor weer naar de waning wardt gestuwd (de pijlen geven de luchtbeweging 

aan) , Omdat de Iucht warmer moet zijn naarmate het buiten kauder is, 

bevinden er zich aan het vat drie kanalen (I, 2 en 3 in de figuur), die 

het mogelijk maken de Iucht op verschillende hoogtes van het vat weg 

te voeren. De kleppen A, B en C zorgen er voor dat bij elke weersge

steldheid de juiste hoogte, en daarmee de juiste Iuchttemperatuur wordt 

ingesteid (de temperatuur in het vat loopt naar boven toe op). De 

bediening van de kleppen kan (bijvoorbeeld) geschieden door een servo

motor, die geregeld wordt daor een thermastaat in het hoofdvertrek. 

De stand waarin de kleppen zijn getekend is die voor "kwakkelweer". 

Klep B staat half open, zodat de retourlucht voor een deel langs het 

') Na vermindering met 0,6 kW vaor de interne warmteproduktie voIgt uit het 
totaal weer de capaciteit van de bijstookinstallatie. 
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vat omhoog en daarna door kanaal 2 stroomt, en voor een deel om het vat 

heen direct naar kanaal 1. De opgewarmde Lucht uit kanaal 2 en de niet 

(of nauwelijks) warmer geworden lucht uit kanaal 1 mengen zich achter 

klep B en stromen via de ventilator naar de woning. De (dubbele) klep A 

leidt in de getekende stand de koude buitenlucht (voar de verversing) 

langs het anderste deel van het vat. In par. 3.2. is reeds vermeld dat 

de temperatuur van het water onder in het vat daardaor laag wordt en 

welk voordeel dit in ons klimaat heeft voor het rendement van de col

lectaren. 

Op dit punt van de beschrijving aangekomen is het misschien goed er de 

aandacht op te vestigen dat het juist genoemde voordeel niet op zich 

staat, maar voortvloeit uit het feit dat bij het gehele ontwerp van de 

installatie het zogeheten tegenstroomprincipe is gevolgd waar het 

enigszins mogelijk was. Kort gezegd houdt dit principe in dat bij het 

overdragen van warmte van het ene medium op het andere, de media aan 

weerskanten van de scheidingswand,die de warmte overdraagt,in onderling 

tegengestelde richting stromen. Ret tegenstroomprincipe leidt tot een 

efficient gebruik van de beschikbare warmte zonder dat daarvoor grote 

installaties nodig zijn. Bij de juist beschreven warmteoverdracht van 

het opslagvat aan de verwarmingslucht wordt ook in het middengedeelte 

van het vat tegenstroom toegepast: de Lucht stroomt omhoog en wordt ge

lijktijdig opgewarmd, terwijl het water in het vat naar beneden zakt 

en geleidelijk afkoelt (onder aangekomen wordt het dan naar de collec

toren gepompt en opnieuw verwarmd). De voordelen van luchtverwarming 

in combinatie met de gelaagde warmteopslag, waarop aan het slot van 

par. 6.1. werd gezinspeeld, zijn dat zowel het opwarmen van de retour

lucht als het voorwarmen van de buitenlucht in beginsel op eenvoudige 

wijze ~n tegenstroom kunnen worden uitgevoerd. 

De boven beschreven methode voor het benutten van de opgeslagen warmte 

is overigens niet de enige die op dit moment in studie is. De redenen 

waarom nog andere mogelijkheden worden onderzocht zijn dat de drie 

luchtkleppen met hun bediening tamelijk prijzig zijn, en dat in de 

luchtspleet langs het vat nog een speciale voorziening nodig blijkt te 

zijn om de warmteafgifte aan de lucht voldoende snel te maken (zie 

detail in fig.l0; de aluminium folie functioneert als extra warmte

overdragend oppervlak). De belangrijkste andere mogelijkheid die in 

studie is komt er in het kort op neer dat de verwarmingslucht in een 
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afzonderlijke luchtverhitter wordt opgewarmd met behulp van warm water 

uit het opslagvat. Ret grootste probleem daarbij blijkt te zijn de 

luchtverhitter zodanig te regelen dat het tegenstroomprincipe blijft 

gehandhaafd. De kwaliteit van de oplossing die daarvoor gevonden wordt 

zal in belangrijke mate bepalen welke van de twee mogelijkheden 

feitelijk zal worden toegepast. 

In figuur 10 is in een opengewerkte tekening van de waning aangegeven waar 

het opslagvat, de bijstookinstallatie en enkele andere componenten zullen 

worden geplaatst (tussen keuken en garage). Wat de installatie betreft 

is daarbij uitgegaan van het geval dat vloeistofcollectoren en een lucht

verhitter worden toegepast. Na hetgeen hierover in het voorafgaande 

gezegd is behoeft dit geen nadere toelichting meer, en ook voor het 

overige spreekt de tekening voor zichzelf. Op een punt kan echter nag 

worden gewezen: 

Van de luchtverwarming gaan twee luchtstromen uit die respectievelijk 

voorzien zijn van de indices Z en N. De bedoeling is daarmee de op het 

'zuiden en de op het noorden gelegen vertrekken afzonderlijk van ver

warmingslucht te voorzien. Vooral bij zonnig weer verschilt de warmte

behoefte van deze twee groepen vertrekken namelijk aanzienlijk en met 

het oog op zowel het komfort als het energieverbruik is het daarom 

voordelig tussen de twee groepen onderscheid te maken. Vanuit beide 

gezichtspunten zou het zelfs de voorkeur verdienen de warmtetoevoer per 

vertrek te regelen maar bij een luchtverwarmingssysteem is dit thans 

nog niet mogelijk'). Ret grove onderscheid naar op het noorden en op 

het zuiden gelegen vertrekken is in deze omstandigheden een eerste stap 

in de goede richting. 

7. DE VERWACRTINGEN OVER HET ENERGIEVERBRUIK VAN DE WONING. 

In paragraaf 6.2. is reeds een raming gemaakt van de warmtehuishouding van 

de woning. Daarbij is opgemerkt dat nag geen definitieve cijfers konden 

') Bij een water-verwarmingssysteem kan met automatische regelkranen op de 
radiatoren de ideale situatie zeer dicht worden benaderd. 
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worden gegeven o.a. omdat de bouwkundige constructie van de woning nog 

niet in aIle bijzonderheden vastligt. Eenzelfde beperking moet, naar uit 

het voorafgaande duidelijk zal zijn geworden, ook voor de verwarmings

installatie worden gemaakt. (De dikte van de isolatielaag om het opslagvat 

ligt op dit moment nog niet vast, om maar een enkel voorbeeld te noemen.) 

Een ander onzeker punt bleek verder in par. 6.2. de energietoevoer door 

de ramen in de vorm van licht te zijn. In verband met al deze punt en moeten 

ook de verwachtingen over het energieverbruik van de woning, die in deze 

paragraaf gegeven worden, als een eerste raming worden verstaan. 

Indien - logischerwijze - weer dezelfde gegevens en veronderstellingen 

als in par. 6.2. als basis worden genomen, vormt de - daarop eveneens 

gebaseerde - figuur 8 de meest voor de hand liggende grondslag voor de 

berekeningvan het energieverbruik. Voor elk moment in het stookseizoen 

geeft de figuur namelijk het vereiste vermogen (in kW, voor een "normaalll 

jaar), en door eenvoudig te vermenigvuldigen met het aantal uren voIgt 

daaruit direct de hoeveelheid energie (in kWh). Op deze wijze zijn voor de 

energiebehoefte voor verwarming van de woning de volgende cijfers gevonden 

(afgerond): 

Totale energiebehoefte voor verwarming, na aftrek van 

lichtinstraling en interne warmteproduktie (netto) 

Bijdrage van de zonne-verwarmingsinstallatie (netto) 

Vereiste aanvulling door de bijstookinstallatie (netto) 

18.000 kWh 

11.000 kWh 

7.000 kWh 

Hieraan moet de energiebehoefte voor de warm-watervoorziening nog worden 

toegevoegd. Op grond van 141, en het feit dat het warme tapwater volgens 

figuur 8 gedurende 7i maand door de zonne-verwarmingsinstallatie kan 

worden geleverd komen wij voor deze energiebehoefte tot de volgende 

ops tell ing: 

Totale energiebehoefte voor warm-watervoorziening (netto) 3.000 kWh 

Bijdrage van de zonneverwarmingsinstallatie (netto) 1.900 kWh 

Vereiste aanvulling door de bijstookinstallatie (netto) 1.100 kWh 



- 21 -

De besparing op aardgas, die met de zonneverwarmingsinstallatie wordt 

verkregen kan uit bovenstaande cijfers worden berekend als het rendement 

van de gastoestellen bekend is (de warmteinhoud van 1 m3 aardgas komt 

bruto overeen met 9,8 kWh). Volgens 141 is in de toekomst voor c.v. ketels 

een bedrijfsrendement haalbaar van 65% en voor gasboilers van 55%. Een 

eenvoudige berekening leert dat de besparing dan afgerond 1700 m3 voor de 

verwarming, 350 m3 voor de warm-watervoorziening, en in totaal 2050 m3 

aardgas zal bedragen'). 

Het is verleidelijk eens na te gaan hoeveel zonne-energie in de warmte

voorziening van de woning bijdraagt wanneer de lichtenergie die door de 

ramen wordt ingestraald ook als bijdrage wordt meegerekend. Bij de bere

kening doen zich echter enkele methodische vragen voor, en bovendien is, 

zoals reeds vermeld werd, de ingestraalde hoeveelheid lichtenergie voorals

nog alleen globaal bekend. De in deze paragraaf gegeven cijfers en de 

grafieken van figuur 8 doen vermoeden dat het aandeel van de zonne-energie 

tussen 2/3 en 3/4 van de totale warmtebehoefte zal liggen, maar een nadere 

studie is vereist om hierover zekerheid te verkrijgen. 

8. HET ONDERZOEK NAAR DE BESCHIKBARE ZONNE-ENERGIE. 

Ret ontstaan van projecten voor het gebruik van zonne-energie kan doen ver

onderstellen dat over de beschikbaarheid van de energie, die de zon ons -

direct en indirect - dagelijks toestraalt voldoende bekend is. Op basis 

daarvan zouden W1J dan al tot de conclus zijn gekomen, dat het gebruik 

ervan een zaak is die aIleen maar behoeft te worden ontwikkeld. 

Zo eenvoudig is de situatie echter niet. 

Wat in het voorgaande gepresenteerd werd 1S het onderzoek en ontwikkelings

werk aan de installatie, zoals dat in de afdeling der Werktuigbouwkunde 

onder leiding van prof. van Koppen plaats vindt, en het resultaat van de 

architectonische vormgeving door ir. Hoekstra. Bet werk wordt met voort

varendheid uitgevoerd am snel praktische ervaring op te doen. 

') Met de huidige bedrijfsrendementen van gastoestellen vindt men een besparing 
van meer dan 2500 m3 • Bij een op de toekomst gericht onderzoekprojekt is het 
echter onjuist met de huidige rendementen te rekenen. 
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Parallel daaraan probeert men in de afdeling de~ Bouwkunde onder leiding 

van prof. Ramaker meer kennis op te bouwen omtrent de wijze waarop en de 

hoeveelheid waarin zonnestraling ons bereikt. Dit is niet zo eenvoudig, 

dat de problemen op dit gebied opgelost zouden zijn, wanneer de installatie in 

aanbouw wordt genomen. WeI wordt het voortdurend verdiepende inzicht aan 

de groep van prof. van Koppen doorgespeeld. 

Deze goede cooperatie maakt dat het ontwikkelingswerk rustig door kan gaan, 

mede omdat de onzekerheden over de zonne-energie nu ook weer niet zo groot 

zijn dat dit tot voorzichtigheid zou manen. 

Wat is het geval? 

Sinds meer dan tien jaar meet het K.N.M.I. in De Bilt de zogenaamde 

globale straling, d.i. het totaal aan straling dat ons als gerichte straling 

van de zon en als niet gerichte straling van de hele hemelkoepel bereikt. 

Om te kunnen berekenen wat er op een zonne-energiecollector valt aan energie 

hebben wij niet de som van deze componenten nodig, maar moeten wij ze ieder 

apart kennen. De gerichte straling verandert immers met de zonnestand en 

va1t b.v. op een raam op het oosten niet meer binnen als de zon door het 

zuiden heen is. De niet gerichte straling blijft dan over (er komt immers 

ook nog licht binnen). Ret is bovendien van be1ang voor de afhanke1ijkheid 

van reflectie, absorptie en transmissie van de gerichte straling voor de 

invalshoek. 

Samen met het K.N.M.I. en andere geinteresseerden in Nederland probeert de 

afdeling der Bouwkunde nu de totale straling rekenenderwijze op een verant

woorde wijze in de twee componenten te sp1itsen. Deze berekening zal dan 

met onderzoek worden geverifieerd. Dit kan met recent onderzoek-materiaa1 

van het K.N.M.I., maar dat zal door onderzoek op meer plaatsen in Nederland 

worden aangevuld, o.a. in Eindhoven. 

Waarvoor is dit nu nodig? 

a) Zoals a1 is gezegd is dit enerzijds nodig om de afdeling der Werktuig

bouwkunde voortdurend de best beschikbare gegevens over de te verwachten 

instraling van zonne-energie toe te leveren. 

b) Zodra de installatie gereed en in bedrijf is, zal men over een lange 

periode moe ten meten hoeveel stralingsenergie op de collector valt en 

hoeveel warmte de collector aan het opslagvat afgeeft en weI bij een 

schone en droge collector en bij een collector, die door stof, door 

condens of zelfs bevroren condens nadelig in zijn werking wordt bein

vloed. Zo ontstaat de kennis over het optimale en het praktische col-
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lector rendement, dat met het tevoren berekende moet worden vergeleken. 

c) De resultaten van deze meetperioden, zelfs als zij 's winters lang 

duren, hebben aIleen betrekking op die toevallige winters. Zij moeten 

kunnen worden omgerekend naar een standaard-winter wat betreft de 

instraling, wil men er een verantwoord zonne-energie beleid op bouwen. 

d) De resultaten worden in Eindhoven verkregen. Men zal deze moeten kunnen 

omrekenen naar andere plaatsen in Nederland. In de eerste plaats naar 

de vijf hoofdstations van het meteorologische meetnet, maar later ook 

naar de dichte bevolkingscentra. Luchtverontreiniging zal de zonne

straling daar nadelig beinvloeden; maar in welke mate? 

Het door meting vastleggen van de praktische realisatie en de verwerking 

daarvan. 

Uit het voorgaande is al gebleken dat een projekt als datgene wat de 

T~ Eindhoven onderhanden heeft uitvoerig met evaluerende metingen moet 

worden begeleid en dat deze achteraf zo zullen moeten worden verwerkt, dat 

men niet aIleen zelf, maar dat ook anderen met de verkregen inzichten en 

gegevens verder kunnen werken. 

Dit betekent dat zelfs als het projekt op zich zelf niet slaagt - wat met 

een eersteling altijd mogelijk is - de antireclame die daarvan uit zou 

kunnen gaan, wordt voorkomen doordat de ontwikkelingservaring en het 

onderzoekdossier op zich zelf het experiment meer dan rechtvaardigen. 

Hierbij zullen ook vertalingen van de resultaten naar andere bouwkundige 

vormgevingen nodig kunnen zijn. Het instrumentarium aan mathematische 

modellen voor het energieverbruik van gebouwen dat de afdeling der Bouw

kunde ontwikkelt zal daarbij onmisbaar blijken. 

9. PERSPECTIEVEN OP LANGERE TERMIJN. 

Een voor de hand liggende vraag na het voorgaande is op welke termijn nu 

een algemenere toepassing van zonneverwarming te verwachten is. Het zal 

duidelijkzijn dat daarop niet met zekerheid een antwoord kan worden 

gegeven~ En zelfs als zonneverwarming eenmaal economisch rendabel is zal 
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het nog geruime tijd duren voordat het merendeel van de woning daarvan is 

voorzien. Woningen hebben een lange levensduur en zo de ligging en bouw 

van bestaande woningen zich a1 lenen voor het aanbrengen van een zonne

verwarmingsinsta11atie za1 dit toch meestal (te) hoge extra-kosten met zich 

meebrengen') • 

Uit berekeningen over de rentabiliteit van zonneverwarming blijkt dat deze 

vooral wordt bepaald door de vereiste investering voor de collectoren ener

zijds en de energieprijs anderzijds. De prijs van col1ectoren betrokken uit 

het buitenland ligt momenteel nog ruim boven f 100,-- per m2 • Volgens een 

raming van de NASA is het echter niet onmogelijk dat de prijs tot f 30,--
2 per m omlaag gebracht zou kunnen worden wanneer de collectoren in massa 

worden gefabriceerd en als geve1- of dakelement in de constructie van het 

bouwwerk worden geintegreerd. Ruw geschat zijn het aardgasprijzen van resp. 

f 1,-- en f 0,20 per m3 die uit het oogpunt van rentabiliteit met deze 

col1ectorprijzen corresponderen. 

Vergelijkt men deze getallen met de huidige situatie in Nederland dan 

springt de ontwikkeling van een goedkoop type collector als centrale doel

stelling voor het onderzoek onmidde1ijk naar voren. In nauw onderling 

contact wordt daaraan thans zowel door de Technisch Physische Dienst - TNO 

als door de Technische Hogeschool Eindhoven gewerkt. Reeds in een vroeg 

stadium is daarbij een taakverdeling naar enerzijds de meer fysische en 

anderzijds de meer praktisch werktuigkundige aspecten (zie par. 3.1.) tot 

stand gekomen. Een zeker optimisme over de resultaten mag 

op grond van hetgeen thans bekend is gerechtvaardigd worden geacht. 

Van de onmisbare neven- en vervolgonderzoekingen zijn die naar de beschikbare 

zonne-energie door de afdeling der Bouwkunde, en die over de practische uit

voering van de installatie binnenshuis door de afdeling der Werktuigbouwkunde, 

reeds vermeld. Met de interesse die door het Bouwcentrum te Rotterdam voor 

de toepassing van zonne-verwarming is getoond door haar deelname in de KAZHU
) 

mag de "vertaling U van de onderzoekgegevens naar de volkswoningbouw eveneens 

') Een denkbaar scenario voor de invoering van zonneverwarming wordt in 141 
gegeven, op pag. 104 en 105. Volgens dit scenario zal in het jaar 2000 in de 
nieuwbouw 40% van de woningen van zonneverwarming worden voorzien, en onge
veer 8% van het tota1e woningbestand daarmee a1 zijn uitgerust. 

") k . Konta t- en Adv1esgroep Zonne-energie voor Huisverwarming, zie par. 1 
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als voldoende verzekerd worden gezien. Breed gez1en ontbreken daarom op dit 

moment nog slechts twee elementen in een volwaardige nationale inspanning: 

- de studie en het praktijk-onderzoek naar de benutting van zonne-energie 

in de utiliteitsbouw'), en 

- de eerste voorbereidingen voor de massaproduktie van de onderdelen van de 

installatie, m.a.w. de daadwerkelijke deelname van de industrie. 

In Engeland, West Duitsland en Frankrijk zijn installaties voor warmwater

voorziening op basis van zonne-energie reeds op de markt. Fabrikanten uit 

andere landen zoeken in Nederland vertegenwoordiging voor de afzet van hun 

collectoren. Willen wij aan het thans lopende onderzoek behalve een 

langere levensduur van onze aardgasvoorraad ookop den duur een goed stuk 

werkgelegenheid overhouden,dan is de tijd nu rijp voor de Nederlandse in

dustrie om met het ontwikkelen van de produktietechnieken en de fabricage 

van de eerste installaties een begin te maken. 

') Een initiatief op dit gebied is echter in studie. 
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