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De toepassingsmogelijkheden van zonne-energie voor huisverwarming en 

warmwatervoorziening onder Nederiandse omstandigheden; een orienterende 

studie door 

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

I. INLEIDING. 

De algemene verwachting dat de conventionele primaire energiedragers olie 

en aardgas in de niet te verre toekomst aanmerkeIijk schaarser en duurder 

zullen worden, heeft zowel in Nederland als daarbuiten tot een toenemende 

interesse voor alternatieve energiebronnen geleid. O.a. de zonne-energie 

mag zich daarbij in een grote belangsteIIing verheugen, niet in het minst 

vanwege zijn miIieu-vriendelijke karakter. Daarnaast vormt de gespreide 

en overvioedige beschikbaarheid van zonne-energie bij vele toepassingen, 

speciaal op kleinere schaal, een niet te onderschatten voordeel daar geen 

transport meer nodig lS. 

In Nederland zijn de klimatologische omstandigheden relatief ongunstig 

voor de toepassing van zonne-energie. Door de noordelijke ligging van ons 

land bedraagt het theoretisch aantal uren zonneschijn in december minder 

dan de helft van het aantal in juni, en deze grote jaarIijkse gang wordt 

nog versterkt door een percentage zonneschijn van slechts 15% in december 

tegenover 40% in juni. In combinatie hebben deze ongunstige factoren tot 

gevoig dat de energie die in december op een horizontaal opperviak wordt 

ingestraaid minder dan 10% bedraagt van de energie die in juni hetzeIfde 

opperviak bereikt. 

Desondanks biedt de zonne-energie ook in de winter nog aantrekkelijke 

perspectieven, zoals onder zal worden aangetoond. In ieder geval kan op het 

dak van een woning voldoende energie worden ingevangen om gedurende een 

groot deel van het jaar in de warmtebehoefte van de bewoners te voorzien. 

Voorwaarden hiervoor zijn dat de woning thermisch behoorlijk is geisoleerd 

en dat aan het van collectoren voorziene dak een helling op het zuiden 

wordt gegeven. '~ 
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In de volgende paragrafen zullen achtereenvolgens enkele gegevens over de 

zonnestraling in Nederland, de vereisten voor de warmtevoorziening van een 

woning en de consequenties daarvan voor een verwarmingsinstallatie op 

basis van zonne-energie meer in bijzonderheden worden besproken. Ret ver

slag wordt besloten met enkele aanbevelingen voor onderzoek. 

De literatuurlijst bij dit rapport is beperkt gehouden. De ontwikkelingen 

1n de toepassing van de zonne-energie geschieden op dit moment zo snel dat 

het raadplegen van enkele recente nummers van het onder I 2 I genoemde 

tijdschrift de meest geschikte methode is om up-to-date geinformeerd te 

zijn. 

2. DE ZONNESTRALING IN NEDERLAND. 

Een goede indicatie van het verloop van de zonnestraling in Nederland over 

het jaar geeft de grafiek in fig. I, ontleend aan II I. De doorlopende 

kromme geeft de gemiddelde totale dagelijkse stralingsintensiteit op een 

horizontaal oppervlak. De onderbroken lijnen geven van de daggemiddelden 

de boven- en de ondergrens aan, met een kans op over-, resp. onder

schrijding van ca. 2%. De betreffende metingen werden uitgevoerd in 

Wageningen over de jaren 1946 tot en met 1953. In tabel I zijn de getal

waarden vermeld die aan de grafiek ten grondslag liggen. 

Bij een verdere analyse van de variaties in de stralingsintensiteit 

blijken, zoals te verwachten was, de stand van de zon en de bewolking de 

belangrijkste invloedsfactoren te zijn: Voor de hoogte van zon boven de 

horizon gelden theoretisch de volgende formules: 

sin h s1n d sin ¢ + cos d cos ¢ cos a 

cos ao = -tg ¢ tg d 

Rierin is: 

h = hoogte van de zon boven de horizon 

d declinatie van de aardas ('s winters negatief) 

¢ = (noorder)breedte van het beschouwde punt 

a = draaiingshoek van de aarde ten opzichte van het middaguur 

a = waarde van a bij zonsopkomst, r~sp. -ondergang. o 

( I ) 

(2) 
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De werkelijke hoogte van de zon wijkt in geringe mate van de theoretische 

hoogte af als gevolg van de buiging van de lichtstralen in de atmosfeer 

en enkele secundaire effecten in de draaiing van de aarde om zijn as en 

om de zon. 

Het verloop van de stralingsintensiteit over de dag is gebleken ongeveer 

gelijkvormig te zijn met de theoretische variatie in de hoogte van de zon. 

Dit wordt in fig. 2, ontleend aan 11 I, geillusteerd. Zowel voor de zomer 

als de winter dekken de genormeerde krommen van de theoretische hoogte van 

de zon en de gemeten stralingsintensiteit eikaar redeIijk goed. De 

verschillen kunnen o.a. uit de absorptie en de verstrooiing van het licht 

in de atmosfeer verklaard worden. 

Grote'verschillen tussen theorie en meting treden op in het verloop van de 

zonnestraling over het jaar. In fig. 3 zijn, weer genormeerd naar de 

gemiddelden, het theoretische en het gemeten verioop uitgezet. Vooral 

's winters is de relatieve afwijking groot. De krommen kunnen met redeIijke 

nauwkeurigheid tot dekking worden gebracht door het percentage zonneschijn 

in rekening te brengen. Aan de fractie uren heldere zonneschijn (symbool R) 

blijkt daarbij een weegfactor 0.71, aan de overige uren van de dag een 

weegfactor 0.29 te moeten worden toegekend. De onderbroken lijn in fig. 3 

geeft het resultaat van de omrekening weer, genormeerd naar het gemiddelde. 

Voor de fractie uren heldere zonneschijn in de verschillende maanden zie 

tabel 2a. 

Wat de omrekening betreft verdient nog de aandacht dat de betrekkelijk 

hoge weegfactor voor de uren zonder zonneschijn er op wijst dat bewolking 

de zonnestraling minder tegenhoudt dan men op het eerste gezicht zou 

kunnen vermoeden. WeI verandert de aard van de straling; inplaats van 

hoofdzakelijk gericht wordt deze hoofdzakelijk difuus. Bij het bespreken 

van de invloed van de helling van een stralingvangend oppervlak komen wij 

daar nog op terug. 

Met het bovenstaande is zonnestraling in Nederland slechts in hoofdlijnen 

behandeld. Vele andere factoren dan de genoemde spelen nog een rol 131. 
Wij vermelden b.v. de aanwezigheid van stof en waterdamp in de lucht, en 

de klimaatverschillen tussen de kustgebieden en het binnenland. Ook de 

meetmethodes zelf zijn nog in voortdurende ontwikkeling. Voor de praktische 
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toepassing van de zonne-energ1e liggen de belangrijkste onzekerheden 

echter 1n andere klimaatsfactoren, zoals de wind en de temperatuur. Ook 

spelen de uitvoeringsvorm van de collectoren en het verwarmingssysteem, 

en de bedrijfsaspecten daarvan zoals vervuiling en onderhoud een grote 

rol. Voor Nederlandse omstandigheden is daarover nog hoegenaamd niets 

bekend. Voor de zonnestraling zelf kunnen wij daarom voorlopig met de 

aangegeven hoofdlijnen volstaan. 

3. DE COLLECTOREN. 

De economische drempel voor de toepassing van zonne-energie 1n Nederland 

1S op dit moment nog hoog. Ais daar door prijsstijgingen voor de primaire 

energiedragers verandering in komt zullen het vooral de vereiste investe

ringen zijn die de introductie van zonne-energie systemen gaan beheersen. 

Ret kan daarom als vaststaand worden beschouwd dat in de beginfase aIleen 

eenvoudige en goedkope systemen ingang zullen kunnen vinden '). Perfectio

neringen, gericht op verhoging van het rendement en verfijning van de 

regeling zullen pas in een later stadium interessant worden. 

Voor collectoren ten behoeve van de huisverwarming houdt een en ander in 

dat de vaste vlakke-plaatcollector in de beginfase het meest 1n aanmerking 

komt (ook overwegingen van estetische aard verzetten zich overigens tegen 

de plaatsing van collectoren die met de zon meebewegen op of tegen een 

woonhuis). 

De vraag die voor vaste collectoren als een van de eerste beantwoord moet 

worden is onder welke helling op het zuiden zij moeten worden opgesteld. 

Bij gebrek aan meetgegevens over de straling op hellende vlakken zullen 

wij bij het beantwoorden van deze vraag een schatting moeten maken, 

voornamelijk op basis van hetgeen boven over de aard van de straling is 

gezegd. wij nemen daartoe aan dat een helling op het zuiden volledig 

effectief is voor de gerichte straling (tijdens heldere zonneschijn) en 

slechts ten halve effectief voor de diffuse straling die bij bewolking 

') De directe omzetting van zonne-energie in electriciteit met behulp van 
fotocellen kan derhalve onmiddelijk buiten beschouwing blijven; hier
voor is een investering vereist die per eenheid van vermogen een tot 
twee ordes hoger is dan die voor een electrische centrale, althans op 
dit moment. 
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optreedt (ook deze straling komt in aanzienlijke mate uit de richting van 

de zon). Gezien de eerder genoemde weegfactoren voor gerichte en diffuse 

straling en de fractie uren heldere zonneschijn vermeld in tabel 2a vinden 

wij zo de in tabel 2b vermelde fracties van de straling die weI en die 

niet door de helling beinvloed worden (respo fg en f d ). 

De invloed van de helling zelf kan berekend worden na modificatie van de 

vergelijkingen (1) en (2). De modificatie bestaat hierin dat in (1) en (2) 

voor ~ gesubstitueerd wordt ~-s, waarbij s de hellingshoek van de collector 

op het zuiden voorstelt (het effect van helling is identiek met dat van 

een verplaatsing van het stralingvangend oppervlak naar een lagere 

breedtegraad) • 

Bij de berekeningen van de wintermaanden moe ten wij echter bedenken dat 

de zon pas op de collector kan schijnen als hij boven de horizon is, dus 

bij de waarde van a volgens de niet gemodificeerde vergelijking (2). 
o 

Ret stelsel vergelijkingen voor het berekenen van de invloed van de 

helling wordt zo (naast de vergelijkingen (1) en (2); index s duidt op de 

hellende collector) 

s1n h 

cos a 

Qds 

Qgs = 

= sin d S1n s 

o,s =-tg(~-s) 

Qd = fd 

Qg I/Io 

+a 
o 

Qtot 

= f g 

(~-s) + cos d cos(~-s)cos a 
0 

tg d 

Qtot I/Io 

I f sin h da = 2 sin d sin ~ ao + 2 cos d cos ~ sin ao o -a 
o 

Zomer (april tot en met september): 
" +a 

o 

(3) 

(4) 

(6) 

(7) 

sin hs da = 2 S1n d sin($-s) a + 2 cos d cos ($-s) sin a (8) 
o,s o,s 
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\ 

Winter (oktober tot en met maart): 

I s 

+0. 
o 

J 
-a. 

o 

sin h s do. = 2 sin d S1n • a. + 2 co~ d cos • S1n a. o 0 
(9) 

sin d = S1n d cos 6. (10) 
max 

In deze vergelijkingen stelt Qd de hoeveelheid energie voor die diffuus 

en Q de hoeveelheid energie die gericht op de collector wordt ingestraald, g , 
B is de hoek die de aarde gerekend vanaf 22 juni in haar baan heeft 

afgelegd, en d is de maximale declinatie = 23,4°. 
max 

In figuur 4 is het effect van de helling op de gemiddelde instraling op 

de collector grafisch uitgezet voor hellingen van 0, 30, 60 en 90°. Vooral 

in de winter is het effect van de helling groot. Al moet bij fig. 4 worden 

opgemerkt dat deze het resultaat is van een schatting, die door metingen 

geverifieerd dient te worden, toch kan er reeds uit worden geconcludeerd 

dat met hellende collectoren ook in de winter niet onaanzienlijke hoeveel

heden zonne-energie kunnen worden opgevangen. 

De gunstigste helling - te beoordelen naar de wintermaanden - ligt even 

boven 600
• Dit is in overeenstemming met gegevens uit de V.S., die uit

wijzen dat de optimale helling 10 tot ISO groter is dan de breedteligging 

van het beschouwde gebied. 

Op de constructieve uitvoering van de collectoren zal hier niet ver worden 

ingegaan. Een gebruikelijke constructie in het buitenland bestaat uit een 

metalen plaat waarvan het oppervlak absorberend is afgewerkt (b.v. zwart 

geverfd) en waar water of lucht langs stroomt, terwijl zich aan de voor

zijde enkel- tot drievoudig glas bevindt dat de plaat van de (koude) 

buitenlucht afschermt. 

Voor het thermisch rendement van een dergeIijke collector worden maximale 

waarden van 70 tot 80% genoemd. Voor de afscherming wordt ook weI plastic 

gebruikt, maar onder invloed van zonnestraling Iaat de levensduur daarvan 

veel te wensen over. 
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Het rendement van vlakke-plaatcollectoren kan.zoals gezegd,bij heldere 

zonneschijn en een niet te kleine invalshoek van de straling tot 80% 

bedragen. Onder Nederlandse omstandigheden zal het rendement echter vaak 

lager zijn. Dat de klimatologische omstandigheden het rendement beinvloe

den hangt vooral samen met de uitstraling van de collector naar zijn 

omgeving. Deze stelt een bovengrens aan het temperatuurverschil tussen de 

collector en zijn omgeving. Als wij aannemen dat voor de warmte uitwisse

ling door straling de omgevingstemperatuur maatgevend is, en dat de 

absorptiecoefficient gelijk is aan de emissiecoefficient vinden wij voor 

het temperatuurverschil de volgende maximale waarden: 

Instraling 

Max. temperatuur verschil 

20 

4 

50 

10 

100 

19 

200 

35 

500 

72 

1000 

116 

Daar in een conventionele verwarming met radiatoren het circulerende 

water minstens een temperatuur rond 350 C moet hebben f), en bij lucht

verwarming de voorverwarming van de verse ventilatielucht tot ongeveer 

200 C grotendeels door regeneratie kan geschieden. zijn de collectoren bij 

dergelijke temperatuurverschillen nog van weinig nut (rendementen tussen 

o en 50%). In fig. 5 wordt een indicatie gegeven van de stralingsintens 

teiten die als gevolg daarvan weinig interessant zijn. Hoe hoger de 

stralingsintensiteit boven deze waarden ligt des te hoger wordt in 

principe het rendement van de collector. 

Uit fig. 5 is ook nog te zien dat bij luchtverwarming lagere stralings

intensiteiten ten nutte gemaakt kunnen worden dan bij waterverwarming. 

Dit vormt een sterk argument om de toepassing van zonne-energie bij voor

keur aan luchtverwarming te koppelen. In hetgeen straks voIgt zal de 

aandacht daarom hoofdzakelijk op die combinatie worden gericht. 

De maximale temperatuur van collectoren bij lage stralingsintensiteiten 

kan worden verhoogd door de collectoren een oppervlaktebehandeling te 

geven die tot een lage emissiecoefficient in het diep-infrarode gebied 

voert met behoud van een hoge absorptiecoefficient voor licht. Er bestaan 

') In een thermisch goed geisoleerde woning kunnen lagere watertempera
turen worden toegepast dan thans gebruikelijk zijn. 
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verfsoorten die deze eigenschap vertonen; ook n~euw gegalvaniseerd ijzer 

heeft voor licht aan absorptiecoefficient van 0,65 en voor straling bij 

kamertemperatuur een emissiecoefficient van 0,13. Er vinden op dit gebied 

momenteel nog voortdurend ontwikkelingen pl~ats. 

Een andere gunstige omstandigheid met het oog op vermindering van de 

uitstraling is dat de gebruikelijke glassoorten meestal de diep-infrarode 

straling goed absorberen. Ook dit leidt er toe dat de warmte binnen de 

collector blijft. 

Behalve deuitstraling bepaald uiteraard ook de convectieve warmteover

dracht de temperatuur die de collector bereikt. Door een meervoudige glas

laag kan het absorberend oppervlak verregaand convectief worden afge

schermd. Het is een technisch-economisch optimalisatieprobleem hoever 

men in het Nederlandse klimaat (wind!) met deze afscherming moet gaan. 

4. DE WARMTEBEHOEFTE VAN EEN DOORSNEE EENGEZINSWONING. 

Als de prijzen van de primaire energiedragers aanmerkelijk gaan stijgen 

zal om economische redenen de thermische isolatie van woningen worden 

opgevoerd. Ook de toepassing van zonne-energie zal alleen in correlatie 

met stijgende energieprijzen kunnen doorzetten. 

Beschouwingen over de bruikbaarheid van zonne-energie voor huisverwarming 

mogen dus in eerste instantie op thermisch goed geisoleerde woningen 

worden betrokken. 

De warmtegeleidbaarheid die volgens de Zweedse normen bij woningen toe

laatbaar is bedraagt voor: 

glas 3,0 2 0 kcal/m .h. C 

dak 0,5 /20 kcal m .h. C 

vloer 0,7 /20 kcal m .h. C 

wand 0,8 2 0 kcal/m .h. C 

Naar Nederlandse begrippen z~Jn deze waarden zeer laag; feitelijk wordt 

echter in Zweden meestal een nog beduidend betere isolatie toegepast. 

Rekenen wij voor een woning van 400 m3 , gebouwd in een rij, met buiten

werkse afmetingen van 10 x 6 2/3 x 6 m (diepte x breedte x gemiddelde 
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hoogte) met een ge~iddelde warmtegeleidbaarheid van 0,6 kcal/m2h voor 

dak, vloer en buitenwand en 3,Okcal/m2h voor (dubbel)glas, dan bedraagt 

de warmtetransmissie 5740 kcal/hr (= 6,7 kW) bij de norm.-buitentempera

tuur van -12oe en een binnentemperatuur (uniform) van 21 0 e met een glas/ 

wand verhouding 25/75'). Bij de gemiddelde temperatuur in januari, 2oe, 
wordt het transmissieverlies 3300 kcal/hr (= 3,8 kW). 

Een thermisch goed gelsoleerd huis moet behoorlijk winddicht zijn. De 

gebruikelijke toeslagen op de transmissie voor de wind laten wij daarom 

buiten beschouwing. Daar tegenover zullen wij de interne warmteproduktie 

door verlichting, huishoudmachines en bewoners eveneens niet in rekening 

brengen. WeI moeten wij bij een winddicht huis afzonderlijk de ventilatie

verliezen bezien. 

Bij enkelvoudige ventilatie (400 m3/hr) worden met de afgewerkte 

ventilatielucht (temp. 21 o
e) 4350 kcal/hr (= 5,0 kW) afgevoerd (buiten

temperatuur -12oe). Dit is een grote post waarop echter door warmtewisse

ling tussen de verse en de afgewerkte ventilatielucht belangrijk bespaard 

kan worden. Een dergelijke regeneratie wordt in Nederland op dit moment 

bij huisverwarming nog niet toegepast, maar zal in 1978 in Zweden,naar 

sommigen verwachten,in 30% van de nieuwbouw zijn doorgedrongen. De 

regeneratie moet~daarbij aan mechanische ventilatie gekoppeld worden 

gedacht. Alvorens meer hierover te zeggen kan het goed zijn de bovenstaande 

getallen eerst van de economische kant te bekijken. 

Per m3 aardgas kan gezien de rendementen van de verschillende verwarmings

apparaten netto 6000 kcal warmte worden verkregen. Ret jaarverbruik van 

een verwarmingsinstallatie kan bij benadering worden gevonden door te 

rekenen met 1800 uren vollast. Bij een (toekomstige?) aardgasprijs van 

25 ct/m3 (thans 8 ct/m3) bedragen de jaarkosten volgens deze benadering 

voor de transmissieverliezen ca. I 430,-- en voor de ventilatie ca. 

I 320,--. Om deze kosten te vermijden zouden extra investeringen varit .. 
":fOP 10' 

respectievelijk I 3.500,-- en I 2.500,-- nog aanvaardbaar zijn, indieu" 

geen bijzonder onderhoud nodig is. Ret laatstgenoemde bedrag lijkt'voor 

de regenerator een redelijk haalbare prijs;het eerstgenoemde bedrag wijst 

') In het dak zal deze lager, in de voor en achtergevel hoger zijn dan deze 
gemiddelde waarde. Van de transmissie komt 63% op rekening van glas. 
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er op dat de collectoren van een bijzonder eenvoudige constructie moeten 

zijn om het gebruik van zonne-energie aantrekkelijk te maken (bij een 

collectorenoppervlak van 50 m2 - zie onder - is! 60,--/m2 voor inves

tering beschikbaar). 

Voor de ventilatieverliezen kan uit de juist gegeven getallen worden 

geconcludeerd dat de regeneratie waarschijnlijk lonend zal worden als de 

energieprijzen sterk stijgen. 

Nemen W1], ter afronding van deze paragraaf over de warmtebehoefte aan dat 

de warmte in de afgewerkte lucht met redelijk eenvoudige middelen voor 

60% geregenereerd kan worden dan bIijft een netto ventilatie verlies van 

2,0 kW over. De totale warmtebehoefte voor de woning wordt dan 8,7 kW bij 

strenge koude en 5,0 kW bij de gemiddelde januari-temperatuur. Voor een 

royale doorsneewoning hebben wij hiermee een indica tie gekregen van de 

warmtebehoefte. In de volgende paragraaf zullen wij dit gegeven confronte

ren met de mogelijkheden van zonne-energie. 

5. ZONNE-ENERGIE VOOR HUISVERWARMING. 

Op het dak van de boven besproken woning kunnen vlakke plaatcollectoren 

onder een helling van b.v. 300 (600
) geInstalleerd worden met een totaal 

oppervlak van ongeveer 50 m2. Bruto kan hiermee (zie fig. 3) midden december 

gemiddeld 2.3 (3,2) kW en midden juni gemiddeld 9,6 (7.4) kW stralings

vermogen worden opgevangen. Het bruto vermogen dat midden januari op 

heldere vriesdagen kan worden opgevangen bedraagt ca. 8,2 kW. Voor dit 

laatste geval kan gesteid worden dat de warmtebehoefte dan voor een 

belangrijk deel uit zonne-energie gedekt zou kunnen worden, mits er een 

opsiag is om de nacht te overbruggen. 

Overwegend echter moet 1n december en januari met "kwakkelweer" gerekend 

worden. en van de vereiste 5 kW kan de zonne-energie dan bruto slechts 

ongeveer tweederde Ieveren. Netto moet uiteraard met een lagere produktie 

worden gerekend. Om een indruk hierover te verkrijgen is: 

- Ten eerste verondersteld dat het rendement van de collectoren Iineair 

verloopt met de stralingsintensiteit en weI van 20% bij een intensiteit 
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o tot 80% bij een intensiteit van 600 W m-2 ').Het lage rendement bij 

laag stralingsvermogen is gekozen omdat een effectieve regeneratie wordt 

verondersteld die het benutten van geringe stralingsvermogens belemmert. 

(zie fig. 5). 

- Verder is de gemiddelde stralingsintensiteit over een etmaal eerst omge

rekend naar een gemiddelde voor de daguren, en vervolgens met een inten

siteitsverhouding 0,71: 0,29 (de eerder genoemde weegfactoren) verdeeld 

over de uren heldere zonneschijn en de overige uren. 

- Tenslotte is uit deze gegevens het gemiddelde rendement voor de verschil

lende maanden bepaald en, door vermenigvuldiging met de stralingsintensi

teiten, het netto geproduceerde vermogen. Als interessant tussenresultaat 

kan terloops vermeld worden dat het rendement voor collectoren onder 300 

helling tussen ca. 40% ('s winters) en ca. 60% ('s zomers) en voor collec

tor en onder 600 helling tussen ca. 45% en ca. 55% varieerde volgens de 

gekozen benadering. Dit lijken geen overdreven waarden. 

In fig. 6 is het resultaat van de berekeningen uitgezet. Ook de warmte

behoefte en de produktie die bij 100% rendement van de collectoren zou 

worden verkregen zijn in deze figuur aangegeven. Door planimetreren van de 

oppervlakken onder en tussen de krornmen is bepaald dat met collectoren onder 

300 en 600 helling resp. 50% en 60% van de energiebehoefte voor verwarm1ng 

uit de zonne-energie zou kunnen worden gedekt. Daarnaast wordt gedurende de 

maanden april tot en met oktober ruim voldoende energie gevangen om ook de 

warmwatervoorziening op zonne-energie te kunnen bedrijven; betrokken op het 

hele jaar maakt dit eveneens 50 a 60% uit. 

Gerekend met (toekomstige?) energieprijzen van 25 ct/m3 voor aardgas en 

7 ct/kWh voor nachtstroom") komen de jaarlijkse besparingen door de 

toepassing van zonne-energie neer op respectievelijk ca. f 370,-- en 

f 720,-- (zie tabel 3). De extra investeringen die daarvoor aanvaardbaar 

geacht kunnen worden bedragen ongeveer f 3.000,-- en f 5.500,--, d.w.z. 
2 ongeveer f 60,-- en f 110,-- per m collectoroppervlak. Bij massaproduktie 

') In de literatuur wordt vaak een collector-rendement gegeven dat bij 
toenemende temperatuur daalt. Dit rendement houdt verband met de warmte
afgifte van de collector naar de omgeving, en is niet het praktische 
rendement voor huisverwarming dat wij bedoelen. 

I') De inflatie geheel buiten beschouwing gelaten . 

. , 
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van de collectoren en een uiterst eenvoudige constructie kan volgens 

enkele Amerikaanse schattingen de voorlaatst genoemde prijs haalbaar 

geacht worden. 

Ondanks hun globale karakter vormen deze gegevens een aanwijzing dat de 

toepassing van zonne-energie voor huisverwarming en warmwatervoorziening 

onder Nederlandse omstandigheden economisch aantrekkelijk kan worden 

wanneer het prijspeil van de primaire energiedragers tot driemaal het 

huidige is gestegen'). Ret is niet uitgesloten dat dit over een tiental 

jaren het geval zal zijn. 

6, ENKELE TECRNISCRE ASPECTEN VAN DE INSTALLATIE. 

Van de vele technische aspecten van de installatie zullen in deze paragraaf 

slechts diegene besproken worden, die aansluiten op het voorgaande en 

bovendien voor de toepassingsmogelijkheden van de zonne-energie van meer 

centrale betekenis zijn. Als zodanig vallen te noemen: 

- het verbeteren van het rendement van de collectoren, ~n samenhang met de 

regeneratie 

- de opslag van warmte, ter overbrugging van de nacht en van zon-arme 

periodes 

- het benutten van de installatie voor koeling in de zomermaanden, en 

- de invloed van de installatie op de architectuur van de woning (globaal). 

Wij beperken onze beschouwingen tot luchtverwarming, omdat deze - zoals 

straks zal blijken - de beste perspectieven biedt voor het verbeteren van 

het collectorrendement. 

a) ~~E_~~E~~E~E£n_~~n_h~E_E£n£~~£nE_Y~n_£~_£211~£E2EL-in_~~~~nh~ng_~£E_££ 

E~g£n£E~Ei£.!. 

Zoals eerder reeds werd opgemerkt kan door regeneratie van de warmte uit 

de afgewerkte ventilatielucht de energiebehoefte voor het verwarmen van 

de woning niet onbelangrijk wordt gereduceerd (par. 4), Een nadeel 

hiervan is echter dat de collectoren dan bij lage stralingsintensiteiten 

') De inflatie geheel buiten beschouwing gelaten. 
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weinig kunnen worden benut en een laag rendement hebben. In fig. 7 is 

een systeem geschetst waarmee dit nadeel kan worden ondervangen, zij het 

ten koste van een extra voorziening voor het opslaan van de warmte uit 

de afgewerkte lucht. 

De essentiele componenten van het systeem zijn: 

- de primaire regenerator, d.i. een warmtewisselaar die door de hoogte

verschillen tussen de warmtewisselende oppervlakken (b.v. pijpen met 

vinnen) aIleen warmte naar de verse lucht overdraagt wanneer deze 

kouder is dan de afgewerkte lucht, 

de secundaire regenerator, uitgevoerd met een vulmassa, waarin overdag 

de niet benutte warmte uit de afgewerkte lucht wordt opgeslagen, welke 

dan's nachts weer kan worden gebruikt voor het voorwarmen van de verse 

lucht. 

Een analyse van het systeem leert dat het praktische rendement van de 

collectoren bij lage stralingsintensiteiten er ongeveer mee kan worden 

verdubbeld. Ret gemiddelde rendement van de collectoren in de winter

maanden stijgt daardoor van 40 a 45% tot 55 a 60%. Of dit voldoende is 

om de extra investeringen goed te maken is nog niet bekend; om dit te 

kunnen berekenen zijn o.a. meer gedetailleerde statistische gegevens 

nodig over het verloop van de stralingsintensiteit gedurende de winter

maanden. 

b) Q~_~E~!2S_~2~_~~!!~~_~~!_~~~!~!~SSi~g_~~~_~~_~~£h~_~~_~eE_~2~:e~~ 

E~!i2~~~' 

Om de transmissieverliezen te compenseren moet bij enkelvoudige venti la

tie van de eerder genoemde woning (400 m3) de verse lucht met een 

temperatuur van 460 e worden ingeblazen bij de gemiddelde januaricondities 

(2oe), en met een temperatuur van 630 e bij strenge koude (-12oe). De 

bijbehorende energiebehoefte berekenden wij eerder op resp. 5,0 en 8,7 kW 

(resp. 4300 en 7500 kcal/hr). 

Beperken wij ons voor het opslagmedium tot water, omdat dit naar de 

ervaringen in de V.S. het meest praktisch is'), dan is bij een aanvangs

temperatuur van het water van 900 e tijdens strenge koude een watervoor-
3 raad van 6,7 m en voor de gemiddelde januari-condities een watervoorraad 

3 van 2,4 m voldoende am gedurende een etmaal de benodigde warmte te 

') Naast grind in sommige gevallen, speciaal als men lucht wil verwarmen 
of het risico van bevriezing wil vermijden. 
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kunnen leveren. Als eindtemperatuur van het water zijn hierbij de boven

genoemde luchttemperaturen aangehouden. 

Het biedt geen speciale problemen om watervoorraden als de bovengenoemde, 

of zelfs grotere, op de begane grond aan t~ houden; het vat kan eventueel 

in waterdicht beton worden uitgevoerd. Op hoger gelegen vloeren zal de 

voorraad beperkter dienen te zijn en zal een metalen vat meer in aanmer

king komen. 

Bij het beoordelen van het aantal dagen dat overbrugd kan worden moet 

mede in rekening worden gebracht dat in de winter in ieder geval bijgestookt 

zal moeten worden (zie fig. 6). Wordt dit voortdurend gedaan, b.v. voor 

50%, dan kan daarmee de "levensduur" van de warmtevoorraad met een 

factor 3 a 4 worden vergroot, rekening houdend met het feit dat de eind

temperatuur van het water dan ook lager mag worden dan de inblaastempe

ratuur van de lucht. 

Het bovenstaande geeft niet meer dan een eerste indruk over de mogelijk

heden en grenzen van de warmteopslag. Algemeen kan er uit geconcludeerd 

worden dat de opslag voor een beperkt aantal dagen geen onoverkomelijke 

moeilijkheden zal opleveren. Opslag voor meerdere weken moet echter 

praktisch onmogelijk worden geacht. Waar het technisch-economisch optimum 

ligt zal eerst na een uitvoeriger studie over de waarschijnlijke duur van 

stralingsarme periodes, de kosten van de voorraadvorming en de mogelijk

heden van bijstoken kunnen worden vastgesteld. 

Gezien het feit dat in de winter gemiddeld reeds in ruime mate bijgestookt 

moet worden, vermoedt schrijver dezes dat onder Nederlandse omstandig

heden een beperkte voorraad het optimum zal geven. 

c) g~~_~~~~!!~~_~~~_~~_!~~~~11~~!~_~QQE_~2~1!~g_!~_~~_~2~~E~~~n~~n~ 

De aanwezigheid van warmte-opslagvaten in de installatie schept in 

principe de mogelijkheid de installatie 's zomers voor koeling te 

benutten. Daartoe kunnen de vaten 's nachts worden afgekoeld en ver

volgens overdag gebruikt worden om de ventilatielucht te koelen. 

Bedacht moet echter worden dat het ontvochtigen van de lucht voor de 

behaaglijkheid minstens zo belangrijk is als het verlagen van de 

temperatuur. Daarvoor zijn extra lage temperaturen nodig, die's nachts 

niet steeds zullen kunnen worden bereikt. Een additionele koelmachine 

kan dus nodig zijn om ontvochtiging te realiseren; met de opslagvaten 

kan dan aIleen worden bereikt dat deze machine gelijkmatiger wordt 

belast. De voordelen van de installatie zijn dan echter niet groot meer, 
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en bestaan hoofdzakelijk uit de mogelijkheden die voorhanden zijn voor 

het circuleren van de lucht. 

Een alternatieve mogelijkheid 1S het toepas.sen van een absorptie

koelmachine gedreven door zonne-energie. Dit is een aparte voorziening, 

die grotendeels los staat van de verwarmingsinstallatie en daarmee buiten 

het kader van deze studie valt. 

d. Q~_i~~l~~~_~~~_~~_i~~!~ll~!i~_~E_~~_~!£~if~£f~~!_~~~_~~_~~~i~g (globaal). 

Bij een eerste beschouwing laat het zich aanzien dat de toepassing van 

zonne-energie op de volgende punt en de architectuur van de woning zal 

beinvloeden: 

- Er moeten aanzienlijke oppervlakken gecreeerd worden die onder een vrij 

grote helling op het zuiden gericht staan. De dakvorm moet dus worden 

aangepast, tenzij men de woning laag en met een groot plat dak bouwt, 

en daarop afzonderlijk de collectoren plaatst. Eventueel kan een grote 

Zuid-gevel voor het opvangen van de zonne-energie worden gebruikt, maar 

dit heeft de nadelen dat de kwetsbare collectoren (glas) zich dicht bij 

de grond bevinden, dat tot op vrij grote afstand van de gevel alleen 

lage begroeiing mag voorkomen en dat vensters op het Zuiden moeilijk 

kunnen worden aangebracht. 

- De woning moet thermisch goed worden geisoleerd, tenminste overeenkomstig 

de huidige Zweedse normen. 

- Voor de opslagvaten moeten de nodige versterkingen en funderingen 

worden aangebracht, gezien hun relatief grote gewicht. Uiteraard moet 

er ook de vereiste ruimte voor worden vrijgehouden. 

- De woning moet bij voorkeur voor luchtverwarming worden ingericht, en 

ruimte bieden voor de bijbehorende luchtkanalen. Hiermee moet van het 

begin af rekening worden gehouden. 

In de V.S. hebben verschillende proefwoningen 141 het uiterlijk van broei

kassen gekregen. Voor een eventuele toepassing van zonne-energie op 

grotere schaal zal dit esthetische aspect eerst opgelost moeten worden. 
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7. CONLUSIES. 

Uit een orienterende studie is het volgende gebleken: 

I. Onder Nederlandse omstandigheden kan de w~rmtebehoefte voor een door

snee eengezinswoning voor ruim de helft uit zonne-energie worden 

gedekt, gerekend over het jaar, mits de woning thermisch goed is 

geisoleerd en een op het zuiden gericht dakoppervlak van ruime 

afmetingen bezit. 

2. Wat de technische installatie betreft, die nodig is om het in conclusie 

1 gestelde te realiseren, kan voor een belangrijk deel gesteund worden 

op buitenlandse onderzoekingen en ontwikkelingen. Op verschillende 

punten zal echter een aanpassing aan de Nederlandse situatie nodig zijn 

om een optimaal resultaat te verkrijgen. 

3. Ruwe kostenschattingen doen vermoeden dat het gebruik van zonne-energie 

ter voorziening in de warmtebehoefte van woningen economisch aantrekke

lijk gaat worden wanneer de prijs van de primaire energiedragers olie 

en aardgas boven drie maal de huidige prijs oploopt (inflatie buiten 

beschouwing gelaten). Daar zulks volgens de huidige verwachtingen over 

een tiental jaren het geval kan zijn moet het verantwoord geacht worden 

thans op bescheiden schaal met onderzoek-en ontwikkelingswerk een begin 

te maken. Temeer daar praktijkervaring in de woningbouw zeer zwaar weegt. 

4. De nog openstaande vragen betreffende de toepassing van de zonne-energie 

voor het bovengenoemde doel liggen vooral op de vakgebieden van de 

meteorologie, de bouwfysica, de warmtetechniek en de .architectuur. Een 

goede samenwerking tussen deze disciplines is vereist om bij verder 

onderzoek- en ontwikkelingswerk tot een goed resultaat te komen. 

Gezien de redelijke perspectieven die het gebruik van zonne-energie voor 

de verwarming van in rij gebouwde woningen blijkt te bieden, kan verder 

geconcludeerd worden dat een orienterende studie over de perspectieven 

voor flatwoningen en vrijstaande woningen aanbeveling verdient. 



- 17 -

8, PUNTEN VOOR VERDER ONDERZOEK (eerste inventarisatie). 

»
) . 

a Meteorolog1e. 

- de intensiteit en de aard van de zonnestraling in de verschillende 

gebieden van Nederland, meer speciaal op hellende vlakken. 

- de correIa tie van de zonnestraling met andere klimatologische 

grootheden, zoals temperatuur, wind en luchtvochtigheid. 

b) BOU\>7fysica. 

- de thermische isola tie van woningen, 

- de behagelijkheidsaspecten van thermisch goed geisoleerde woonruimtes, 

- de warmteoverdracht van hellende daken. 

c) Warmtetechniek. 

- presta ties van diverse collectoren onder verschillende omstandigheden, 

- het veu7armingssysteem,met het oog op het zo goed mogelijl~ benutten 

van de geleverde warmte, 

- de uitvoering van de componenten, speciaal de regeneratoren, de 

warmtewisselaars en de voorzieningen voer warmteopslag. 

d) Architectuur. 

- de vermgeving en de ruimtelijke indeling van woningen met op het 

Zuiden gerichte muren en daken van ruime afmetingen, 

- de bouwkundige voorzieningen samenhangend met de noodzaak van 

warmteopslag. 

van Koppen. 
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Getalwaarden bij figuur 1. Daggemiddelden en uitersten van de totale straling op een horizontaal 
-2 oppervlak in W m . Ontleend aan (1). 

Dag 16 J 15 F 16 M 16 A 16 M 16 J 16 J 16 A 16 S 16 0 16 N 16 D 

Daggemiddelde 
23 45 87 136 180 199 175 153 109 66 28 18 over 1946-1953 

Bovengrens (2% 
53 100 175 250 315 325 315 260 175 120 60 46 kans op hoger) 

Ondergrens (2% -
kans op lager) 5 10 17 33 44 49 60 49 34 15 6 3 



Tabel 2a. Fractieurenheldere zonneschijn, R, in de verschillende maanden. 

Maand J F M A M J J A S 0 N D 

-
R 0,19 0,22 0,32 0,41 0,42 0,40 0,35 0,38 0,37 0,32 0,16 0,15 

Tabel 2b. Weegfactoren fd en fg yoor resp. de diffuse- en de gerichte straling (schatting, zie tekst par. 3) 

Maand J F M A M J J A S 0 N D 

. 

fd 0,34 0,32 0,28 0,25 0,25 0,25 0,27 0,26 0,26 0,28 0,36 0,37 

f 0,66 0,68 0,72 0,75 0,75 0,75 0,73 0,74 0,74 0,72 0,64 0,63 g 



Tabel 3. Gemiddelde jaarlijkse besparing op energiekosten bij toepassing van zonne-energie, volgens fig. 6. 

Ingezette (toekomstige?) energieprijzen: Aardgas 25 ct/m3 (a 6000 kcal netto); nachtstroom 7 ct/kWh 

(a 860 kcal). Warm water: ca. 150 I/dag, op te warmen van looe naar 450 e. 

Uit zonne-energie Besparing op energiekosten 

Behoefte helling 300 helling 60° helling 30° helling 600 

aardgas nachtstroom aardgas nachtstroom 

Verwarming 16.900 kWh 8.300 kWh 9.800 kWh f 297,- f 581,- f 352,- f 686,-

Warm water 2.400 kWh 1.200 kWh 1.300 kWh f 43,- f 84,- f 47,- f 91 ,-

Totaal 19.300 kWh 9.500 kWh 11.100 kWh f 340,- f 665,- f 399,- f 770,-

(100%) (49,7%) (58,1%) 
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til. it' Scha~tltl& betref~end. de eoael,ijkheclen van zonne-energie voor de verwarmina van een thermisch goed geis-oleerde 
vonia& vaa. 400 m3; collectoroppervlak SO m2• Volcens de krpmme.q(c)zou lemiddeld resp. 50 en 60% van de 
eaergiebehoefte uit zonne-energie kunnen worden gedekt (naast de warm-water behoefte van april tot oktober). 
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