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Voor u ligt nummer 2 van dit
jaar van onze nieuwsbrief. Iets
later dan gepland. We wijten dit
aan het wispelturigheidsvirus
dat alom schijnt te heersen en
dat zelfs de redactieburelen van
de Power to the People schijnt
te hebben bereikt.

Leden zijn heel hard aan het
werk om kraampjes te maken, te
vullen en te bemannen. U leest
daar achterin dit nummer over;
in het volgende nummer en op
de website leest u waarschijnlijk
meer over dit onderwerp.

Makkelijk waren de winter en
het voorjaar niet. Kou en guurheid leken de overhand te hebben in het dagelijkse en
internationale klimaatgebeuren,
maar de seizoenen komen altijd
weer op hun pootjes terecht.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Kou heeft plaatsgemaakt voor
warmer weer, de centrale verwarming (of de warmtepomp) is
uit, de zonnepaneeltjes produceren weer als bezetenen,
kortom de betere tijden zijn
aangebroken.
In de aanloop van de verkiezingen houden we onze adem in.
Veel écht duurzaams nemen we
niet waar, integendeel. We kunnen niet wachten op de uitkomst van de verkiezingen
voordat we deze nieuwbrief publiceren, want er komt een groot
aantal markten aan waar de ZPV
vooral nadrukkelijk aanwezig
wil zijn.
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Duurzame Assepoester U kent het sprookje van Assepoester: lief,
gehoorzaam, vlijtig, stil, ondergewaardeerd. Toch een prinses. Zo is
het ook met de zonneboiler. In de jaren ’80 van de vorige eeuw besloot
de regering om de zonneboiler te gaan promoten. Reden was niet het
milieu of het klimaat, maar bezorgdheid over de afname van de aardgasvoorraad. Men stelde zich als doel 100.000 zonneboilers in het jaar
2000, goed voor het jaarlijks uitsparen van 15-20 miljoen kuub Gronings aardgas.

Spinnen maar In een enigszins sarcastisch artikel stelde de redactie
van dit blad in het vorige nummer de warme steun van het ministerie
van Economische Zaken voor microwarmtekracht aan de kaak. Dat leverde ons een reprimande van een van de lezers op. “Foei, schande, zó
kan je toch niet over Onze Excellentie praten!” Wie schetst onze verbazing toen de Excellentie zelf, mevrouw Maria van der Hoeven, in een
interview in de Volkskrant toegaf dat ze haar beleid als een boer met
zeurende kiespijn uitvoerde.
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Eind van de rit - hoe danken we zonnepanelen af Langzaam maar
zeker wordt de wereld bedekt met zonnepanelen. Op dit moment
staat er wereldwijd grofweg 20.000 megawattpiek aan zonnestroomvermogen. Veel of niet veel? Pak uw rekenmachine erbij. Stel 100 Wp
gelijk aan 1 vierkante meter en u komt uit op 10.000 vierkante meter
voor iedere megawattpiek, ofwel een oppervlak van 1 hectare. 20.000
megawattpiek is dus grofweg 20.000 hectaren aan zonnepaneel.
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Gridpariteit voor PV eerder dan 2020? Op zaterdag 10 april 2009
wijdde NRC-Handelsblad in de katern ‘Economie’ een complete pagina
aan zonnestroom. Prominenten zoals Wim Sinke (ECN, Petten) en
Frans van den Heuvel (Scheuten Solar, Venlo) waren geraadpleegd om
de stand van zonnestroom in ons land uit de doeken te doen. Vooral de
uitspraak van Wim Sinke was verrassend.

en verder:
Hebzuchtige Vlaamse netboeven - Eerste echte testvlucht van de Solar
Impulse - Windmolenpark Lanzarote - Kort Nieuws - Prijs van Nissan
LEAF bekend - PV Logging met jSunnyReports - Natuurmarkt Helmond
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Hebzuchtige Vlaamse
netboeven
ODE-Vlaanderen is buitengewoon boos omdat
de Vlaamse netbeheerder Eandis een ‘injectietarief’ heeft ingevoerd. Zo’n tarief is hetzelfde als de poets die Nuon een paar jaar
aan Nederlandse PV-eigenaren wilde bakken
door een teruglevertarief in te voeren voor
zonnestroom.

O

p elk kilowattuurtje teruggeleverde groene
stroom moet door de Vlaamse PV bezitter
een bedragje worden betaald ‘vanwege het
transport’. Als netbeheerder krijg je toch
schele ogen van al die particulieren die stroom gaan
terugleveren en dat gratis kunnen doen via jouw
kostbare kabels en transformatoren? Die dingen
slijten extra van al dat teruggeleverd. Waar moet
dat heen met de goede oude ordelijke wereld van
leveren van stroom uit de centrale aan brave monddode klanten. Dat teruggelever is toch revolutie?
Zoiets kán toch niet! Een netbeheerder die probeert geld te verdienen over de rug van mensen die
hebben geïnvesteerd in een beter en schoner milieu
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door PV panelen aan te schaffen, zuinig met stroom
doen en daardoor terugleveren aan het net, is zeer
oneigenlijk, zeg gewoon fout gedrag. Nuon werd indertijd zeer terecht door de NMa teruggefloten wegens wangedrag. Decentrale opwekking is al lang
niet revolutionair meer. WKK, bijvoorbeeld door
tuinders, bestaat als 30 jaar. Het is al lang wettelijk
toegestaan. Er is helemaal niets mis mee. Het zijn
de afnemers die betalen voor de stroom die ze consumeren, niet de producenten. Dus ook zonnepaneelbezitters niet zodra ze stroom terugleveren.
Immers, de buurman die de zonnestroom consumeert betaalt vrolijk voor het transport. Dan hoeft
de producent van die stroom niet nóg eens te betalen. Zodra netbeheerders een teruglevertarief gaan
heffen zijn ze eigenlijk drie keer fout. In de eerste
plaats omdat ze tweemaal transporttarief heffen:
aan het begin van de stroomkabel en aan het eind,
in de tweede plaats omdat ze zonnestroom frustreren en dus de energietransitie saboteren, en in de
derde plaats omdat ze meteen de Europese richtlijn
saboteren dat in 2020 liefst 20% van alle energie
duurzaam moet worden opgewekt. In Vlaanderen
is niet alleen ODE boos geworden, ook de Vlaamse
regering en het Vlaamse parlement. Zeer terecht,
vinden wij. De subsidies die zij verstrekken zijn niet
bedoeld om te verdwijnen in de zakken van hebzuchtige en amorele netbeheerders. c
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Eerste echte
testvlucht
van de Solar
Impulse

S

olar Impulse is de naam van een vliegtuig dat
volledig op zonne-energie non-stop rondom
de wereld moet vliegen. Het initiatief is van
Bertrand Piccard, een telg uit de beroemde
Piccard familie. Om dat te kunnen doen heeft de
ontwerper [uiteraard] gekozen voor een zo licht
mogelijk ontwerp (vleugels 8 kg/m2). Het hele spul
is uit koolstofvezels vervaardigd en weegt bij elkaar
1.600 kg. In tegenstelling tot normale vliegtuigen
heeft de Solar Impulse geen brandstoftanks aan
boord maar li-ion accu’s. Met name het non-stop
vliegen houdt in dat het vliegtuig ook ‘s nachts in de
lucht moet blijven. Hiervoor dienen de accu’s. Om
voldoende zonnepanelen te kunnen herbergen om
zowel overdag te kunnen vliegen én de accu’s bij te
laden voor het donkere gedeelte van de dag hebben
de vleugels een spanwijdte van 63 meter en een op-
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pervlak van 200 m2. Op deze enorme vleugels zijn
12.000 monokristallijne zonnecellen geplaatst. Ze
leveren voldoende vermogen om vier 7,5 kW elektromotoren aan te drijven die de propellers laten
ronddraaien. Het afgegeven vermogen is ongeveer
hetzelfde als dat van het allereerste vliegtuigje dat
ooit op motorkracht van de grond kwam, de Wright
Flyer. De eerste testvlucht van de Solar Impulse
werd uitgevoerd op een zonnige dag, namelijk 4
april jongstleden. vanaf het vliegveld Payerne in
Zwitserland. Filmpjes van de luchtdoop van het indrukwekkende toestel zijn te zien op YouTube
(zoek op ‘Solar Impulse’ en ‘first flight’). De Wright
Flyer kwam in 1903 niet hoger dan 1 meter boven
de grond. De Solar Impulse moet daarentegen overdag klimmen naar 12.000 meter om zoveel hoogte
te hebben dat het ‘s nachts gedeeltelijk zwevend
een stuk potentiële energie (hoogte) in kan ruilen
voor kinetische energie (snelheid). Dat scheelt weer
een aanzienlijke hoeveelheid accucapaciteit en dus
gewicht. De cockpit is hiervoor als drukcabine uitgerust. De test verliep prima: zonder problemen
vloog het vliegtoestel bijna anderhalf uur door de
lucht, tot grote vreugde van de constructeurs, sponsors en het toegestroomde publiek.
website: www.solarimpulse.com c
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D

e Canarische Eilanden, samen met het gebied van Tarifa (Zuid-Spanje), de
Galicische kust en de vallei van de rivier de Ebro, zijn de gebieden in Spanje
met het grootste potentieel voor het opwekken van windenergie. In de Canarische archipel is dit potentieel door de geschiedenis heen op verschillende
manieren gebruikt, met name in Lanzarote en Fuerteventura, en in de afgelopen
jaren heeft het weer de nodige grote betekenis. Inalsa, het bedrijf wat de (drink)watervoorziening op Lanzarote verzorgt, gebruikt de opgewekte energie voor het ontzilten van zeewater en reinigen van afvalwater.
In 1991 is al besloten over te gaan tot het opzetten van een windmolenpark voor
eigen gebruik van 5 MW (Los Valles Wind Farm). Uitgangspunt van deze investering
was de zelfvoorziening te verbeteren en de energievoorziening te diversifiëren, waardoor de productie geoptimaliseerd en gegarandeerd kon worden. Dit park heeft tot
circa 2004 gedraaid.
Het Los Valles Wind Farm is in 2006 gemoderniseerd waarbij de oude turbines vervangen zijn en de productiecapaciteit is verhoogde naar 7,65 MW, wat door moderne
turbines een verdubbeling ten opzichte van het oude windmolenpark bleek te zijn.
Daarnaast heeft bedrijf besloten om offertes in te dienen voor 81 megawatt in het
tenderproces die regering van de Canarische Eilanden binnenkort zal worden opstarten.
Zonne-energie
Binnen het Aquamac/Interreg project, onder de noemer "technieken en methoden
voor duurzaam waterbeheer in Macronesia" voor het gebied Azoren-Madeira-Canarische Eilanden, is een voorstel gehonoreerd om de energie zelfvoorziening te optimaliseren. Hierbij is met name door het uitvoering van energiescans, gekeken naar
gebouwen en toepassing van alternatieve energiebronnen in de watercycli. Als alternatieve energiebron zal door Inalsa een installatie van 100 kW fotovoltaïsche zonnepanelen worden geplaatst. Een andere voor de hand liggende maatregel is het
vervangen van alle elektrische boilers binnen het bedrijf door zonneboilers. De installaties leveren circa 15% van het elektriciteitsverbruik van Inalsa en een reductie
van 17.600 ton CO2/jaar.
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Duurzame Assepoester
U kent het sprookje van Assepoester: lief, gehoorzaam, vlijtig, stil,
ondergewaardeerd. Toch een prinses. Zo is het ook met de zonneboiler.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw besloot de regering om de zonneboiler te gaan promoten. Reden was niet het milieu of het klimaat,
maar bezorgdheid over de afname van de aardgasvoorraad.
Men stelde zich als doel 100.000 zonneboilers in het jaar 2000, goed
voor het jaarlijks uitsparen van 15-20 miljoen kuub Gronings aardgas.
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Verder is een zonneboiler technisch eenvoudig: collector, voorraadvat, pomp, meet-en regelelektronica. De standaardcollector is gewoon een
geïsoleerde bak waarin een zwartgemaakte koperen plaat warm wordt in het zonlicht. Dunne koperen waterpijpjes voeren de warmte af. Lelijkheid is
geen argument meer want er zijn buitengewoon
fraaie en hoogefficiënte vacuümbuiscollectoren op
de markt die er net zo sexy uitzien als PV panelen.
Technische hoogstandjes zult u niet ontdekken. We
geven toe: zonnepanelen zijn het sublieme voorbeeld van eenvoud, maar vergis u niet: er komt een
hele complexe elektronische installatie achteraan in
de vorm van de omvormer. Zonneboilers produceren veel (in voorjaar, winter, najaar voorverwarmd)
heet water. Ongeveer 2/3 van de behoefte op jaarbasis. Men kan niet terugleveren, alleen consumeren. Dat scheelt een heleboel aardgas, zo’n 150-200
kuub per jaar. Om net zoveel water op te warmen
met elektriciteit is 2000 kWh aan stroom nodig, te
vergelijken met de productie van een 2,5 kWp PVsysteem. Geen slechte prestatie voor een zonnecollector van slechts 4 vierkante meter.
Wilt u besparen op energieverbruik, hanteer dan
het volgende lijstje waarvan de volgorde is gebaseerd op kosten-batenmaximalisatie.

Z

over is het nooit gekomen dankzij drie factoren. De eerste was de vondst van olie en gas
in de Noordzee waardoor de urgentie een
jaar of 50 verviel. De tweede factor was het
WG beleid (wispelturig gewipkip) van komende en
gaande regeringen, en de derde factor de afwijzing
van het publiek (“jeumig, een matras op je dak”),
ook na twee Golfoorlogen, klimaatdebatten, piekprijzen en dergelijke. Zelfs vandaag de dag wordt de
zonneboiler niet genoeg gewaardeerd, getuige het
gegeven dat er nog steeds volop subsidie voor zonnewarmte is te bekomen terwijl subsidie voor het
sexy zusje van Assepoester, de mooie blauwogige
PV paneeltjes, in één dag was vergeven.
Waarom de zonneboiler in het zonnetje? Omdat het
zo’n ontzettend economisch apparaat is. Duur is ze
niet, en het omzetrendement is liefst 80%. Vergelijk
dit eens met de niet-meer-zo-vreselijk dure maar
matig presterende (14-18% omzetrendement) PVpanelen.

1. Trek alles uit de kast om uw woning structureel
te verbeteren: dak-, muur-, vloer- isolatie, HR++
glas, warmteterugwinning uit de ventilatie, warmteterugwinning uit uw douche- en badwater.
2. Verklaar tegelijk de oorlog aan sluipverbruik en
koop alleen maar A++ apparaten.
3. Ga over op aanschaf van een zonneboiler.
4. Denk vervolgens aan PV panelen.
5. Als sluitstuk: installeer een warmtepomp. Door
historische vooruitgang, met name het steeds goedkoper worden van zonnepanelen, kan de volgorde
van het lijstje in de toekomst nog wel eens veranderen.
De redactie van de PttP heft vaak het hoofd ten
hemel. Dat moeten we wel omdat we geïnteresseerd zijn in de zon en in daken. We zien daar graag
PV panelen liggen. Als er een zonnecollector op een
dak ligt glimlachen we: hier woont een slim gezin,
ze hebben een Assepoester. c

9

Power to the People

Spinnen maar
In een enigszins sarcastisch artikel stelde de
redactie van dit blad in het vorige nummer
de warme steun van het ministerie van Economische Zaken voor microwarmtekracht aan
de kaak. Dat leverde ons een reprimande
van een van de lezers op. “Foei, schande, zó
kan je toch niet over Onze Excellentie praten!”
Wie schetst onze verbazing toen de Excellentie zelf,
mevrouw Maria van der Hoeven, in een interview in
de Volkskrant op 28 maart j.l. toegaf dat ze haar beleid als een boer met zeurende kiespijn uitvoerde
en dat ze eigenlijk de hele subsidiesantenkraam
voor duurzame energie wilde afschaffen. Het was te
duur, en ondernemend Nederland werd er maar lui
van. Sterker nog, in de laatste zin van het interview
gaf ze aan een sterk voorstander te zijn van kernenergie. Die zat!
Tandje lager
Nu is het opvallend dat in korte tijd van alle kanten
pro-kernenergiegeluiden op ons af komen en dat er
andersom dat er allerlei manoeuvres plaatsvinden
die duurzaam opgewekte energie afremmen. Het
lijkt wel of er een briljante spin docter aan het werk
is. Eerst het afremmen van duurzame energie. Bernard Wientjes, de baas van het VNO-NCW, zei eind
maart dat Nederland naar de verdommenis gaat als
er alleen maar windmolens worden gebouwd.
Wientjes vindt dat er ten minste twee uit de kluiten
gewassen kerncentrales moeten komen. En snel alstublieft. Urk loopt storm tegen het windmolenpark
Noordoostpolder. In heel 2009 is door alle antiwindmolengekrakeel een miezerige 5 MW aan
windenergie gerealiseerd. Het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit komt in ons land
vooral uit bijgestookte “biomassa” (kippenpoep, Q-
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koortskarkassen en palmolie). De SDE voor particulieren is omgetoverd tot een vrolijke ééndaagse
tombola. Tot slot roepen ambtenaren in koor in hun
bezuinigingsvoorstellen dat de doelstellingen voor
duurzame energie een tandje lager mogen: lees: bezuinig stevig op dat malle gedoe, we geloven er niet
in. Er moet weer en meer geconsumeerd worden.
Nu de andere kant. De energieboer Delta bazuint
luidkeels op de achtergrond dat ze er graag een
mooie kerncentrale willen bouwen. Geld hebben ze
niet, maar wie let daar op. De PVV en VVD roepen
om het hardst dat kernenergie zo goedkoop is, en
de demissionaire CDA-minister van EZ zet duurzame energie in het verdomhoekje. Hans Wiegel
blaast (zoals gebruikelijk) luid de loftrompet. Lubbers weifelt. En onze kampioen duurzame energie,
Diederik Samsom, zegt niets of in ieder geval verwoordt geen keiharde afwijzing. Het ‘N’-woord is
dus terug op de tafel, en we zullen er nog genoeg
over horen.
We zijn benieuwd, want het is uiteindelijk de Staat
die een garantie moet afgeven dat de belastingbetaler voor de kosten opdraait in geval van een ongeluk. Zo’n garantie is een fundamentele keuze voor
staatsbemoeienis in de energieopwekking, weg van
het liberale marktmodel en terug naar de tijd van
het rigide centrale Sovjetmodel. Vandaar onze verbazing over het standpunt van de VVD. c
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days
2010
De 'Solar Solar
Days' is de
meest
succesvolle campagne in
Europa om het gebruik van zonne-energie onder
de aandacht te brengen en te stimuleren. In meer
dan 14 Europese landen wordt van 1 t/m 16 mei
"de zon in het zonnetje" gezet met meer dan 7.000
verschillende even

KORT 2

De 'Solar Days' is de meest succesvolle campagne in
Europa om het gebruik van zonne-energie onder
de aandacht te brengen en te stimuleren. In meer
dan 14 Europese landen werd van 1 t/m 16 mei "de
zon in het zonnetje" gezet met meer dan 7.000 verschillende evenementen met zonne-energie - ten
behoeve van verwarming en elektriciteit - in de
hoofdrol. In Nederland vonden de Solar Days plaats
van 8 tot en met 16 mei 2010. Tijdens deze dagen
vonden in Nederland en in 14 andere Europese landen meer dan 7000 verschillende evenementen
plaats, met zonne-energie - ten behoeve van verwarming en electriciteit - in de hoofdrol. Met doet
een aantal leden van diverse organisaties: ODE, ZPV
mee aan de Open Dagen op 8 en 9 mei en laten aan
bezoekers zien hoe zij zonne-energie benutten, hoe
hun zonnepanelen werken, hun installaties, metertjes en bijzonderheden. Vorig jaar waren de open
dagen een groot succes.
In Nederland worden Solar Days gecoördineerd
door Holland Solar, de brancheorganisatie voor
zonne-energie. Op Europees niveau wordt dit gecoördineerd door de overkoepelende belangenorganisaties ESTIF (European Solar Thermal Industry
Federation) en EPIA (European Photovoltaic Industry Association).
informatie op www.solardays.nl

Fraccen!

Lange tijd is de wereldmarkt voor aardgas redelijk
stabiel en overzichtelijk geweest. Het plaatje was
grofweg als volgt. Japan en Europese landen, met
uitzondering van Nederland en tot voor kort Groot
Brittannië, importeerden gas. Rusland, oliestaten in
het Midden Oosten, Canada en Maleisië exporteerden gas. De Verenigde Staten was een geval apart,
want het produceerde zelf veel gas, maar verbruikte
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tegelijk zó veel dat zelfs met veel import vanuit Canada er binnen een paar jaar een stevig tekort werd
gevreesd. Ook was de gasprijs jarenlang gekoppeld
aan die van aardolie. Op grond van de verwachte tekorten in de Verenigde Staten en door de prijsspiraal van aardolie stegen de gasprijzen in 2008 tot
het vijfvoudige van die van een paar jaar ervoor. Gevolg was dat allerlei landen gingen bouwen aan een
vloot van gastankers die vloeibaar gas naar de Verenigde Staten en naar Europa moesten gaan transporteren: Maleisië, Qatar, Australië, Algerije om er
een paar te noemen. Ook werd het zeer aantrekkelijk om naar gas te gaan boren. Hierbij werd in de
Verenigde Staten een verbeterde techniek ontwikkeld, namelijk het horizontaal aanboren van bronnen in rotsformaties die weinig poreus zijn (shale)
en waarvan het gas kan worden gewonnen door injectie onder zeer hoge druk van water waardoor het
gesteente als het ware barst (hydraulic fracturing,
ofwel “fraccen”). Fraccen is zo succesvol gebleken,
met name in Texas (Barnett Shale) en Louisiana
(Marcellus Shale) dat het aanbod van aardgas in de
Verenigde Staten spectaculair is toegenomen. en de
Verenigde Staten is gezegend met heel veel geologische gashoudende shale-formaties. Voorlopig heeft
het land ineens geen tekort meer op de gasbalans.
Door deze onverwacht snelle ontwikkeling zijn alle
landen met mooie vloeibaar-aardgasplannetjes in
moeilijkheden gekomen en bieden ze hun gas op de
wereldmarkt aan tegen afbraakprijzen. Het machtige Russische Gazprom is hierdoor in paniek geraakt en heeft haar prijzen ontkoppeld van die van
aardolie. Tot overmaaat van ramp voor de Russen is
zijn in de bodem onder Polen grote shale-formaties
ontdeket waar wellicht heel wat gas uit kan worden
gewonnen door middel van ‘fraccen’. Door al deze
bewegingen is er nogal wat turbulentie ontstaan in
het wereldje van aardgas, ook in Europa. De plannen om van Nederland een “gasrotonde” te maken
zouden hierdoor wel eens een stevige knauw kunnen krijgen. Immers, onze Gasunie kan niet meer
ongelimiteerd de prijzen op de Europese markt dicteren, want dan lopen de klanten weg naar de goedkopere Russen of sluiten ze contracten met de
landen die met hun overschot aan vloeibare gas aan
de deur leuren. Al met al een opwindende situatie.
De Nederlandse consument zal er niet zoveel van
merken, hooguit wat lagere prijzen voor …. elektriciteit omdat de grote energieboeren heel goed
weten waar ze het gas voor hun centrales inkopen.
Vooralsnog blijft voor de gasconsument de prijs van
aardgas gekoppeld aan die van huisbrandolie. De
kleine gasconsument trekt dus aan het langste eind
(zoals altijd).
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Eind van de rit – hoe dan

L

angzaam maar zeker wordt de wereld bedekt met zonnepanelen. Op dit moment
staat er wereldwijd grofweg 20.000 megawattpiek aan zonnestroomvermogen. Veel of
niet veel? Pak uw rekenmachine erbij. Stel 100 Wp
gelijk aan 1 vierkante meter en u komt uit op
10.000 vierkante meter voor iedere megawattpiek,
ofwel een oppervlak van 1 hectare. 20.000 megawattpiek is dus grofweg 20.000 hectaren aan zonnepaneel. Als u dit omrekent komt u uit op 200
vierkante kilometer, ofwel een oppervlakte gelijk
aan iets minder dan de helft van onze eigen Noordoostpolder (die is 460 km2 groot). Op nationale
schaal dus behoorlijk wat, op wereldschaal kan er
nog heel wat bij. Dat gebeurt dan ook in een heel
rap tempo want zonnestroom is populair.
Maar goed, alles maar dan ook alles op deze aardbol is eindig, dus ook een zonnepaneel. Een zonnepaneel is vergeleken met andere elektronica een
lang leven beschoren, maar na zo’n 25 tot 40 jaar is
het toch wel over en uit. Wat te doen als een PV-paneel het einde van zijn lange leven heeft bereikt?
Weggooien? Dat zal me een stapel worden. Verbranden? Zo goed branden doet een PV paneel niet. Verder zit er vaak kostbaar silicium in en een

aluminium frame er omheen. Recyclen dus, maar
hoe? Hierbij moet u onderscheid maken tussen
dunne-filmpanelen en siliciumpanelen. De firma
First Solar heeft voor haar CdTe dunne-filmmodules
een recyclingsproces ontwikkeld. In Frankfurt aan
de Oder (Duitsland) staat hun Europese recyclefabriek. Iedereen die First Solarpanelen koopt betaalt
een klein bedrag vooruit voor de afvalverwerking
later. Het recyclingsproces gaat bij First Solar als
volgt:
•
Afgedankte modules worden tot kleine
stukjes (5 mm of kleiner) vermalen,
•
De dunne-film wordt opgelost door een
verblijf in een bad van zwak zwavelzuur en waterstofperoxide. De met Cd en Te verrijkte oplossing
wordt nabewerkt en de metalen neergeslagen. Vervolgens wordt het product afgevoerd naar een opzuiveringsbedrijf voor verdere bewerking. De
efficiency van dit proces is om en nabij 95%,
•
Daarna worden de glassplinters gescheiden van het plastic draagmateriaal (ethyleen vinyl
acetaat) en in containers afgevoerd naar glas- en
plasticverwerkingsbedrijven. De efficiency van dit
proces is om en nabij 90%.
Blijft er 10% over. Wat daarmee gebeurt, dat zegt
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nken we zonnepanelen af
Verwachte omvang van PV afval in Europa (bron: PVCYCLE)
Uitgedrukt in MWp
Totaal Europa
c-Si
Dunne-film
Nieuwe ontwikkelingen
Uitgedrukt in tonnen afval (1 MWp = 75 ton)
Totaal Europa
c-Si
Dunne-film
Nieuwe ontwikkelingen

First Solar niet. Op deze giftige en vrij grote restfractie is vrij veel kritiek door milieuorganisaties
omdat zij vinden dat recycling van met name Cd
(cadmium, zeer giftig) en Te (tellurium, zeer zeldzaam) eigenlijk 100% moet zijn. Immers: 10% van
de halve Noordoostpolder is nog altijd heel veel
Noordoostpolder. Het Duitse ministerie van Milieu
heeft al in 2007 een studie laten uitvoeren naar
(toekomstige) afvalverwerking van afgedankte PV
panelen.

2010
103
83
19
20
2010
7774
6219
1399
122

2020
472
340
99
33
2020
35.397
25.486
7433
155

2030
1770
601
584
584
2030
132.750
45.135
43.808
43.808

In Nederland is zo’n onderzoek bij de redactie van
de PttP niet bekend. De Duitse onderzoekers schatten dat er in 2020 per jaar wereldwijd meer dan
35.000 ton aan afgedankt PV materiaal wordt geproduceerd dat moet worden hergebruikt.
Voor silicium zonnecellen ligt de recyclingsituatie
wat minder gunstig dan voor dunne-film. Afgedankte panelen worden op dit moment nog met de
hand ontdaan van aluminium frames en vervolgens
in een verbrandingsoven opgestookt tot 600 graden. De plastic laminaten verbranden en de zonnecellen, glas, aluminium en soldeerresten blijven
over. Het silicium wordt opgelost in een etsvloeistof
en naar een verwerkingsbedrijf gestuurd om op te
werken tot nieuwe, ‘solar grade’ silicium. Glas-, aluminium- en metaalresten gaan naar de glas-, aluminium- en metaalindustrie als grondstof. 15 procent
blijft als restafval over.
Kortom, er wordt stevig nagedacht over het lot van
afgedankte zonnepanelen. In Europa is sinds 2007
de organisatie PVCYCLE actief (website: www.pvcycle.org). Die aandacht voor toekomstig afval is maar
goed ook want anders komt de mensheid straks om
in de afgedankte panelen. En in Probo Koala-achtige
gifschandalen met afgedankte PV panelen, daar zit
niemand op te wachten. Laten we dus hopen dat er
op termijn naast de glasbak ook een zonnepaneelbak komt.
Hoe groter die bak des te meer panelen er in omloop zijn en des te groter het succes van PV. c
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Ga fietsen,
in Meimaand Fietsmaand!

Meimaand Fietsmaand maakt deel uit van de campagne
Heel Nederland Fietst.
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Gridpariteit voor PV
eerder dan 2020?

O

p zaterdag 10 april 2009 wijdde NRC-Handelsblad in de katern ‘Economie’ een complete pagina aan zonnestroom.
Prominenten zoals Wim Sinke (ECN, Petten) en Frans van den Heuvel (Scheuten Solar,
Venlo) waren geraadpleegd om de stand van zonnestroom in ons land uit de doeken te doen.
Vooral de uitspraak van Wim Sinke was verrassend.
Volgens hem is het zeer wel mogelijk dat het rond
2015 in ons land voor particulieren niets meer zal
uitmaken of ze kosten maken om zonnepanelen op
het dak te leggen of dat ze maandelijks een bedrag
voor energie overmaken aan hun energiebedrijf.

Oorzaak: de voortdurende scherpe prijserosie van
zonnepanelen, het goedkoper worden van omvormers en de daling van installatiekosten. Inderdaad
is de prijsval van panelen spectaculair (zie plaatje,
overgenomen van de website Solarbuzz.com, situatie maart 2010). ZPV-ers weten dat dat moment van
evenwicht in het PV-jargon ‘gridpariteit’ heet en dat
we dat grote moment in 2020 hoopten mee te
maken. ZPVers weten ook dat zonnepanelen ná het
grote gridpariteit-moment verder in prijs zullen
blijven dalen terwijl stroom van het energiebedrijf
almaar duurder pleegt te worden, zeker als de kernenergieplannetjes van Delta en hun politieke

vriendjes doorgang zouden vinden. Afgezien van
het gegeven dat zonnestroom puur en supergroen
is en dat er heel veel CO2-uitstoot van smerige kolencentrales mee is te vermijden is voro particulieren investeren in zonnepanelen is altijd al een
win-winsituatie geweest, ware het dat er een
schepje subsidie bij moest.
PV-boom
Dat is dus waarschijnlijk verleden tijd rond 2015.
Aangezien particulier Nederland scherp op de portemonnee let zou tegen die tijd een PV-‘boom’ kunnen optreden. Dat zou Frans van den Heuvel goed
uitkomen, want hij had geen gunstig oordeel over
het overheidsbeleid tot nog toe. Door gebrek aan
continuïteit, het zwabbergedrag van opeenvolgende
kabinetten en door de broodmagere subsidieconstructies en daarbij de onwil c.q. sabotage van met
name de ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken heeft een volwassen zonnestroomindustrie zich in ons land nooit kunnen ontwikkelen.
Dat betekent voor Frans exporteren van zijn producten naar Duitsland en België, en straks wordt
het importeren, importeren, importeren want het
beetje productie van zonnepanelen dat in Nederland plaatsvond is allemaal verhuisd naar het buitenland. Leuk straks voor containerbedrijven in
Rotterdam maar intussen jammer voor de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf . In Duitsland heeft de werkgelegenheid in die sector van de
economie jarenlang een continue impuls gehad
doordat er een goede terugleveringsregeling voor
zonnestroom was. Een terugleverregeling buiten
subsidiestromen om die klonk als een klok.
Slimmer
In Nederland kon het ministerie van Economische
Zaken alles véél beter en slimmer dan de Duitsers
en daarom zitten wij hier de gebakken peren van
een treurig aandeel van duurzaam opgewekte energie in de energiemix en wekken de Duitsers anno
2010 fluitend al 16% van hun energie duurzaam op.
Paradoxaal genoeg is het juist de enorme vooruitgang in het buitenland die zonnnstroom in ons land
uit het dal gaat trekken. c
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Power to the People

Prijs van de Nissan LEAF bekend
Op 30 maart 2010 maakte Nissan North America de prijzen bekend die betaald moeten worden voor de Nissan LEAF. De officiële prijs bij introductie in de Verenigde Staten wordt $ 32.780. Dat is aan de lage kant van
de voorspelling die deskundigen eerder hadden gemaakt (tussen $ 30.000-50.000).
Het leuke voor de Amerikaanse klant is dat er een federale bonus uit Washington komt van $ 7.500. Bovendien kan een elektrische automobilist een belasting-tegemoetkoming verwachten die van staat tot staat verschilt. In Californië is die tegemoetkoming $ 5.000. In Californië is de elektrische automobilist dus $ 25.280
kwijt voor een splinternieuwe auto waarvan de brandstofkosten een fractie zijn van die van een vergelijkbare auto met benzinemotor. En daar bovenop krijgt hij minder belasting te betalen. De LEAF kan worden
geleased voor $ 349 per maand. Een eigen laadstation gaat $ 2.200 kosten. Om de accu’s volledig op te laden
is $3 aan stroom nodig (goed voor 150 km rijden). Amerikanen kunnen zich nu al inschrijven bij Nissan om
straks op de eerste rij te zitten. De verwachtingen zijn hoog gespannen. c
bron: ww.nisssannews.com – foto: Nissan
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Schandalig weinig groene energie
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Power to the People

PV Logging met jSunnyReports
Eind februari 2009 ging ons eerste zonnepaneeltje online, een 93Wp Shell ACN2000E paneel als afdakje bij de voordeur. Daarna
kregen we de smaak te pakken en kwam er
in mei 2009 een 1320Wp installatie bij.

De 1320Wp installatie werkt met een SMA Sunny
Boy 1100 omvormer en via Google vond ik het programmaatje SunnyReports (http://www.jusisolar.de/SunnyReport_Doc) dat prima overweg kan
met de logfiles van de SMA omvormer om er rapportages van te maken, maar niet met de mijn eigen
logfile van mijn Shell paneeltje.
Eigenlijk bij toeval kwam ik een interessante programmabibliotheek tegen op internet, jFreeChart,
waarmee erg makkelijk grafieken kunnen worden
in de programmeertaal Java. En daarmee ben ik begonnen met het bouwen van mijn eigen rapportagetool genaamd jSunnyReports, met als belangrijkste
doel om overweg te kunnen met meerdere omvormers. Na een forumposting op http://zonstraal.forumup.be/about2885-0.html kwam alles in een
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stevige stroomversnelling en is het programma redelijk uit de klauw gelopen.
Opzet en features
De opzet is eenvoudig, het programma leest alle
logbestanden uit en maakt hier dag/maand/jaar
grafieken van inclusief rapportages, opbrengsten,
CO2 besparing etc etc, en deze heeft functionaliteit
per omvormer. Daarnaast maakt de tool ook de benodigde bestanden aan voor automatische integratie met de bekende website sonnenertrag.eu
Naast dat de tool alle grafieken maakt is er ook een
optie om automatisch alle bestanden naar een website te versturen door middel van FTP. Verder kan
via eenzelfde principe ook een backup worden gemaakt van alle logbestanden.
De webpagina’s die jSunnyReports maakt zijn
100% aanpasbaar. Alle pagina’s zijn gebaseerd op
templates die zelf eenvoudig aangepast kunnen
worden. Ook alle kleuren een een groot aantal grafiekopties zijn instelbaar.

Jaargang 7

Verder heeft jSunnyReports de mogelijkheid om de
opbrengst van de installatie financieel in kaart te
brengen. Per instelbare periode kan in een Excelbestand worden opgeslagen wat in de kWhprijs was,
eventueel kan ook een extra opbrengst per kWh
worden opgegeven in geval van subsidie (SDE subsidie/Groenstroom Certificaten).
Ondersteuning
Op dit moment ondersteunt de tool de volgende
omvormers cq loggers:
Alle omvormers die gebruik maken van een SunnyBeam classic display ( SB1100,1700,2100TL.. ), alle
omvormers die gebruik maken van een SunnyBeam
Bluetooth, Diehl, Fronius, Solarlog 100,400,500
serie en handmatige invoer
Grafieken
Één plaatje kan meer zeggen dan 1000 woorden.
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Gebruik en installatie
jSunnyReports is gratis te downloaden vanaf
http://www.familie-kleinman.nl/jsunnyreports.
Bij het schrijven van dit artikel was 1.1.0.0beta4 de
nieuwste versie. Op de site staat nog meer informatie over de tool en is ook een TODO lijst te vinden
en een lijst van mensen die jSunnyReports al gebruiken.
Installeren is eenvoudig door de zip file uit te pakken in bijvoorbeeld c:\tools\jsunnyreports. Eerst
moet de tool worden geconfigureerd, doe dit door
config.cmd op te starten. Als alles is ingesteld is het
gewoon een kwestie van jsunnyreports.cmd starten
en als het goed is zou alles nu goed moeten verlopen.
Tot slot
We werken op dit moment met drie mensen aan de
software en er is nog meer dan genoeg te doen.
Onder andere de configuratietool kan nog wel een
onderhoudsbeurt gebruiken
Mocht u op- of aanmerkingen hebben laat dit dan
aan ons weten, want uw suggesties komen enorm
van pas bij het verder ontwikkelen van de software.
Mocht u zelf ook een ontwikkelaar zijn en mee willen helpen dan uiteraard ook graag!

Mits de omvormer dit ondersteunt het momentaal
geleverde vermogen en het maximaal geleverde
vermogen van de desbetreffende dag.

Mijn eigen jSunnyReports is overigens te bewonderen op www.familie-kleinman.nl/energie/graphs c
door Martin Kleinman, martin@familie-kleinman.nl

Mits de omvormer dit ondersteunt een grafiek met
vermogen geleverd op die dag vergeleken met de
beste dag die maand tot nu toe.

Per dag, voor 1 maand, alle opbrengsten opgeteld
voor alle omvormers, inclusief de verwachting voor
die maand en het actuele gemiddelde. En nog veel
meer.
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Natuurmarkt Helmond 2010
Wij willen u hierbij uitnodigen voor de
“Natuurmarkt Helmond”
In stadswandelpark de Warande is het altijd al goed toeven, maar op 6 juni tussen
12.00 en 17.00 uur is het extra leuk om er naartoe te komen. Dan vindt in de
Warande de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond plaats. Organisaties geven demonstraties en voorlichting op het gebied van natuur en milieu, gericht op het hele gezin!
In de circa 45 kramen worden vele doe-activiteiten georganiseerd. De markt is nietcommercieel en daarmee uniek in zijn opzet. De toegang tot de markt is gratis.
De Natuurmarkt Helmond wordt gehouden in en rondom de Bijenhal in
stadswandelpark De Warande(Kluis 1, 5707 GP).
Activiteiten voor jong en oud, zoals:

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Schilderen met bijenwas
Natuurbelevingstocht
Demonstratiekasten met bijen
Met de huifkar door ‘De Warande’
Vogelnestkastje maken
Met de microscoop werken
Demonstraties korfvlechten, handmatig
kunstraat maken en houtsnijwerk

Wollen knutsels maken
Natuurfotografie
Kaarsjes rollen
Pottenbakken
Schminken
Dierenambulance
Proeverijen

Informatie van en over:

x
x
x
x
x

Elkerliek Ziekenhuis Helmond: allergie- en
pollenonderzoek
Gierzwaluwbescherming Nederland
Zonnestroomproducenten
Natuurproducten, zoals honing, stuifmeelkorrels en koninginnegelei
En vele andere organisaties…

x
x

Edelstenen en mineralen
Energiehuisje, voorlichting over energiebesparing
x
Ned. Ver. Voor Lyme PatiëntenNed.
x
Jeugdbond voor Natuurstudie
x
IVN, afdeling Helmond
x
Kruiden, zaden en wilde planten
Naast een bezoek aan de Natuurmarkt zijn er ter plekke nog andere leuke recreatieve mogelijkheden
Zoals Balletje slaan op de midgetgolfbaan, bezoek aan het dierenpark en de Carat-concerten.

Zie www.imkersvereniginghelmond.nl voor meer informatie

Tot 6 juni op de Natuurmarkt!
Georganiseerd door:
Natuur– en Milieucentrum Helmond

en

Imkersvereniging Helmond e.o.

