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Tamara Janssen
Stockexchange

Droomt u ook zo graag? De redactie wel. We zien in de toekomst een Nederland waar de
energieopwekking schoon, stil
en veilig is. En waar die plaatsvindt op duizenden plekken
door het hele land verspreid:
windturbines, biomassacentrales en biogasinstallaties, daken
van boerenschuren en bij burgers zelf. En het leuke is dat het
kan. Er bestaan al lang en breed
energie-pluswoningen en er zijn
energieneutrale kantoren. Er
wordt gewerkt aan energieneutrale steden en eilanden. We
weten dat het de toekomst is.
Hermann Scheer heeft het in
Duitsland met wetgeving mogelijk gemaakt. Waarom dus ook
niet hier? Is die droom met het
nieuwe kabinet-Rutte in rook
verdwenen, of is hij er nog een
beetje? Wees eerlijk. Eigenlijk is
het helemaal geen droom en u
hoeft helemaal niet wakker te
worden geschud, want we moeten wel. Over niet al te lange tijd
is het aardgas op, de olie onbetaalbaar en wat moet ons land
dan? Jarenlang zijn er door politici allerlei leuke dingen gedaan
met de aardgasbaten, sommige
niet eens zo slecht, maar substantieel en consequent geld uitgeven voor een energietransitie,
of om ervoor te zorgen dat de
burgers in het komende energie-armoedetijdperk niet in de
kou komen te zitten, ho maar.

Er was stop-en-go-beleid waaraan niemand een touw kon vastknopen. Er was een minister van
Economische Zaken die aan het
eind van haar bewindsperiode
zei dat ze niet in haar eigen beleid geloofde. Het nieuwe kabinet is wat dat betreft duidelijker.
Het knijpt de kraan gewoon helemaal dicht en de modale burgers Henk en Ingrid moeten
maar voor zichzelf zorgen. De
aardgasbaten zijn er alleen voor
asfalt. Punt. We mogen, nee
moeten dus van dit nieuwe kabinet zelf onze droom waar
maken. Prima. Henk en Ingrid
hebben het toch zelf zo gewild?
We hoeven niet meer eindeloos
op subsidies te wachten want
die is er niet meer.
Intussen is het aanschaffen van
zonnepanelen stiekem rendabeler geworden dan geld op de internetspaarrekening zetten. De
voeten staan weer stevig op de
grond en we zien wel waar het
schip strandt. Zou het écht allemaal zo eenvoudig zijn? Er zijn
namelijk ook andersoortige dromers, mensen die dromen van
hoge schoorstenen, steenkoolbergen, hoogspanningsmasten,
megacentrales, en aardlagen
volgepompt met kooldioxidegas.
Enfin, leest u maar. De redactie
wenst u veel plezier met dit magazine.
Vergeet u ook de ALV niet op zaterdag 13 november.
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Nieuw kabinet, nieuwe kansen voor centralisten? Er lopen op
energiegebied allerlei dromers rond in ons land. Laten we ze verdelen
in twee groepen, de decentralisten (DD-ers) en de centralisten (CDers). DD-ers kent u wel, want de redactie veronderstelt dat menig
lezer van deze nieuwsbrief zich tot deze groep rekent of er op z’n
minst sympathie voor heeft.

Zonnepanelen stinkend populair in Groot Brittanië Engeland
heeft het imago van bolhoeden, paraplu’s en regen. Mensen die op vakantie naar het grote eiland in de Noordzee gaan, doen dat gewoonlijk
niet om bruingebrand terug te komen.maar om te genieten van het
sappige groen en van de prachtige steden, kerken, landschappen en
tien eeuwen British Empire. De regenjas gaat standaard mee. Bovenin
de koffer. Jarenlang werd door de Britten vermakelijk gekeken naar
die grappige vastelanders met hun gedoe met zonnepaneeltjes.

Zo doen ze dat in Egypte Het lijkt de redactie heerlijk om minster
van Energie te zijn in Egypte. Het volgende bericht stond in september
j.l. op een Arabische website onder het kopje ‘duurzaamheid’. Een
staaltje van centralistische en gedirigeerde economie, met een snufje
verplichte duurzaamheid. De Egyptische manier om hernieuwbare
energie in te voeren.

Efficiency toename zonnecellen 1975-2010 In een artikel in het
tijdschrift ‘Laser Focus World’ van afgelopen augustus beschrijft Jeff
Hecht verbeteringen in zonnecellen in de afgelopen 35 jaar.

en verder:
In memoriam: Hermann Scheer
Algemene Ledenvergadering ZPV 13 november 2010
Electrocutie door je eigen brandweerlampen
Kort nieuws
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Nieuw kabinet,
nieuwe kansen voor centralisten?
Er lopen op energiegebied allerlei dromers rond in ons
land. Laten we ze verdelen in twee groepen, de decentralisten (DD-ers) en de centralisten (CD-ers). DD-ers kent
u wel, want de redactie veronderstelt dat menig lezer
van deze nieuwsbrief zich tot deze groep rekent of er
op z’n minst sympathie voor heeft.

Z

onnepanelen en een zonneboiler op het dak,
voilà, u bent een DD-er van formaat. Uw productiemeter draait rondjes en de supergroene kilowattuurtjes gaan flitsend terug
het net in. Centralistische dromers stellen zichzelf
graag voor als flinke, hardwerkende no-nonsens
Nederlanders en profileren zichzelf scherp tegenover de retro-geitenwollensokken DD-typetjes met
hun zonnepaneeltjes en inefficiënte, lelijke dodevogeltjes-windmolentjes. De schoorsteen moet roken
en verder geen flauwekul graag. CD-ers willen zekerheid in de energievoorziening, geen gedoe met
onbetrouwbare wind, en bovendien schijnt zon alleen maar (soms) overdag. Het kán volgens centralisten nooit van z’n leven iets worden met
duurzame energie, hoe sympathiek ze het gestumper wellicht in hun hart vinden. Hoogspanningmasten en rokende schoorstenen zijn voor deze mensen
tekenen van stabiliteit en vooruitgang.
De DD-beweging is in opkomst. In Duitsland, onder
de bezielende leiding van de onlangs overleden
Hermann Scheer, werd aan het eind van de vorige
eeuw de Erneuerbare Energien Gesetz ontworpen
en aangenomen, een wet die decentrale energieopwekking op een weergaloze manier stimuleerde
door de intrductie van onder andere een stevig en
degressief feed-in tarief. Het revolutionaire idee is
overgewaaid en overgenomen in een groot aantal
landen in Europa, in delen van Canada en sinds afgelopen april ook in Australie. Het idee vond in Nederland geen gehoor. In ons land voeren de
centralisten traditioneel een grote, rotsvaste,
hechte en zeer effectieve gas- en olie lobby in Den
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Haag. Door hun grip met name op de ministeries
van Financiën en Economische Zaken saboteren ze
meedogenloos elke verandering richting decentrale
duurzame energieopwekking. De DD-beweging had
het al onder de kabinetten-Balkenende moeilijk. Er
kwam na veel gesteggel een minister voor milieu
die half-half in decentrale opwekking geloofde
maar niet de enorme energie en doorzettingsvermogen had om de fossiele lobbyisten hun plek te
wijzen, en die bepaald niet de ruimte kreeg om decentrale energieopwekking op stevige wijze erdoorheen te drukken. De collega ministers-met-het-geld
behoorden tot een politieke stroming die traditioneel het oor leent aan het grote bedrijfsleven met
z’n enorme fossiele belangen en die verder graag
renteniert. Onze arme milieuminister-met-degoede-voornemens mocht de burgers alleen maar
verleiden. Geld kreeg ze niet, wel organiseerde de
collega op Economische Zaken jaarlijks als troostprijs een leuke ééndaagse subsidietombola. Op zulk
lam beleid bouw je geen robuuste energietransitie.
De fossiele energielobby lag bij het zien van de
Dolle Dwaze SDE-zonnepaneeltombola in een deuk,
en bouwde intussen rustig door aan vooral veel
nieuwe bloedkolencentrales.
Zakelijk
We kunnen constateren dat de decentralistische
dromers met het nieuwe kabinet het gevoel hebben
te zijn afgeserveerd. Er is helemaal geen minister
van milieu meer. Het milieu? Welk milieu? Het
woord ‘klimaat’ komt in de regeringsverklaring alleen maar voor als deel van het woord ‘ondernemersklimaat’. Jaja, in het liberale gedoogklimaat
wordt het vast een stimulerende regeringsperiode
voor het grote bedrijfsleven. Dat wil niet zeggen dat
dit kabinet terug gaat naar het ouderwetse energieverspillen en dat u verplicht wordt om 100W gloeiperen weer terug in de fittingen te schroeven.
Energiebesparing wordt heus niet afgeschaft. U
moet gewoon alles door een zakelijke bril zien. Het
nieuwe kabinet kijkt namelijk vooral heel zakelijk
naar de wereld. Alles kan zolang het maar smakken
geld oplevert. Dát en niets anders is het beslissende
criterium geworden. Energiebesparing is dus prima

zolang er maar veel dure energiebesparende apparaten worden aangeschaft of peperdure diensten ingehuurd om die besparing tot stand te brengen. De
energiedragers zelf zijn minder belangrijk en ook al
zijn ze hier en daar bedenkelijk. Aardolie en van
olie afgeleide producten zijn favoriet als het op
energiebesparing aankomt. Immers, linksom of
rechtsom zijn we op die ene druppel olie uit Schoonebeek na volkomen afhankelijk van een hele serie
buitenlandse leveranciers die ook vooral veel geld
willen verdienen aan hun fossiele producten. En
dan komt het leuk uit als wél alle auto’s blijven rijden met het hele profijtelijke service-circus eromheen, maar dat ze alleen een beetje zuiniger met de
benzine omgaan. Aardgas, dat moet ruimer worden
geconsumeerd. Het komt sowieso uit nationale
bodem en de staat verdient direct en indirect schatten aan het uitbaten van gas via royalties, leges, belastingen, heffingen, energiebelastingen en BTW
over het hele zaakje. Bovendien is het redelijk
schoon en is bij verbranding de uitstoot van CO2
minder dan van steenkool. Verwacht mag worden
dat de gas-slurpende HRe ketel wordt gepresenteerd als nationaal kampioen geldverdienen (want
nogmaals: milieu is een woord dat dit kabinet niet
in de mond neemt). Steenkool is het zwarte schaap
in het kabinet. Het komt van ver, is smerig, en het
veroorzaakt een hele reeks smerige uitstootgassen.
Maar het is een goedkope grondstof en de toegevoegde waarde van het eindproduct is heel groot.
Het spul levert de staat goud op in de vorm van belastingen etcetera. Steenkool scoort dus goed op het
punt van geldverdienen. Bovendien vindt de grote
fossiele lobby steenkoolcentrales noodzakelijk voor
een stabiele energievoorziening. En die lobby is de
hoeksteen van de steun onder het nieuwe kabinet.
Blijft over kernenergie. Deze vorm van energieopwekking scoort hoog bij een groep CD-ers die zich
de ‘atoomclub’ noemt. Beter dan steenkool, argumenteert de atoomclub. Inderdaad, die ene schoorsteen bij Borssele is er alleen om in geval van nood
een wolk radioactiviteit uit te blazen. Peanuts, aldus
de atoomjongens, er is in ons land nog nooit een
wolk radioactiviteit uitgestoten. Inderdaad, maar
wél in 1986 bij Tsernobyl, en als men zo redeneert
hoeft men ook geen gordels te dragen bij het autorijden. Voor het nieuw kabinet mag dit geen punt
zijn. De kans op een ongeluk is immers te klein om
je zorgen over te maken. Het argument veiligheid
speelt geen rol, noch bij CD-ers, noch bij het nieuwe
kabinet, vrezen we. Wat we wél tot in treurens toe
moeten aanhoren is het argument “kernenergie is

zo goedkoop”. Natuurlijk, zo’n argument scoort het
best bij een zakelijk kabinet. Uitbaten, geld verdienen! Hier wringt hem helaas de schoen. Het voorbereiden en het bouwen van een kerncentrale is
bepaald geen kleinigheid. Ook al geef je als kabinet
alle vergunningen met spoed cadeau, dan nog moet
er lange tijd een enorme hoeveelheid geld worden
geïnvesteerd die geen ene cent opbrengt voordat de
centrale de eerste kilowattuur produceert. De investeringsbedragen worden bij dit soort projecten
systematisch te laag begroot en de bouwtijd systematisch te kort ingeschat. Het stralende voorbeeld
in dit geval is de in aanbouw zijnde Finse kerncentrale Olkiluoto-3 waarvan de bouwtijd ver is overschreden en de kosten zo’n beetje verdubbeld. Die
centrale wordt waarschijnlijk voor de helft door
Franse belastingbetalers betaald want de Franse
staat heeft aan de leverancier een garantie afgegeven. Kernenergie is door zijn centralistische aard
peper- en peperduur, en als een Nederlandse firma
zo’n installatie laat bouwen gaat zij failliet als de
staat niet net zulke enorme garanties afgeeft als
Frankrijk in het geval van het Finse project. De Olkiluoto-affaire laat zien dat de Nederlandse belastingbetaler zeer grote kans heeft om de uiteindelijke
rekening te betalen. Die rekening wordt gepresenteerd in de vorm van verdubbeling van de elektriciteitsrekening (onder het wrange motto “de
vervuiler betaalt”). Al heeft menig bastingbetaler op
de politieke partijen gestemd die toegelaten hebben
dat dit kabinet is gevormd, men is niet gek en heeft
tegen de tijd dat de kerncentrale op stoom komt al
lang zonnepanelen aangeschaft. De grote afnemers
zijn zakelijk en hebben tegen die tijd uit voorzorg
goedkope bulk-contracten afgesloten met exploitanten van
afgeschreven buitenlandse
kerncentrales. Dat vooruitzicht zal niet helpen om investeerders te overtuigen hun
geld in kerncentrales te stoppen. Die centrales hebben dus
nauwelijks levenskans. En: onlangs werd bekend dat er voor
het opruimen van het puin
van de afgedankte kerncentrale Dodewaard veel te weinig geld is gereserveerd. ook
dat krijgt de stroomconsument bog voor z’n kiezen.
Kernenergie goedkoop?
Broodje aap!c

5

Power to the People

Zonnepanelen stinkend
populair in Groot Brittannië
Engeland heeft het imago van bolhoeden, paraplu’s
en regen. Mensen die op vakantie naar het grote eiland in de Noordzee gaan, doen dat gewoonlijk niet
om bruingebrand terug te komen.maar om te genieten van het sappige groen en van de prachtige steden, kerken, landschappen en tien eeuwen British
Empire. De regenjas gaat standaard mee. Bovenin
de koffer. Jarenlang werd door de Britten vermakelijk gekeken naar die grappige vastelanders met
hun gedoe met zonnepaneeltjes. Toch krabden ze
zich in stilte achter de oren. In de jaren ’70 van de
vorige eeuw, was het besef in de harde Engelse koppen doorgebroken dat de zwaveldioxide-uitstoot
van Engelse kolencentrales het milieu in Scandinavië compleet aan het verzuren was. Later kwam
daar ongerustheid over de CO2 uitstoot bij. Londen
immers loopt zo gemakkelijk onder vanuit de
Noordzee dat een grote stormvloedkering in de
Theems bij Greenwich moet zorgen dat dat niet gebeurt. Stijging van het zeeniveau komt de Britten
bepaald niet van pas. Onder de conservatieve regering van mevrouw Thatcher zette men zwaveldioxide-scrubbers aan de voet van de schoorstenen
en dat vond men verder wel genoeg. Pas onder
Tony Blair en zijn socialisten werd de CO2 uitstoot
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serieus genomen. Dat kwam goed uit want inmiddels waren de kolencentrales stok-en-stokoud geworden, en ook de kerncentrales die gebouwd
waren in de jaren ’60 waren zo langzamerhand aan
vervanging toe. Helemaal zorgelijk was dat de productie van gas en olie uit de Noordzee haar piek
had bereikt rond 1998 en vanaf 2000 definitief was
gaan dalen. Peak-oil in Groot Brittannië. Er moest
dus iets gedaan worden om op termijn de elektriciteitsvoorziening veilig te stellen. De keuze werd:
kernenergie of duurzaam. De regering-Blair twijfelde. Eerst zette men 100% in op duurzame opwekking, maar de atoomlobby werd vreselijk actief
en is dat nog steeds. De regering heeft echter meer
dan genoeg kopzorgen aan de miljarden kostende
opslag van generaties hoogradioactief afval en is
niet zo happig op nog meer stralende erfenis en op
miljarden staatsgaranties voor nieuwe kerncentrales. Het land loopt anders namelijk tegen een bankroet aan. Dus werden eind jaren ’90 de eerste
windturbineparken gebouwd, voornamelijk in
Schotland, gevolgd door windparken op zee. En
hoe! Op dit moment is Groot Brittannië koploper in
de wereld op het gebied van offshore wind met
1.341 MW aan capaciteit (436 turbines) op 13 loca-
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ties. De grootste van de offshore productielocaties
op dit moment is de pas operationeel geworden100
MW Thanet windfarm in het estuarium van de
Theems. Nog eens 1.500 MW is in aanbouw, en nog
veel meer is gepland. Men maakt ook werk van getijden- en golfslagenergie. Dat de regering-Brown
inmiddels is vervangen door een coalitie van conservatieven en liberaal-democtaren met David Cameron aan het roer doet er voorlopig niet zo
vreselijk toe: Groot Brittanniëe bouwt driftig door
aan duurzame opwekcapaciteit. Curieus is de aanleg van een onderzeese stroomkabel naar Nederland waar de kolencentrales-in-aanbouw er een
klantje bijkrijgen: Engeland schoon, Nederland de
viespeuk van Europa.
Afgelopen april werd in Groot Brittannië een feedin regeling voor zonnestroom van kracht à là het
Duitse systeem. Bezitters van zonnestroompanelen
krijgen een royale vergoeding voor teruggeleverde
stroom. Voor 1 april was er een aanschafsubsidie
maar daar liepen de Britten niet echt warm voor. Na
die datum sloeg de vlam in de pan. Britten gingen
massaal zonnepanelen op daken installeren. Bleef
de installatieteller in 2009 steken op een zeer bescheiden 6 MWp, dit jaar verwacht men 96 MWp
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ofwel 10 x zoveel. Het feest in Engeland gaat zelfs
zover dat er bedrijven zijn gekomen die panelen
gratis op het dak van huiseigenaren leggen, de eigenaren gratis de opbrengst aan stroom leveren en
zelf verder de feed-in-inkomsten inpikken. Dat noemen we pas een win-winsituatie. Zonnestroom is
ineens zo stinkend populair geworden dat de regering-Cameron erover denkt om de terugleverbedragen terug te schroeven. Intussen is in oktober de
nieuwe begroting gepresenteerd en alles en iedereen moet inleveren, maar groene stroom niet.c
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In memoriam

Hermann Scheer

Op 14 oktober j.l bereikte ons uit Berlijn het bericht
dat zeer onverwacht het Duitse Bondsdaglid en
zonne-energiepionier Hermann Scheer, journalist
en inspirerend activist voor hernieuwbare energiebronnen, was overleden op de leeftijd van 66 jaar.
Voor zijn partij (SDP) zat Hermann Scheer vanaf
1985 onafgebroken in de Bondsdag. Hij genoot speciale bekendheid vanwege door zijn onvermoeibare
strijd voor de energietransitie naar decentraal toegepaste, hernieuwbare energiebronnen. Met name
zonne-energie als alternatief voor kernenergie had
zijn belangstelling. Doel was het volledig vervangen
van fossiele energiebronnen door hernieuwbare
energiebronnen. Hermann is een heel eind gekomen. Om zijn doel te bereiken bedacht Hermann
een even eenvoudige als geniale maatregel: de feedin die werd vastgelegd in de Erneuerbare Energien
Gesetz (EEG; hernieuwbare energiewet). De EEG
trad in 2000 in werking en heeft in korte tijd geleid
tot een weergaloos en ongeëvenaard succes van de
installatie van zonnepanelen op meer dan een miljoen Duitse daken (9.000 MWp geïnstalleerd ver-
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mogen) dat nog steeds voortduurt en dat kan leiden
tot 42.000 MWp in 2020. In dat jaar zal er evenveel
zonnestroomvermogen staan in Duitsland als windvermogen en zal daar ruim 20% van alle energie
duurzaam worden opgewekt. En dat allemaal betaald door burgers zelf die via de feed-inregeling
hun investering terugverdienen uit een opslag op
het elektriciteitstarief. De beminnelijke zonne-energiepionier Scheer, in Duitsland ook wel de zonnepaus genoemd, richtte in 1988 de Europese
organisatie European Renewable Energy Association Eurosolar op. In 2001 stond hij aan de wieg
van de World Council for Renewable Energy. Verder
was Scheer nauw betrokken bij de oprichting van
het International Renewable Energy Agency
(IRENA). Zijn inzet voor het milieu en de energierevolutie bracht Hermann Scheer vele prijzen, waaronder de Alternatieve Nobelprijs, die hij in 1999
ontving. Wat ons betreft had Hermann de échte Nobelprijs voor de Vrede dik maar dan ook dik verdiend.c
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13 november a.s.:
Algemene Ledenvergadering
van de Zonnestroom
Producenten Vereniging
U heeft er vast reikhalzend naar uitgekeken, de algemene ledenvergadering van onze vereniging van
eigen-duurzame energieopwekkers. In afwachting
van wat ons dit jaar allemaal te wachten stond op
beleids- en subsidiegebied heeft het bestuur de vergadering uitgesteld en uitgesteld, maar met het
nieuwe kabinet is er geen aanleiding om uit te zien
naar beleidswijzigingen, want eerlijk gezegd is er
geen sprake meer van enig samenhangend beleid.
We moeten daar eens over brainstormen.

Agenda
Opening, huishoudelijke mededelingen
Verslag over het afgelopen jaar
Ledenadministratie en financiën
Website en nieuwsbrief
Bestuursverkiezingen
Activiteiten komende jaar
Presentatie gastspreker
Vragenrondje
Sluiting

Vandaar: de ALV van de ZPV wordt gehouden op zaterdag 13 november a.s. in Apeldoorn, in een lokatie waar we al eerder te gast waren: het Kruispunt Open Huis aan de Zilverschoon 114, 7322 GK in
Apeldoorn. Leden van de ZPV krijgen het programma toegestuurd als nieuwsflits. De ALV begint
precies om 11:00 uur en duurt tot 14:00 uur. De
zaal is open vanaf 10:30 en verse koffie/thee staat
voor u klaar.
Openbaar vervoer: Station Apeldoorn, stadsbus lijn.
9 (vanaf busstation; 2x per uur) - uitstappen bij de
5e halte: Pinksterbloem, van daar 5 minuten lopen
naar Zilverschoon (zie kaartje).In Apeldoorn kunt u
met een Pluskaartje voor euro 1.50 van het station
naar Pinksterbloem en terug (het Pluskaartje is een
dagretourkaartje). Neemt u de trein en heeft u een
vouwfietsje: de Zilverschoon is ongeveer 10 minuten fietsen vanaf het station.c

Zie voor de globale route
beknopt het kaartje hiernaast
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Broodje aap van het jaar:

Electrocutie door je
eigen brandweerlampen
Op 16 augustus, middenin het komkommerseizoen, publicecerden verschillende kranten een verontrustend bericht
over mogelijk elektrocutiegevaar voor brandweerlieden.
Zonnepanelen zouden bij brand tóch onder [veel] stroom
kunnen staan. Het bericht was afkomstig van een memo
van het het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV).
Men redeneerde daar als volgt:
“Zonnepanelen blijven opladen en onder
spanning staan, ook als het elektrische circuit is uitgeschakeld. De
apparaten nemen niet alleen
zonlicht op, maar bijvoorbeeld
ook het licht van vlammen of
van de lampen van de hulpdiensten. Als zo'n zonnepaneel
wordt beschadigd bij brand en
met water wordt geblust kan het
brandweerpersoneel geëlektrocuteerd worden. Een zonnepaneel levert 12 of 24 volt gelijkstroom, wat
op zich niet gevaarlijk is. Maar de
meeste panelen zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor al snel de spanningen kan oplopen tot 700 volt, en
dat is levensgevaarlijk voor brandweerlieden.” Als aanbeveling stelde men voor om de brandweerlieden met geïsoleerd gereedschap bij brand
met zonnepanelen de kabels aan de panelen door te
knippen.
Aldus het NIFV. Het bericht haalde zelfs het avondjournaal op Nederland 1. Niet-uitgesproken boodschap: aiaiai, gevaarlijke dingen die zonnepanelen –
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je wordt erdoor gelectrocuteerd. Welnu dat verhaal
schoot menig zonnepaneelbezitter dik in de keel,
ons lid en webmaster van www.polderpv.nl voorop.
Het was vermakelijk om te zien hoe op polderpv.nl
het brandweerliedenverhaal met de grond gelijk
werd gemaakt:
1) Zonnepanelen laden niet op. 2) Zonnepanelen
liggen buiten op het dak. Daar regent het vaak, en
nat worden van zonnepanelen geeft nooit never
aanleiding tot electrocutie van wie of wat dan ook.
Zelfs geen onschuldige vogeltjes. 3) Zonnepanelen
leveren geen stroom als je er een vlammenwerper
op zet. 4) 700 volt is de maximale gelijkspanning
als de zon vol op de panelen van een heel groot systeem schijnt. Die gelijkspanning staat dan op de
plus- en minkabel. 5) Je moet dus de isolatie van de
plus- en minpool weghalen, en met blote handen
beide draden stevig beetpakken. 6) Brandweerlieden gaan nooit een brand te lijf met blote handen,
überhaupt niet zonder beschermende kledij en
schoeisel. 7) De stroomvoerende kabels van een
zonnestroomsysteem zijn alleen bereikbaar onder
het dak. Een brandweercommandant die personeel
een brandend pand instuurt om onder het dak kabels van zonnepanelen op te zoeken en door te
knippen is niet geschikt voor zijn taak. 8) Zelfs als je
alle kabels van een zonnepaneelsysteem doorknipt
zal er toch spanning tussen de plus- en minpool van
elk paneel blijven bestaan (namelijk 24V DC), mits
er licht op de panelen valt. 9) Brandweerlieden
moeten eerder oppassen dat ze niet worden getroffen door exploderende gasflessen, spuitbussen en
flessen terpentine. 10) Een huis heeft heel wat
230V wisselstroom en daarmee kan een branweerman veel gemakkelijker in aanraking komen dan
gelijkstroom op zolder. 11) Er is ooit een blikseminslag geweest in het zonendak van het Oceanium van
Blijdorp. gevolg: brand. kabels gingen smeulen. Wat
heeft de brandweer toen gedaan? Jawel, geblust. c

KORT 1

Jaargang 7

De Zonnestraat in
Dirkshorn

KORT 2

Het straatfestival op 11
september j.l. in het kleine
Noord-Hollandse plaatsje Dirkshorn was een groot
succes. Enkele duizenden bezoekers bezochten het
dorpje om te genieten van muziek, dans, straattheater en de markt. Het jaarlijkse straatfestival is veel
meer dan een doorsnee braderie. Het is een feest
dat door buren onderling gevierd wordt. Dit resulteert in een georganiseerde wedstrijd tussen de
verschillende straten in het dorp, waarin het er om
gaat de straat zo origineel mogelijk te versieren in
een thema.
De bewoners van de Loenastraat besloten dit jaar
hun straat om te dopen tot Zonnestraat. Dit leidde
tot een prachtig warm geel versierde straat vol zonnen. De ZPV werd door de bewoners benaderd om
iets met zonnestroom te doen. ZPV-lid Cees Jol
stelde spontaan enkele panelen en spandoeken ter
beschikking om aan de versiering toe te voegen en
op de hoek van de straat werd de voorlichtingskraam van de ZPV geplaatst.
Zonnige groeten,
De ZPV promotiecommissie

Big is Beautiful: Luke Air
Force Base (Arizona) krijgt
zonnepanelen

Een paar mijl buiten
het plaatsje Glendale
in Arizona bevindt
zich de Luke Air
Force Base, een
enorme militaire basis waar bij de 56th Fighter
Wing F16 piloten worden opgeleid (‘Fighter
County’). Woestijn genoeg om herrie te maken,
geen pottenkijkers, weinig burgerluchtvaart dat in
de weg zit, en het hele jaar door goede weersomstandigheden. Ideaal dus voor het opleiden van
frisse Top Gun types. Het zou de redactie van de
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PttP niet verbazen als Nederlandse F16 piloten ook
een deel van hun opleiding op Luke AFB hebben genoten. Zo’n basis vreet natuurlijk energie, vloeibaar
in de vorm van Jet A kerosine voor het vliegend materieel, benzine en diesel voor de grondvoertuigen,
en elektriciteit voor alle gebouwen en militaire
hulpinstallaties. De US Air Force is de allergrootste
energieslurper van de U.S.A. Dat weet de top brass
in Washington DC heel goed, en ze weten in het
Pentagon ook heel goed dat een ongestoorde en rijkelijke brandstof- en energievoorziening een zaak is
van leven of dood voor elke militaire organisatie en
zeker van die van de US Air Force. Dat lieden als
Hugo Chavez (Venezuela) en Mahmoud Ahmadinejad (Iran) met hun onbetrouwbare handjes naar
willekeur de oliekraan kunnen dichtdraaien zit ze
niet bepaald lekker. Afgelopen jaar bracht een denktank van de Amerikaanse luchtmacht nog een studie uit over de toekomstige energievoorziening
waarin zorg over de leveringszekerheid van energie
werd uitgesproken. Het woord ‘achilleshiel” lijkt
hier op zijn plaats. Tijd om er iets aan te doen. Met
het milieu heeft het allemaal weinig te maken, maar
het helpt naar de belastingbetaler om een groen
schaamlapje te dragen. Men experimenteert voor
het vliegend materieel met biostraaljagerbrandstof.
Voor de grondinstallaties wordt gekeken naar hernieuwbare energie. Nu biedt Arizona een van de
beste insolaties ter wereld (2.200-2.500
kWh/m2/jaar, tegen Nederland ‘slechts’ 1.000
kWh/ m2/jaar). Al twee jaar geleden is in de aanpalende staat Nevada bij de Nellis Air Force Base (Las
Vegas) een 14 MWp zonne-energiesysteem operationeel geworden. “Dat kunnen wij beter”, zal de staf
op Luke Air Force Base hebben gedacht, want ze bestelden een 15 MWp systeem dat zal worden geplaatst door de firma SunPower en daarna worden
geëxploiteerd door de Arizona Public Service Company (APS). Washington verleent steun in de vorm
van een leuke schep subsidie en gratis bouwgrond.
Er komen 52.000 panelen op eenassige trackers te
staan op een stukje ongebruikte grond binnen de
omheining van de basis. Alle stroom die uit de zonnepanelen zal komen is gecontracteerd door de
luchtmachtbasis. Men hoopt op jaarbasis de helft
van het stroomverbruik van de luchtmachtactiviteiten met de panelen te kunnen dekken.
Al rekenend kwam de redactie tot het volgende. Stel
dat 1 kWp aan zonnepanelen in Arizona per jaar
2.500 kWh stroom produceert, dan gaat die 15
MWp installatie 15.000 x 2.500 kWh produceren,
ofwel 37.500 MWh. De basis verbruikt tweemaal
deze hoeveelheid aan stroom. Toe maar!
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Power to the People

Zo doen ze dat
in Egypte
Het lijkt de redactie heerlijk om minster van Energie te
zijn in Egypte. Het volgende bericht stond in september
j.l. op een Arabische website onder het kopje ‘duurzaamheid’. Een staaltje van centralistische en gedirigeerde
economie, met een snufje verplichte duurzaamheid. De
Egyptische manier om hernieuwbare energie in te voeren.
Kennelijk was de minister het zat dat er in Egypte
voortdurend stroomtekorten zijn, want hij had alle
16 bazen van Egyptische elektriciteitscentrales
naar Cairo geroepen om zijn verhaal te vertellen.
Hij begon met te bevelen om al het onderhoud aan
de centrales uit te stellen tot na de zomer. Alle centrales moeten op 100% vermogen kunnen draaien.
Export van stroom naar het buitenland tijdens piekuren werd verboden. Er werd een werkgroep ingesteld die naar de minister toe alle prestaties van
elke opwekkingseenheid moet rapporteren. Ook elk
probleem moet meteen aan de minister worden gemeld. Verder vond de minister dat de productie
over verschillende opwekbronnen moet worden
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verspreid. Traditioneel wordt in Egypte de elektriciteit opgewekt met Nijlwater (de stuwdam in Assoean) en met fossiele installaties. Er zijn centrales
bijgebouwd in Talkha en Al-Attf, bij elkaar 1.500
MW thermisch. De thermische centrale bij Cairo
krijgt er een 7e unit bij van 350 MW. De thermische
installatie bij Nubareya wordt opgepept met 250
MW en de Assoeandam wordt uitgerust met een 6e
hydro-turbine (175 MW). En de hernieuwbare
energie dan? O ja, er is ergens in de Nijldelta bij
Zaafarana een windfarm van 120 MW gebouwd. En
als klap op de vuurpijl dus de aangekondigde zonnestroominstallatie van 140 MWp. Die moet nog
wel gebouwd worden. Dit station zou uniek in de
wereld zijn; er zijn er maar een paar van in de wereld.
Die minister toch! 1.850 MW fossiel erbij, de Nijlkraan openzetten voor 175 MW, een windfarm van
120 MW laten draaien op het briesje van de Middellandse Zee en een zonne-energiecentrale aankondigen van 140 MWp. Hij klopt zich op zijn borst van
trots over de Egyptische duurzaamheid. Als die
zonnecentrale gebouwd wordt is het de eerste keer
dat Egypte van zijn op een na grootste natuurlijke
hulpbron gaat profiteren, Amon-Ra, de zon. Nummer een is en blijft natuurlijk Moedertje Nijl. c
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Efﬁciencytoename
zonnecellen 1975-2010

I

n een artikel in het tijdschrift ‘Laser Focus
World’ van afgelopen augustus beschrijft Jeff
Hecht verbeteringen in zonnecellen in de afgelopen 35 jaar. Rond 1975 was de wereld op dit
punt nog vrij overzichtelijk. Oorspronkelijk bestonden er alleen maar single-junction monokristallijne
(5%, omzetefficiency, Mobil) en amorfe siliciumcellen (9% omzetefficiency, Matsushita; 1%, RCA). Let
op, de genoemde getallen zijn celefficiënties in het
laboratorium en geen paneelefficienties van commerciële panelen, want die lagen vele procenten
lager, zo er al commerciële panelen waren. Immers:
zonnepanelen werden indertijd exclusief gebruikt
in de ruimtevaart. De eerste ‘Aardse’ toepassingen
waren in de jaren ’80 vooral gericht op autonome
systemen op afgelegen of moeilijk te bereiken plekken zoals microgolf repeater stations in woestijnen
en op bergtoppen, systemen op vuurtorens en in
boeien. Omvormers om zonnepanelen aan het lichtnet te koppelen verschenen pas laat in de jaren ’90.
Rond 1975 werden nieuwe dunne-filmtechnieken
ontwikkeld zoals koper-indium-gallium-selenium
cellen (CIGS) en cadmium-tellurium (CdTe). Opmerkelijk is dat volgens de auteur de thans veel toegepaste polykristallijne siliciumcellen pas laat zijn
ontwikkeld, namelijk rond 1984. Wat aardig aan het
plaatje is te zien is de gestadige toename van de
omzetefficiëntie, dankzij het geploeter van tientallen wetenschappers en commerciële ontwikkelaars.
In de afgelopen 30 jaar is de omzetefficiëntie van
monokristallijne siliciumcellen ongeveer verdubbeld van 13% naar 28%. Snelle ontwikkelingen in
triple-junction cellen heeft de omzetefficiëntie in
dit segment opgetild van 16% in 1984 naar 42% tegenwoordig.
Wat het plaatje en het artikel niet laten zien is de
spectaculaire prijsdaling per wattpiek van zonnepanelen. In 1975 kostte een zonnepaneel een godsfortuin. We citeren een prismaboekje uit 1963
‘Elektriciteit zonder dynamo’, door John Gardner.
John schrijft over zonnecellen het volgende: “Voor
de toepassing in grote krachtcentrales zijn deze
zonnecellen echter nog niet van economisch belang,

terwijl ze verder het nadeel hebben dat ze een
groot lichtverzamelend oppervlak vereisen. Een generator van bijvoorbeeld 10 kW zou een oppervlak
van 85 m2 in beslag nemen en ongeveer vijf miljoen
gulden kosten”. Door inflatie komen vijf miljoen guldens uit die tijd overeen met iets van 8 miljoen euro
vandaag, ofwel een prijs per Wp van ruwweg 800
euro! Een standaardpaneel van 230 Wp zou dus in
het prijspeil van 1963 iets van 184.000 euro kosten.
Aangezien de wattpiekprijs op de markt op dit moment rond de 3 euro schommelt is er dus op prijsgebied zacht gezegd nogal wat veranderd. Door de
jarenlange onophoudelijke inspanningen van wetenschappers, door schaalvergroting en niet te vergeten concurrentie in het marktmodel is
zonnestroom voor iederen betaalbaar en haalbaar
geworden. Het succesverhaal van PV lijkt in dit opzicht sterk op dat van de PC.

Bronartikel: ‘New techniques boost photovoltaic
efficiency’ door Jeff Hecht, in LaserFocusWorld,
augustus 2010, blz 54-58,
www.laserfocusworld.com.c
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