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Nu door de opwarming van de aarde ook de zomers in Nederland 
warmer worden is er een aanpassing nodig van de traditionele 
bouwwijze op de nieuw ontstane situatie. Er is geopperd dat er een 
meer Mediterrane bouwwijze nodig is om de zon instraling in de 
zomer te beperken en in de winter die beperking te verminderen en 
de zon instraling te bevorderen. Het wordt echt de moeite waard 
indien deze maatregel dubbel kan werken door daarnaast ook meer 
oppervlak voor fotovoltaïsche opwekking van energie te realiseren. 
Dit is mogelijk door een zonneluifel te maken met zonnepanelen erop 
die aan de hand van een klok van oost naar west te verstellen zijn. 

Pepertronics 

Pas als je gaat 

rekenen aan de 
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waarmee ze die stenen 
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Probleemstelling 
Door klimaatverandering gaat de gemiddelde temperatuur omhoog. Afgezien van de wereldwijde 

temperatuurstijging was de zomer van 2020 heel warm en gaf maar weinig aangename nachtrust, 

met name bij slaapkamers op het zuiden, zuid-oosten en zuid-westen. In deze situatie is de zon 

instraling zo intens dat de temperatuur in deze ruimtes toeneemt en gedurende de nacht ook lang 

hoog blijft. Afkoelen gedurende de nacht door open ramen gebeurt maar beperkt omdat ook de 

nacht temperatuur hoog blijft en er convectie van opgewarmde lucht langs de gevel omhoog 

plaatsvindt. 

De kern van het probleem is de omzetting van zonlicht in warmte op de zuid gevel van de huizen. 

Deze warmte wordt opgenomen door de muur en wordt gedurende de nacht langzaam afgestaan. De 

warme muur is een warmte buffer en zorgt voor een trage temperatuur stijging en daling van de 

lucht bij de ramen van de kamers. 

Spouwmuur isolatie verhindert de doorgifte van warmte naar binnen, maar de temperatuur van het 

buitenblad van de spouwmuur neemt door spouwmuurisolatie sneller toe en wordt hoger, zodat de 

warmte ‘opzameling’ efficiënter is en de warmte afgifte gedurende de nacht aan de lucht voor de 

gevel groter is en de temperatuur van de lucht hoger blijft. 

Mogelijke oplossingen door middel van zonnewering 

‘Sunscreens’ 
Vlak hangende zonnewering en met name de zonnewering met een reflecterende coating 

(aluminium) houden het zonlicht effectief uit de kamer(s) op het zuiden en zij voorkomen opwarming 

van de ruimte door direct invallend zonlicht. 

Dit biedt geen soelaas voor de temperatuur verhoging van de buitenmuur gevolgd door de convectie 

warmte van de lucht van de opgewarmde muur langs de ramen gedurende de nacht. 

Uitvalschermen, knikarm schermen en markiezen 
Deze zonnewering kan schaduw geven op de gehele gevel en voorkomt zo temperatuurverhoging 

door het opwarmen van de gevel in combinatie met de blokkade van invallend zonlicht in de kamers. 

Onder de schermen en markiezen verzamelt zich een convectie stroom van warme lucht van de 

plaatsen op de gevel waar de zon wel kan instralen op de gevel en ‘op de grond’. 

Mediterraan bouwen 
Vanuit de wereld van architecten heeft men naar de bouwvormen in landen met een zonniger 

klimaat gekeken en er is een voorstel geopperd om meer ‘mediterraan’ te bouwen. Dit houdt in dat 

de muren bij voorkeur wit zijn om zoveel mogelijk licht te reflecteren in plaats van in warmte om te 

zetten. Dit gaat de opwarming en de daarop volgende convectie van warme lucht langs de ramen 

tegen. 

Een ander onderdeel van de ‘mediterrane bouwwijze’ is het ‘inpandige balkon’. Hierbij is het balkon 

niet uitstekend aan de gevel, maar springt in. Afgezien dat deze constructie robuuster is bij 

aardbevingen die in het mediterrane gebied regelmatig voorkomen, kan er door de terugspringende 

gevel geen zonnestraling op de muur komen en er geen licht-warmte conversie op de muur ontstaan. 



Dit deed het volgende idee ontstaan: boven de slaapkamerramen in de zuid-gevel zou een 

permanente luifel over de gehele breedte van de gevel kunnen komen. Dan is het alsof er 

uitvalschermen op de bovenste etage zijn of een overdekt balkon. 

Energie opwekking 
Het reflecteren van zonlicht voorkomt de meeste licht-warmte conversie. Bij het gebruik van 

moderne zonnepanelen is er een efficiëntie van rond de 25% voor de fotovoltaïsche omzetting van 

licht naar elektrische energie en blijft er rond 75% van de zonne-energie over voor licht-warmte 

conversie. Op zich koelt de licht-elektriciteit conversie de lucht rond de woning af. 

Geografische plaats 
Bij plaatsing in het vrije veld zijn de ‘kaart- en doelhoeken’ optimaal in te stellen voor de geografische 

plaats. Voor deze casus zal worden uitgegaan van plaatsing van de zonnewering in de wijk 

‘Stenenkruis’ langs de Wijnand van Arnhemweg. Breedtegraad: 51°58'55.78"N, afgerond naar 52oN 

Lengtegraad: 5°51'18.42"O, afgerond naar6oO. 

Deze plek wordt als ‘broedplaats’ gebruikt voor een pilot van de gehele opstelling. 



Optimale richtingshoek ten opzichte van de zon 
De optimale hoek voor instraling van een gebruikelijk zonnepaneel is ‘haaks’ op de voorzijde van het 

paneel. Met Fresnel lenzen bestaat er de mogelijkheid om andere hoeken dan de haakse hoek te 

gebruiken. Dat biedt mogelijkheden om zonnepanelen een richtinggevoeligheid te geven zodat 

zonnepanelen die door hun plaatsing geen goede hoek kunnen hebben, toch een verbeterde 

opbrengst genereren. 

Openingshoek (aperture angle) van zonnepanelen 
Polykristallijne cellen hebben van nature een grote openingshoek, maar een iets lagere opbrengst. 

Mono kristallijne cellen hebben een kleine openingshoek, maar een hogere opbrengst. Er is een 

optimum (maar ik weet niet hoe dat te bepalen) tussen openingshoek en opbrengst zodat de 

hoekverstelling voor het richten van de panelen heel gering hoeft te zijn. 

Voor poly kristallijne panelen geldt een openingshoek van 15o. Binnen deze openingshoek is er een 

efficiëntie van 95% van het opvallende zonlicht. Het opvallend zonlicht varieert nauwelijks in 

efficiëntie als het binnen 7o 30’ afwijkt van de rechte invalshoek, gezien van boven naar beneden of 

van links naar rechts. 

Statische paneelplaatsing 
Van een statische paneelplaatsing is sprake als alle hoeken van de panelen vast liggen en worden 

bepaald door bijvoorbeeld de dakhelling waarop de panelen liggen. Voor elke breedte graad tussen 0 

en 90 noord komen er per jaar 2 dagen voor waarbij de zon de maximale instraling heeft van energie. 

Houdt men rekening met de openingshoek van 15o dan kunnen het aantal dagen van 95% efficiëntie 

en hoger worden vermeerderd met circa 30 dagen waarin de zon zich binnen de openingshoek van 

15o bevindt. 

Het zonnepaneel geeft de hoogste opbrengst indien de zon binnen de openingshoek invalt op die 

dagen dat de zon het meeste licht op het paneel kan laten vallen. Voor het noordelijk halfrond zijn 

dat de 30 dagen voor en de 30 dagen na 21 juni, uitgaande van een isometrische zonnestraling vanaf 

21 mei tot 21 juli en zonder de nadelige effecten van scattering of filtering door fijnstof of 

waterdamp en schaduwwerking door bewolking. 

De hellingshoek naar het zuiden op het meteorologisch midden van de dag (de zon in het zenit) is op 

21 juni 33o plus de plaatselijke breedte graad van 52o maakt samen een hoek 85o met zuid noord 

horizontaal ofwel het paneel ligt bijna vlak. De hoek van het paneel op 21 december op het 

meteorologische midden van de dag: 52oN - 33o = 19o met de noord zuid horizontaal ofwel het 

paneel staat bijna helemaal recht op. De zon zal bijna niet boven de bebouwingshorizon uitkomen en 

doet de zon dat wel dan is de opbrengst van het zonnepaneel gering door de scattering en filtering 

van het zonlicht door fijnstof en waterdamp in de atmosfeer of een totale blokkade door bewolking. 

Gunstigste Zuid Noord hoek bij statische plaatsing van een zonnepaneel op 52oN en 6oO 

De plaatsingshoek die de meeste elektrische energie uit het aangeboden zonlicht converteert, ligt 

altijd in de zomer. Dit komt niet alleen door de stand van de zon, maar ook door de duur van de dag. 

Het is daarom efficiënter het paneel in een voordeliger stand voor de zomer periode op te stellen, 

dan een opstelling die meer naar de winterstand nijgt. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit alleen 

gunstig is als het surplus van de opgewekte energie (de energie die niet onmiddellijk wordt gebruikt) 

kan worden teruggeleverd aan het net en/of als dit surplus kan worden opgeslagen in een accubank 

voor later gebruik. 

Bij een openingshoek van 15o van de panelen is een hoek van 85 – 15 = 70o met de vertikaal (of 20o 



met de horizontaal) de optimale mogelijkheid om zo een zo groot mogelijke de paneelopbrengst te 

hebben. Tevens betekent dit de best mogelijke zonnewering voor de gevel waar deze zonnepanelen 

op zijn gemonteerd. 

Gunstigste Oost West hoek bij statische plaatsing van een zonnepaneel op 52oN en 6oO 

Bij statische paneelplaatsing is de opbrengst gedurende de dag het hoogst op de meteorologische 

mid dag als de zon recht op het paneel schijnt. Met een openingshoek van het paneel van 15o zal de 

hoogste opbrengst van het paneel (95% bereik) beginnen een uur voor de meteorologische mid dag 

tot een uur na de meteorologische mid dag. 

Vanaf de opkomst van de zon is het mogelijk zonne-energie te oogsten tot het moment dat de zon 

ondergaat. De piek van de opbrengst ligt onverbiddelijk op het tijdstip dat de zon vanuit de panelen 

gezien in het zenith staat. 

Dynamische verstelling door een heliostat (Solar tracking) voor een 

verbeterde opbrengst 
Solar tracking is het volgen van de baan van de zon aan de hemel zodat de zonnepanelen optimaal op 

de zon zijn gericht gedurende de dag. 

Noord zuid hoekverstelling 

De noord zuid hellingshoek veranderd twee keer per jaar met 66o, dat is 66 graden / 182dagen is 0,36 

graad per dag. De prijs en het energieverbruik van de installatie hiervoor moet worden afgewogen 

tegen de opbrengst boven de opbrengst van een statische paneel opstelling voor wat betreft de 

noord zuid hoek. Snel ingeschat ziet het er naar uit dat de meeropbrengst de kosten nauwelijks kan 

dekken en het niet zinvol is om een installatie een dergelijke verstelling te geven. 

Voor de besproken plaats op 52o Noord geeft een vaste hoek van 70o ten opzichte van de vertikaal 

(of de complementaire hoek van 20o ten opzichte van de horizontaal) de hoogste opbrengst 

gedurende het jaar. 

Oost west hoekverstelling 

In de dag moet de hoek van de middelloodlijn van het paneel op 90o naar het oosten staan bij de 

zonsopkomst en 90o naar het westen staan bij de zonsondergang. De totale verstelling is dan 180o De 

demping van het licht door de atmosfeer is dan het hoogst en deze standen zijn hierdoor niet erg 

effectief. Daarnaast is er ook een 'horizon verhoging' door bomen en gebouwen. De horizon 

verhoging neemt meestal 20o voor zijn rekening, tenzij plaatsing in het vrije veld of op een dermate 

hoogte dat de panelen boven de horizon bebouwing uitsteken. 

Bij een openingshoek van 15o voor het paneel is een kanteling van 35o naar west voor de 

zonsopkomst en 35o naar oost voor de zonsondergang, ofwel 70o mindering op de maximale 

verstelling van 180o. Gedurende de dag moet een zonnepaneel worden versteld met een hoek van 

110o van oost naar west, ofwel 55o links en rechts ten opzichte van pal zuid. Dit geeft de hoogst 

mogelijke opbrengst van het paneel en zou gunstig zijn voor de zonwering door de panelen van een 

zonneluifel. 

De panelen moeten dan op een dragende arm worden gemonteerd die in noord zuid richting ligt. In 

de praktijk komt het er op neer dat de drager haaks op de zuid gevel komt te staan onder een hoek 

van 70o met de gevel verticaal of een hoek van 20o met de noord zuid horizontaal. De gevels zijn niet 

precies oost west verlopend, maar de afwijking van de rechte hoek op de oost west lijn en het 

teruglopen van de opbrengst hierdoor, wordt gecompenseerd door de openingshoek van 15o van het 



paneel. 

De hoekverstelling van de as(sen) kan desmodromisch verlopen en worden aangestuurd door een 

klok. Omdat de overall positionering van de panelen in de zomer de meeste opbrengst geeft, wordt 

uitgegaan van de meteorologische tijden in de zomer: om 06.00 worden de panelen 55o naar het 

oosten gekanteld, om 12.00 is de stand 0o en om 18.00 zijn de panelen 55o naar het westen 

gekanteld. 

Het gebruik van een klok gestuurde solar tracker zorgt ervoor dat de panelen altijd op de zon zijn 

gericht ook al is die niet zichtbaar. Bij een vaste opstelling levert een klok gestuurde tracker het beste 

resultaat. Je laat de panelen altijd met de zon meedraaien ook als deze niet zichtbaar is achter de 

bewolking. Je moet rekening houden met een openingshoek van 15o van het paneel waarbinnen de 

95 tot 100% opbrengst volgt. 

De klokverstelling kan verlopen via een synchroonmotor met een worm/wormwiel vertraging die 

daardoor een zeer hoog koppel kent en bij voldoende vermogen in staat wordt geacht om de 

panelen te kunnen kantelen. De klok is dan synchroon met de netfrequentie. 

Openingshoek vergroting 

Door gebruik te maken van flexibele panelen en deze in één richting te bollen, is de openingshoek 

van het paneel te vergroten met de booghoek van de bolling. Dit zal ten koste gaan van de opbrengst 

van het paneel in vergelijking met een vlak paneel. De verbetering van de opbrengst door de 

verminderde richting gevoeligheid gedurende de dag moet dan de vermindering van de opbrengst 

door de bolling kunnen compenseren. 

Het is wellicht ook mogelijk met optica de openingshoek van het paneel te vergroten of door de 

constructie van de P-N junctie het paneel al een grotere openingshoek te geven. Er wordt winst 

behaald als de vergroting van de openingshoek een mechanische verstelling niet nodig maakt bij een 

overeenkomstige opbrengst. 

Mechanische eisen aan de constructie 
De constructie komt aan de zuid gevel te hangen en deze gevel heeft bijna 70 jaar te lijden gehad van 

extreme temperatuurswisselingen gedurende het jaar. Ook de functie van de spouwankers is niet 

meer zo goed als in 1955 er moet rekening mee worden gehouden bij de mechanische belasting dat 

deze niet geheel voor rekening van het buitenblad van de spouwmuur kan komen. 

Het laat zich aanzien dat de gehele constructie in staat moet zijn alle krachten te dragen zonder 

overdracht van krachten aan de gevel. 

Bij statische paneelplaatsing kan het geheel ook rigide worden geconstrueerd en is de kans dat door 

dynamische belastingen vermoeidheid ontstaat kleiner. Bij dynamische paneelplaatsing zullen er 

constructief hogere eisen aan de installatie worden gesteld. Het laat zich aanzien dat de meerkosten 

voor die constructie niet kunnen worden terugverdiend. 

Om de goot grenzend aan de zonneluifel te kunnen reinigen moet er een opening zijn tussen 

zonneluifel en de goot zelf zodat deze van onderen kan worden benaderd voor reiniging. 

Een dergelijke opening is tevens nodig voor het laten ontsnappen van warme lucht die zich onder de 

zonneluifel opzamelt. De zonneluifel mag niet tegen de gevel aansluiten, anders blijft de warmte van 

de gevel er onder tegenaan 'hangen' en neemt het rendement van de zonnepanelen af. Eventueel 

kan de achterkant van de panelen worden 'gekoeld' en die warmte in een warmteopslag worden 

gebruikt voor warm water via een warmtepomp dan wel voor bijverwarming. Of de energie uit die 

warme lucht op enigerlei wijze rendementvol benut kan worden, is niet duidelijk. 



 

Sneeuw en windbelasting 
Sneeuwbelasting is op dit moment van spreken geen groot obstakel voor vlakke zonnepanelen. Bij 

statische paneelplaatsing op een dak is sneeuwbelasting in de paneelstijfheid meegenomen door de 

zonnepaneel fabrikant. 

Hagel belasting en schade is wel mogelijk en als het weer extremer wordt kan dit leiden tot schade 

aan de zonnepanelen in de toekomst. 

Windbelasting is een serieus issue omdat de zonneluifel van de onderzijde een groot vlak heeft wat 

door een windvlaag kan worden opgelicht en vernield. Hoe dit constructief tegen te gaan vraagt een 

benadering vanuit de bouwkunde. Omdat de panelen in noord zuid richting nooit geheel rechtop 

komen te staan zal de winddruk voor dergelijke panelen wel beperkt blijven en constructief kunnen 

worden opgevangen. 

Afmetingen en mogelijke opbrengst 
De rijtjeshuizen aan de WvA weg en de Van Spaenweg zijn als uitgangspunt genomen. De 

dakoppervlakte laat maximaal 9 panelen van ‘standaard’ grootte toe. De zonneluifel kan met 3 (in 

landscape) of 6 (in portrait) panelen worden uitgerust. Meer dan dat is wel mogelijk, maar vraagt een 

steviger constructie vanwege de windbelasting en dit zal zowel vanuit kostenoogpunt als van uit 

esthetisch oogpunt bezwaarlijk kunnen zijn. Uitgaande van 9 panelen als optimale en maximale 

benutting, kan de zonneluifel de opbrengst met 30% (3 panelen) tot 60% (6 panelen) vergroten. 

Omdat de opbrengst van de panelen per m2 nog steeds toeneemt, is er voor de nabije toekomst een 

verdubbeling van de opbrengst van een bestaande installatie realiseerbaar. 

De zuid gevel van de huizen is 5.80 meter en er zouden 3 panelen van bijna 2 meter lengte naast 

elkaar geplaatst kunnen worden (landscape). Meer is ook mogelijk, maar dat hangt af van de 

afmeting van de panelen. Deze afmeting is in de loop van de tijd min of meer gestandaardiseerd 

zodat er een keuze uit het paneelformaat moet worden gemaakt. 

gevel 
Krachten 

opvangen 

met deze 

stelling 



In de gunstigste 'zomerstand' liggen de panelen vlak en vangen de meeste zon weg en blijft een 

woning zo koel mogelijk. Hierdoor wordt het energieverbruik door bijvoorbeeld airco's beperkt. In de 

gunstigste 'winterstand' wordt de minste zon weggevangen, maar er schijnt door de lage zonnestand 

er wel licht naar binnen. 

Bij zowel de statische als de dynamische opstelling valt er in de zomer, bij de hoge zonnestand, 

schaduw op de bovenkant van de gevel met de ramen. Voor de begane grond kan een knikarm 

scherm schaduw geven. Of, om de mediterrane bouwwijze te benadrukken, kan er een pergola met 

bijvoorbeeld druiven als semipermanent zonnescherm dienen. 

Alles bij elkaar genomen verwacht ik dat ik de jaaropbrengst van mijn huidige installatie (6 x 275Wp) 

met 3 x 360Wp panelen in een vaste opstelling erbij met 40% kan verhogen. Tel daarbij dat ik geen 

airco nodig heb voor een goede nachtrust omdat de zonneluifel de warmte uit de slaapkamer houdt, 

dan is er toename van comfort en toename van energielevering, een win-win situatie. 

Esthetische voorwaarden aan de constructie 
Aan dit onderdeel is nog geen invulling gegeven 

Wat in het vat zit verzuurd niet 
Lichte flexibele zonnepanelen. 

Wat wel mooi is van flexibele panelen: door een bolling met een boog hoek van 15o te maken loopt 

regenwater er vanaf. Voor die booghoek heb je dan wel weer een frame nodig. Door de bolling is het 

opgewekte vermogen per paneel lager omdat alleen in het midden de cos Phi één is en dit naar de 

randen toe 'afloopt'. naar 0,95. Dit stelt dan ook weer eisen aan de indeling van de cellen van het 

paneel en de bus waarop die cellen worden aangesloten. Bij een 'verhoging van de horizon' (door 

bomen en/of gebouwen) zou een situatie kunnen ontstaan dat het richten van vlakke panelen meer 

energie vraagt dan dat het extra oplevert. Dit in vergelijking met gebolde panelen die van zichzelf al 

een lagere opbrengst hebben, maar niet gericht hoeven worden door een solar tracker. 

Onderzoek naar andere mogelijke openingshoeken voor een betere opbrengst van statische 

zonnepaneel installaties. 

De openingshoek van de junctie speelt hierin een rol, maar ook de toepassing van Fresnel lenzen 

biedt mogelijkheden om een openingshoek in een bepaalde richting aan te passen bij een statische 

opstelling van de zonnepanelen. Onderzoek naar de mogelijkheden is gewenst. 

Opbrengst: 



 

Opbrengst gedurende 5 jaar op 52oN, 6oO 

De groene driehoekjes vormen een opbrengst voorspelling op basis van de dakhoek waarop de 

panelen liggen, rekening gehouden met de gemiddelde zoninstraling van de betrokken maand. 

De dip in de curve voor de maand juni (met de langste dag) geeft aan dat de helling van de panelen 

niet is geoptimaliseerd naar de stand van de zon. De panelen staan ‘iets rechter op’ zodat de 

maanden mei en juli in opbrengst beter presteren dan de maand juni waarin bij optimale plaatsing 

de hoogste berekende opbrengst zou moeten zijn. 

Zouden de panelen in noord-zuid richting instelbaar naar de zonne-hoogte zijn door middel van een 

heliostat, dan is de ‘juni dip’ er niet en zou de berekende opbrengstverwachting (de groene 

driehoekjes) iets beter zijn. 

In deze curve halen de maanden oktober, november, december en januari hun voorspelde opbrengst 

niet door horizon bebouwing en –begroeiing. Deze invloed kan niet worden verkleind. (Behalve dan 

door het omhakken van bomen, maar dat is niet acceptabel.) 

Bij het optekenen van een dagcurve is het zo dat er een goede opbrengst is op een uur voor en een 

uur na de meteorologische mid dag. Hier is een opbrengst verbetering te krijgen door de panelen 

naar de zon te richten met een heliostat, dan wel de openingshoek te vergroten door de inzet van 

optica zoals Fresnel lenzen. 


