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Het project Zorgeloos Zonnepanelen van de gemeente Eijsden-Margraten is inmiddels een paar 
maanden in volle gang. Zeer succesvol mogen we wel zeggen. Toch merken wij dat ook veel mensen 
benieuwd zijn naar de techniek achter zonnepanelen en aanverwante aspecten.  
In de komende edities van deze column zullen wij verschillende onderwerpen behandelen.   
 
De zonnecel 
Deze keer zoomen wij in op de zonnecel. De zonnecel is het element waar zonlicht in gelijkstroom 
wordt omgezet en daarmee het kloppende hart van uw zonnepaneel is. De omzetting van zonlicht in 
elektrische energie wordt fotovoltaïsche omzetting genoemd (engels: PhotoVoltaic conversion) 
vandaar de vaak gebuikte afkorting PV.  
 
Het licht van de zon reist in zo’n 8 minuten naar de aarde in de vorm van fotonen. Dit zijn positief 
geladen deeltjes. Die, wanneer zij voldoende energie met zich meedragen, een elektron uit een atoom 
kunnen vrijmaken. Maar hoe gebeurt dit nu precies? 

Fotonen die met het zonlicht meekomen vallen op de bovenste siliciumlaag (zie de afbeelding N-type 
silicium). Door de positieve lading van de fotonen komen uit deze siliciumlaag elektronen vrij. Dit zijn 

hele kleine deeltjes met een 
negatieve lading die 
aangetrokken worden door de 
positieve lading van de +ve 
ruimtes die zich in het P-type 
silicium bevinden (zie de 
afbeelding). Aangezien de 
scheidingslaag ervoor zorgt dat 
de kortste route onmogelijk wordt 
gemaakt zullen de elektronen 
een alternatieve route zoeken. 
Hierbij verplaatsen deze 
elektronen zich via de 
geleidende metalen strips aan de 
bovenkant naar de geleidende 
achterplaat aan de achterkant 
van de cel, om zich daar in het 
P-type silicium te nestelen. 
Hierdoor ontstaat en een 
spanningsverschil van zo’n 0,5 

volt DC (gelijkstroom). De eerste stap in stroomopwekking door uw zonnepanelen. Hoe de volgende 
stap in het opwekkingsproces eruit ziet leggen we de volgende editie uit. 
 

 

Meer weten over het project Zorgeloos Zonnepanelen van gemeente 
Eijsden-Margraten? www.eijsden-margraten.nl > alles voor inwoners > 
bouwen en verbouwen > zorgeloos zonnepanelen   
 

Doe de gratis zonnepanelencheck via www.voltalimburg.nl/eijsdenmargraten  
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