
Milieu en duurzaamheid  

Eijsden-Margraten draagt haar steentje bij 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld? 

Dat kan, door deel te nemen aan het project Zorgeloos Zonnepanelen van de gemeente Eijsden-

Margraten! Door zonnepanelen op het dak van uw woning of bedrijfspand te plaatsen kunt u op 

eenvoudige wijze zelf energie opwekken. Als deelnemer aan dit 

zonnepanelenproject wordt u volledig ontzorgd. U maakt minder 

energiekosten én levert een positieve bijdrage aan het milieu. Een 

win-win situatie dus. Door nu zorgvuldig om te gaan met onze natuur 

kunt u kosten besparen en ervoor zorgen dat ook toekomstige 

generaties hier prettig kunnen wonen, leven en ondernemen.  

Het zonnepanelenproject kenmerkt zich door: 

 een volledige ontzorging van de deelnemer gedurende 15 jaar; 

 voor de financiering van de installatie alsook beheer kan gebruik worden gemaakt van een 

aantrekkelijk leenstelsel die van gemeentewege beschikbaar is gesteld; 

 de panelen worden direct eigendom van de deelnemer; 

 de deelnemer betaald maandelijks gedurende 15 jaar een aflossingsbedrag (volledige 

aflossing is tijdens de periode boetevrij mogelijk); 

 van gemeentewege wordt gezorgd dat een deelnemer aan het begin van het traject zijn 

volledige btw bij de fiscus wordt teruggevorderd. 

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. 

 

Afgelopen uitgave hebben wij inzicht gegeven in de werking van een zonnecel.  

In die column leerde u dat een zonnecel zo’n 0.5 volt DC aan output heeft. De DC staat hierin 

overigens voor de Engelse term Direct Current oftewel gelijkspanning. Een leuk begin natuurlijk, maar 

zoals het Nederlandse spreekwoord aangeeft : Één zwaluw maakt nog geen zomer. Zo maakt één 

zonnecel nog geen zonnepaneel.  

 

De bouw van het zonnepaneel 

In deze uitgave richten wij ons op de 

bouw van het zonnepaneel.  

Er worden voor heel veel toepassingen 

zonnepanelen gemaakt met alle 

mogelijke celopstellingen. Wij zoomen in 

op standaard 60 cells kristallijn 

zonnepaneel. Dit is het meest gangbare 

zonnepaneel en tevens het type paneel 

dat in het project Zorgeloos 

Zonnepanelen Eijsden-Margraten wordt 

gebruikt. De keuze voor het blauwe of 



zwarte paneel is hierbij niet relevant. 

 

Het zonnepaneel bestaat uit 60 in serie geschakelde zonnecellen. Dit betekent dat alle cellen aan 

elkaar zijn gekoppeld waarbij de plussen en de minnen tegen elkaar aan zitten met als doel een hoger 

voltage te behalen. Feitelijk hetzelfde principe dat u gebruikt bij de batterijen van uw zaklamp. 

Voor het gemak gaan we er vanuit dat een spanningsverschil van 30 volt  (0.5 volt x 60 cellen) is 

gerealiseerd in de aansluitdoos (junction box) aan de achterkant van het paneel. 

 

Verder zijn deze panelen ook voorzien van een zogenaamde bypass-diode. Deze diode zorgt ervoor 

dat de zonnecel zichzelf niet kan beschadigen. Wanneer één cel van het zonnepaneel in de schaduw 

ligt zal een zonnecel namelijk geen stroom opwekken, maar zich als een “verbruiker” manifesteren.  

Hierdoor kan de temperatuur in het paneel plaatselijk sterker stijgen dan in de omliggende cellen en 

ontstaat een zogenaamde hotspot. Een situatie die ten alle tijden voorkomen moet worden aangezien 

dit een beschadiging van het paneel tot gevolg kan hebben. De eerder genoemde bypass-diode 

voorkomt deze situatie. Dit maakt de panelen echter nog niet weerbestendig.  

 

Doorgaans worden kristallijn zonnecellen opgebouwd volgens het glas/folie-laminaat principe. 

Hierbij zorgt een EVA-smeltfolie ervoor dat panelen volledig luchtdicht worden ingepakt en daarmee 

beschermd worden tegen mechanische beschadiging en weersinvloeden.  

Het geheel wordt dan tussen een meerlaagse tedlarfolie aan de achterkant en speciaal gehard glas 

aan de voorkant gesandwicht. Dit glas is ijzerarm en daardoor extreem transparant en lichtdoorlatend. 

Het gesandwichte geheel wordt vervolgens als een “glasplaat” in het aluminium profiel geplaatst en 

het zonnepaneel krijgt zijn uiteindelijke herkenbare vorm als ook zijn stevigheid.   

 

Doe de Zonnepanelen check via 
www.voltalimburg.nl/eijsden-margraten. 
In vijf simpele stappen ziet u of uw pand geschikt is voor 
zonnepanelen en kunt u gratis en vrijblijvend advies 
ontvangen.  

Meer informatie over het project Zorgeloos Zonnepanelen gemeente Eijsden-

Margraten vindt u op www.eijsden-margraten.nl/zorgelooszonnepanelen  
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