
 

 

Zonnewarmte de perfecte hybride oplossing; een échte ‘geen spijt investering’  

In de huidige plannen voor het stimuleren van hybride verwarming van woningen is nog te 

weinig aandacht voor de meerwaarde die zonneboilers kunnen leveren. Naast het gebruik 

van elektrische warmtepompen, levert het extra stimuleren van zonneboilers als (hybride) 

oplossing een grote maatschappelijke meerwaarde op. De warmte die geleverd wordt is 

100% duurzaam en ontlast de elektriciteitsnetten op de momenten dat het écht nodig is.  

De zonneboiler  

Een ‘hybride’ systeem is een systeem waarin twee verschillende technologieën zijn toegepast. 

In het huidig maatschappelijk debat gaat het voornamelijk over de combinatie tussen een 

HRketel en een duurzame warmte-opwekker. Een zonnewarmtesysteem kan perfect als 

duurzame warmteopwekker toegepast worden.   

Zonnewarmte (de overkoepelende term voor verschillende typen zonneboilers en 

PVTsystemen) is geen nieuwe techniek en wordt wereldwijd al heel lang toegepast. Een 

zonneboilersysteem bestaat uit conventionele thermische zonnecollectoren, die door middel 

van zonlicht, warmte opwekken. Daarnaast zijn er PVT-systemen die naast warmte ook 

elektriciteit uit zonlicht opwekken1. Dit broertje en zusje van zonnepanelen wekken met een 

zeer hoog rendement hoogwaardige warmte op voor ruimteverwarming en warm tapwater.  

Met behulp van zonnecollectoren (de zonneboiler) wordt water tot 85°C opgewarmd en 

opgeslagen in een voorraadvat. Het voorraadvat functioneert daarbij als warmtebatterij. Als 

het water in het (warmtepomp/solar) voorraadvat voldoende warm is, kan deze warmte direct 

gebruikt worden voor het verwarmen van het gebouw of het douche/kraanwater. Hier komt 

dan geen HR-ketel aan te pas, en wordt er dus 100% duurzame warmte gebruikt. Is er te 

weinig warmte in het voorraadvat dan helpt de HR-ketel of warmtepomp een handje om het 

water na te verwarmen. De uitgang van het voorraadvat stroomt altijd door de HR-ketel.   

Voor de werking van een zonnewarmtesysteem is alleen (diffuus) zonlicht nodig, de 

buitentemperatuur is voor het opwekken van de warmte in de zonneboiler minder relevant.  

Ook in de koudere periodes werkt een zonnewarmtesysteem dus nog prima.  

Een zonneboiler kan met nagenoeg elke andere technologie gecombineerd worden. Elke 

HRketel die geïnstalleerd is na 2005 is bijvoorbeeld al standaard voorzien van een zogeheten  

 
1 In het vervolg van dit paper, wanneer zonneboiler wordt benoemd verwijzen wij naar de conventionele 
collectoren en PhotoVoltaisch Thermische (PVT)-panelen. PVT-panelen leveren als bijvangst ook gelijktijdig 
elektrisch vermogen, welke gebruikt kan worden om aanwezige elektrische verbruikers van stroom te voorzien. 
Binnen de categorie PVT kan verder onderscheid worden gemaakt tussen hoge temperatuur PVT, dat tapwater 
van circa 60°C levert, en lage temperatuur PVT, dat tapwater van circa 40°C levert.  



 

 

  
Naverwarming Zonneboiler (NZ) aansluiting. Met een gemiddelde levensduur van 15 jaar, 

kunnen we er dus vanuit gaan dat bijna alle geïnstalleerde HR-ketels direct aangesloten 

kunnen worden op een zonneboiler.  

Daarnaast is de mate van isolatie van de woning voor een zonneboiler niet relevant wat het 

ook voor minder goed geïsoleerde woningen een toegankelijke stap naar het verlagen van het 

aardgasverbruik maakt. Het kiezen voor een zonneboiler leidt dus nooit tot een 

onomkeerbare keuze die de aankoop van een andere techniek in de weg staat. Tegelijkertijd 

leidt het kiezen voor een zonneboiler wel tot een verlaging van +/-25% tot 35% van het 

gasverbruik en dus de gasrekening.  

De voordelen van een hybride zonneboiler  

Zoals gezegd is een zonneboiler eenvoudig aan te sluiten op de huidige generaties HR-ketels. 

Een zonneboilersysteem is een geluidloos systeem (een buitenunit is niet nodig), het systeem 

gebruikt nauwelijks elektriciteit (~20 kWh/jaar), heeft een levensduur van 25 jaar, en gebruikt 

geen chemicaliën waardoor het systeem compleet circulair kan worden ontworpen.   

Op het moment dat de temperatuur daalt zetten alle huishoudens collectief hun warmtepomp 

aan wat leidt tot een grote piek in het elektriciteitsnet. Wanneer de warmte door middel van 

een zonneboiler wordt opgewekt, wordt deze piek vermeden omdat de warmte op de 

verbruikslocatie door de zon wordt opgewekt. Hierdoor hoeft de gemeenschap minder te 

investeren in het verzwaren van het elektriciteitsnet wat lang duurt en erg kostbaar is.   

De hybride-route waar de overheid op inzet om op korte termijn snel het gebruik van aardgas 

te laten dalen, is een goede stap om incrementeel richting een fossielvrij energiesysteem te 

gaan. Door een klein deel van het dak (gemiddeld 5 m2) te bedekken kunnen zonneboilers 

hier een 100% duurzame, stille, en net ontlastende bijdrage aan leveren. Een zonneboiler is 

daarom dé aanvulling op een HR-ketel of warmtepomp, en kan simpel daarop aangesloten 

worden zonder de opwekking van zonnestroom te beperken. Dat is nu écht een ‘geen spijt’ 

investering!   

Voor een snelle groei van deze hybride oplossing is nog wel wat nodig. In dit position paper 

beschrijft Holland Solar de maatregelen die nodig zijn om de zonnewarmte markt tot bloei te laten 

komen.  
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