
Figuur: de uitstoot van broeikasgassen voor de 
productie van energiebronnen. Bron: UNEP, 2016.

Figuur: de uitstoot van broeikasgassen benodigd 
voor de productie van energiebronnen. Bron: 
UNEP, 2016.

Figuur: de energie die wordt opgewekt gedurende de 
levensduur van een zonnepaneel staat gelijk aan de 
benodigde energie voor de productie van 30 
zonnepanelen. Bron: Louwen et al., 2016.
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ZON: DE LEIDER  IN DUURZAAMHEID
Zonne-energie biedt duurzame oplossingen voor verschillende van de grootste wereldwijde uitdagingen. Een aantal daarvan zijn 
klimaatverandering, watertekorten, de groeiende hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die gebruikt worden voor de productie van 
energie en de gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Kijkend naar de broeikasgassen die geproduceerd worden gedurende de 
levensduur, produceert zon 96% minder broeikasgassen dan kolen en 93% minder dan aardgas. Zonnepanelen laten ook grote 
voordelen zien op het gebied van fijne deeltjes, ecotoxiciteit, menselijke gezondheid eneutrofiëring. De productie van zonnepanelen 
vereist een gemiddelde hoeveelheid standaard metalen, in het bijzonder koper en aluminium, in de toekomst zal deze hoeveelheid 
naar verwachting kleiner worden door het efficiënter gebruiken van materialen en het verhogen van de geproduceerde energie door 
panelen.  
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Dankzij snelle technologische verbeteringen is zonne-energie een van de energietechnologieën met de kleinste CO2-afdruk. Volgens 
data uit 2016 produceert een zonnepaneel gedurende zijn levensduur 20g CO2 per kWh, dit was nog 143 in 1992. Dat is een daling van 
86% in CO2-uitstoot. Vandaag de dag daalt de broeikasgasimpact van zonnepanelen alleen maar verder. Broeikasgasuitstoot en 
energiegebruik blijven dalen hoe meer zonne-energie er wereldwijd wordt geïnstalleerd: 
uit eerder onderzoek blijkt dat voor elke verdubbeling van de totale hoeveelheid geïnstalleerde zonne-energie de hoeveelheid 
uitgestoten broeikasgassen met 24% daalt en het energiegebruik met 13%.

Ondanks dat de milieu-impact van zonne-energie extreem laag is in vergelijking met andere energiebronnen hebben zonnepanelen, als 
industrieel product, wel een effect op het milieu. Om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en andere milieu-effecten verder te 
beperken is het mogelijk om het gebruik van zonnepanelen circulair in te richten. Deze trend is vandaag de dag al gaande: zo wordt de 
toename van afval voorkomen, worden panelen met gerecyclede materialen gemaakt, worden zonnepanelen die hun levensduur hebben 
voltooid ook weer gerecycled en wordt er gebruik gemaakt van duurzame energie in het productieproces van zonnepanelen.

De energieterugverdientijd (ETVT) berekent hoeveel tijd nodig is voor een bepaalde technologie om dezelfde hoeveelheid energie te 
genereren als wat gebruikt is om het product te maken. Voor zonnepanelen is de ETVT gedaald van ongeveer vijf jaar in 1992 tot 
ongeveer één jaar anno nu. Gezien het feit dat de gegarandeerde levensduur van een zonne-installatie ongeveer 30 jaar is, betekent dit 
dat een paneel gedurende zijn levensduur 30 keer de elektriciteit zal opwekken die nodig is om het te maken.




