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ZON OP DAK 'Het hele spel verandert ' nu stroomverbruikers zelf producenten worden 

ere 
We worden duurzaam met z'n allen, dus leg j e al s bollen boer de schuren vol met zonnepanelen. St room 
die je zelf niet nodig hebt, lever je 'terug' aan het net. Maar dat blijkt eenvoudiger gezegd dan gedaan. 

Jullu;ldorp • Bollenbocr Hans 
Wessels liet oktober Z0I9 meer d an 
duizend zon IIcpanelen op zijn 
loodsen aan de Langevliet i n Jul i.l
lIadorp leggen. Hij had de optel- en 
aftreksom gemaakt van een paar 
tOIl investeren. voorzien in eigen 
stroomverbruik, subsidie krijgen 
voor de opgewekte stroom en wat 
zijn bedrijf niet gebruikt 'terugle
veren' aan het net. Een week voor 
de oplevering kreeg hij van netoc. 
heerder Liander te horen dat dat 
laatste er voorlopig niet in zit. 
al thans, slechts mondjesmaat. 

Wat is dat nou? Is 'zon op dak' 
niet een pijler onder de Regionale 
Energiestrategicën (RES'en) die 
ons land llaar een duurzame toe
komst moeten brengen en onaf
hankelijk gaan maken van fossiele 
brandstoffen? Gemeenten zijn 
llaarstig op zoek naar opwekplek
ken. Dient zich iemand aan die 
flink in de bus kan blazen, gaat de 
rem eropl 

Verstopping 
[n dit land zijn we 'helemaal ge
stoord', zegt Wesscls. HWe hebben 
alles dubbel. Zon nepanelen en 
elektriciteitscentrales voor nu, 
wanneer dc zon niet schijnt. En als 
de zon bij mij wel schijnt. schijnt
ie bij de buren ook:' 

Konom, als alle bedrijven aan de 
Llilgevliet hun daken vol panelen 
leggen. kan het elektriciteitsnet dat 
niet verwerken. Dat geeft de ver· 
stopping. Ook signaleert hij dat 
zonnepanelen amper nut hebben 
als je een 'elektrische' rijder bent. 
HEen Tesla kopen. zonnepanelen 

Bollenboer Hans Weners : ffWe hopen de broek heel te houden: 

op je dak leggen en we zijn CO.
neutraal? Dat is volks verlakkerij 
van de politiek. Als de zonnepane
len stroom leveren, rij j ij elders 
met je Tesla:' Keer je 's avonds 
terug op het nest en wil je de acc u's 
van dc auto opladen voor de vol
gende dag d an staat de zon op 
punt nn ondergaan en zit voor de 
panelen de werkdag erop. 

Op deze regenachtige dag heeft 
Wessels bezoek van netbeheerder 
Liander. Uit Noordwijk is Marjo-

lijn Bonnike aan komen rijden 
met haar Tesla - en uit Utrecht 
Peter Hofland. Zc proberen de 
bollenbocr perspectief te bieden. 
Bonnike: "Als het net vol is, brei
den wij de t rans form atorstations 
uit en komen er nieuwe dikke 
kabels. Vanwege procedures kan 
d it vij f tot acht jaar duren. Voor 
Wcsscls betekent dat nog wachten 
tot 2OZ). Dan ligt hier een dikkere 
kabel . die van vier kilometer ver
derop lIloet komen, en staan er in 

-

MarJoliJn Bonnlke en Peter Hofland van lIander biJ het zonnedak op de bedrlJfs[oods van Hans Wen els In Jullanadorp. 

Terugleveren in stedelijk gebied het ma kkelijkst 

Noord-Holland Noord, de noordelijkste RES-reglo van de provincie, 
heeft vee l agrarisch gebied, met van oudsher lange, du nne ka bels die 
minde r geschikt zijn voor teruglevering aan het net. Daar zijn de 
meeste knelpunten. In stedelij kere omgeving in en om bijvoorbeeld 
Alkmaar is ruimte op het net voor duurzame opwekk ing, daa r liggen al 
dikkere ka bels. Ook daar is kijke n naa r dake n bij ple kken met veel 
e nergieverbruik aan te bevelen, zoals bedrijventerreinen. En dan juist 
verbruik overdag en in het weekend, zodat de opgewekte e nergie 
direct verbruikt kan worden. Dat scheelt t ransport. 
Noord-Holland Zuid is grotendeels verstede lijkt. Daar liggen vanuit het 
verleden al dikkere ka bels, omdat er veel vraag naar stroom is. Dat 
maakt aansluiten van windmolens en zonnepanelen op het net in deze 
stedelijke omgeving makkelijker dan in landelijk gebied. 

De Schooten bij Den Helder trans
formatoren met veel meer verm(}
gen." 

Ventilatoren 
Hij hoort het gelaten aan ... We 
hopen de broek heel te houden, 
maar we gaan cr n iets aan verdie
nen:' Zijn ruim duizend panelen 
leveren jaarlijks )00.000 kWh en 
dat is precies wat zijn bedrijf ver
bruikt ... Toch neem ik jaarlijks 
zoo.ooo kWh van het net af. Ik lijk 
CO,-neutraal. maar ben dat dus 
niet:' Als later dit jaar de bollen 
gedroogd moeten worden, zet hij 
daarvoor twintig grote ventilatoren 
aan. Daarvoor kan hij zelf de 
stroom opwekken en dat levert 
subsidie op . .. Gek genocg krijg ik 
dic subsidie ook als ik nu die venti
latoren inschakel. terwijl er niks te 
drogen valt. Dat doe ik natuurlijk 
niet. lIlaar dat is toch raar?" 

Hofl and concludeert dat "het 
hele spel verandert' nu stroom ver-

bruikers zelf producenten worden. 
"Bij de aanleg van het net is nict 
voorzien dat klanten ook terug 
zouden gaan leveren." Hij tovert 
een kaart van Nederland op ta fel. 
vol rode vlekken ... Dat zijn de 
dunbevolkte gebieden, de kabels 
daar kun je ve rgelijken met land
weggetjes die er de st room bren
gen:' 

In het land ligt ruim )00.000 km 
kabel en 90.000 daarvan beheert 
Liander. ,Juist in die rode gebie
den liggen veel grote daken. De 
RES'en zeilen in op "zon op dak' 
als mooie oplossing voor meer 
duurzame stroom, die echte r elders 
nodig is - in stedelijk gebied en 
industrieterreinen. Dat maakt dit 
voor het energienet een uitdaging. 
Ik landweggetjes moeten provin
ciale wegen worden of zelfs snel
wegen:' 

Vluchtstrook 

Hofland: "Het net betalen we met 
z'n allen, dus efficiënt gebruik is in 
het belang van ons aller portemon
nee. Voor onderhoud of defecten 
heeft het net een soort vlucht
strook en sind s kort mogen wc die 
van de toczichthouder gebruiken 
om meer duurzame energie over 
het net te vervoeren. Nog zo'n 
innovatie: 'dynamisch terugleve
ren' met hulp van slimme software, 
waardoor je alleen op superzonni
ge pickmomenten niet terug kan 
leveren." 

Bonnike: .. Andere producenten 
in de regio moeten wel meewcrken 
aan dynamisch terugleveren. Dan 
voorkomen we file op het elektrici
teitsnet . Dat we 'nee ' zeggen tegen 
Wessels die zijn st room terug wil 
leveren. moet je zien als het afslu i
ten van oprillen door ons om alles 
door te laten stromen." Hofland: 
.. Dat ncc is noodzakelijk om sto
ringen te voorkomen." 

Het Liander-bezoek heeft tips 
voor RES-opstellcrs. Wek op waar 
de stroom ook continu verbruikt 
wordt. Geef voorkeur aan daar 
waar het net ruimte heeft. Versnip
per niet, liever panelen op enkele 
grote daken dan op heel veel klei
ne. Hofland : "Zon op d ak is een 
goed idee, maar niet op de verkeer
de plek. En de combinatie met 
wind is belangrijk. Als het waait. 
schijnt de zon niet. En omge
keerd:' Wessels: "Nou. hier waait 
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