
Zonnepaneel kan ’t dak op
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Hoeveel zonnepanelen 
passen er op mijn dak en 
is mijn dak eigenlijk wel 
geschikt? Wie met die 
vragen zit, kan sinds gis
teren ook op adressen in 
Noord-Holland via de 
website zonnedakje.nl 
zoeken naar wat moge
lijk is.

relatief weinig zonnepanelen liggen 
en in Noord-Holland zouden de 
twee RES-regio’s dat kunnen doen 
in het kader van de Regionale Ener-

stroom niet altijd mogelijk. Netbe
heerder Liander houdt de informa
tie op de kaart up-to-date.

Terugverdientijd
Maker van de kaart is het Rotter-

net. Die zijn niet overal hetzelfde. 
Door 'congestie’ op het net is terug-

stadsgezicht zijn. Dat betekent niet 
dat zonnepanelen daar niet mogen. 
Wel eventueel dat er rekening ge
houden moet worden met de zicht
baarheid van de panelen.

De kaart is gemaakt aan de hand 
van luchtfoto’s en een algoritme dat 
erop losgelaten is. Die manier van 
werken is niet vrij van feilen. In vijf 
procent van de gevallen ziet het al
goritme bestaande zonnepanelen 
over het hoofd. Wie z’n eigen zonne
panelen mist op de kaart, kan daar-, 
over een mailtje sturen naar in- 
fo@sobolt.com

Elk jaar komt er een actualisatie 
aan de hand van verse luchtfoto’s. 
Dus zonnedakje.nl toont mettertijd 
de groei van het aantal zonnedaken 
in de provincie.

►

Peter Schat
p.schat<?mediahuis.nl
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Rotterdam parkthesun.com ont
wikkelde, een website waarop te 
zien is welke parkeerterreinen ge
schikt zijn voor zonnepanelen. Ook 
wordt erop aangegeven bij elk van 
de 15.270 parkeerterreinen in 
Noord-Holland welke investering 
dit vergt en wat de terugverdientijd 
is.

Zonnedakje.nl is interessant voor 
wie weten wil of z’n dak niet te klein 
is voor zonnepanelen - er moeten er 
minimaal vier op passen - of te wei
nig zonnestralen vangt. Een ’analy- 
setooltje’ biedt de mogelijkheid te 
berekenen hoe het met de zonnepa
nelen is gesteld in een afgebakend 
gebied of twee van dergelijke gebie
den met elkaar te vergelijken. Ook is 
te zien of de adressen beschermd
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’Tooltje’ steunt 
voorkeur voor 
zonnepanelen 

op het dak
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• 2020
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■ Nieuwe zonnedaken 2020-2021
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innovatie Zonnedakje.nl toont waar in Noord-Holland potentie is voor energieopwekking
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Haarlem E3 Als ergens'zonnepane
len moeten komen, dan het liefst op 
het dak. Die opinie van Noord-Hol- 
landse burgers bleef bij klimaatge- 
deputeerde Edward Stigter (Groen
links) hangen na gesprekken over 
mogelijke plekken waar zonne- 
energie zou kunnen worden opge
wekt. Hij is dan ook in zijn nopjes 
met .de op 1 april gelanceerde ’tool’, 
waarop met één blik duidelijk is te 
zien waar al zonnepanelen liggen, 
waar ze nog kunnen komen en voor 
hoeveel panelen er plek is. „Fantas
tisch dat we die wens zonnepanelen 
bij voorkeur op daken te leggen nog 
beter kunnen ondersteunen”, zegt 
Stigter.

Zonnedalcje.nl heet de website 
net de interactieve kaart. Sinds ja
nuari vorig jaar is erop te zien hoe Deel van de kaart op zonnedakje.nl, in dit geval ingezoomd op de Stad van de Zon in Heerhugowaard. De wijk doet z’n naam eer aan want veel daken zijn geel 
net met zon op dak in de provincie omdat er zonnepanelen liggen. Groen heeft potentie en rood zijn 'ónmogelijke' daken, zo te zien over het algemeen schuurtjes. illustratie zonnedakje.nl 
Dverijssel is gesteld. Noord-Holland 
volgt nu als tweede provincie. Zoe
ken kan op twee manieren: door 
adressen in te tikken of door in te 
zoomen naar steden, wijken, dor
pen of straten. Kleuren geven aan of giestrategie. Gemeenten kunnen 
er al zonnepanelen liggen en zo eeninlogkrijgenvanzohnedakje.nl 
niet, of de daken geschikt zijn. om te zien hoe het is gesteld met de

Ook maakt de kaart duidelijk of er teruglevermogelijkheden aan het 
subsidie kan worden aangevraagd 
voor zonnepanelen in het kader van
de Stimuleringsregeling Duurzame leveren van op eigen dak opgewekte 
Energie (SDE). Dat gaat vooral om 
de grotere daken. Zo is te zien dat al
le grote gebouwen op het media
park in Hilversum mogelijk voor 
deze subsidie in aanmerking komen 
en dat voor vijf daken de subsidie al
is aangevraagd. • damse bedrijf Sobolt, dat in 2020 in

Overijssel gebruikt de kaart om in samenwerking met de provincie 
ie gaten te houden in welke wijken Noord-Holland en de gemeente
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