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Samenvatting 
 
Een verticaal opgesteld zonnepaneel, gericht op het zuiden, produceert per jaar in Nederland ongeveer 70% van 

de elektriciteit die een scheef (hoek 35 graden) opgesteld paneel produceert. De productie van het verticaal 

opgestelde paneel is evenwel gelijkmatiger over het jaar verdeeld, past daardoor beter bij het consumptiepatroon 

van elektriciteit en vormt daardoor een geringere belasting voor het netwerk. Daarom zou overwogen moeten 

worden dergelijke opstellingen te promoten, door aangepaste subsidievoorwaarden. 

 

 



 

 

1. Inleiding 

Wanneer we denken aan het plaatsen van zonnepanelen dan denken we 
meestal aan zonnepanelen op een schuin dak. Helaas heeft niet iedereen een 
bruikbaar dak. Iedereen heeft wel een bruikbare gevel om zonnepanelen aan te 
bevestigen. 
 
Bij voorkeur plaatsen we zonnepanelen gericht op het zuiden en met een hellingshoek van ongeveer 35 graden. 

Zonnepanelen die een andere hellingshoek hebben of een andere oriëntatie, leveren minder op. Wij wilden graag 

weten hoeveel minder zonnepanelen opleveren als je ze aan de gevel zou bevestigen. In plaats van onder een 

hoek van ongeveer 35 graden staan ze dan onder een hoek van 90 graden, dus ze staan verticaal. 

In dit artikel beschrijven we in paragraaf 2 onze onderzoekmethode. Paragraaf 3 betreft de meetresultaten. In 

paragraaf 4 laten we zien dat de gemeten waarden overeenkomen met die van het simulatiemodel. Daarna 

beschouwen we de simulatie van een ‘standaard’ jaar in paragraaf 5. Tenslotte geven we in paragraaf 6 aan wat 

de maatschappelijke impact is van ons onderzoek. 

 

 

 



 

 

2. Onderzoeksmethode 

We hebben gemeten aan onze zonnepanelen op het testcentrum van Entrance | Center of Expertise Energy 

(onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen). Daarbij zijn panelen die verticaal staan vergeleken met panelen 

die onder een hellingshoek van 35 graden staan, een goede hellingshoek in Nederland. Zowel panelen die naar 

het zuiden gericht zijn als panelen die meer naar het westen of oosten gericht zijn, zijn gemeten. Onze 

testpanelen staan op een ideale plek (zie Figuur 1), er is geen schaduw op de panelen en ook zijn de panelen 

netjes schoon. De verticale panelen zijn van het merk Boviet (BVM6610P-255), de schuine van NSP 

(D6P250B3A). Om reflecties te voorkomen hebben we het grondoppervlak rond de verticale panelen afgedekt. 

Gedurende acht maanden is iedere 5 minuten gemeten hoeveel de panelen opbrengen en die cijfers zijn 

samengevoegd om tot maandwaarden te komen. 

 

 
Figuur 1: opstelling van de verticale testpanelen, op Entrance. 

Na het meten hebben we dezelfde opstelling gesimuleerd in het zonnepanelen-softwarepakket PVsyst (versie 

6.7.9, Windows). Het blijkt dat dit commercieel verkrijgbare programma niet alleen de opbrengst van normaal 

opgestelde panelen goed simuleert, maar ook de opbrengst van verticaal opgestelde panelen. Nadat we ons 

ervan overtuigd hebben dat de gesimuleerde en gemeten resultaten goed met elkaar overeenkomen, hebben we 

een ‘standaard jaar’ gesimuleerd zodat we de effecten over een heel jaar kunnen bestuderen. 



 

 

3. Resultaten en discussie 
meetresultaten 

We hebben gemeten in de periode van augustus 2018 tot en met maart 2019. Toevallig was 2018 een goed jaar, 

met veel zon.  

 

Panelen op het zuiden 

In Figuur 2 zien we de gemeten energieopbrengst van een verticaal paneel (oranje) en een paneel onder de 

optimale hellingshoek (blauw), op het testcentrum op Entrance. In de gemeten wintermaanden blijkt het verticale 

paneel zeker niet onder te doen voor het paneel dat onder de optimale hoek is opgesteld. Het verticale paneel 

levert in november zelfs 10% meer stroom. In de gemeten zomermaanden is duidelijk dat verticale panelen 

minder stroom leveren dan panelen onder de optimale hoek. Dit laat zien dat de opbrengst van de verticale 

panelen duidelijk minder varieert over een jaar dan de optimaal geplaatste schuine panelen.  

 
Figuur 2: gemeten opbrengst van verticale zonnepanelen t.o.v. zonnepanelen onder de optimale hoek. De panelen staan 

gericht op het zuiden. 

Panelen 60 graden oostelijk of westelijk gericht 

Wanneer we de gemeten maandopbrengst van zonnepanelen die niet op het zuiden gericht staan bekijken (zie 

Figuur 3 en Figuur 4) dan zien we soortgelijke effecten als bij de zuidelijk gerichte panelen. Ook hier is duidelijk 

dat de verticale panelen in de zomer minder stroom leveren en in de winter vrijwel gelijkwaardig zijn aan de 

panelen die onder de optimale hoek staan. Terwijl verticale panelen gericht op het zuiden in de wintermaanden 

soms zelfs meer stroom opleveren dan de vergelijkbare panelen die onder de optimale hoek staan, is dit effect bij 

panelen die 60 graden naar het oosten of westen gericht staan niet waargenomen. 

 



 

 

 
Figuur 3: gemeten opbrengst van verticale zonnepanelen 

t.o.v. zonnepanelen onder de optimale hoek. De panelen 

staan 60 graden oostelijk gericht. 

 
Figuur 4: gemeten opbrengst van verticale zonnepanelen 

t.o.v. zonnepanelen onder de optimale hoek. De panelen 

staan 60 graden westelijk gericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Validatie simulaties 

Met behulp van het commercieel verkrijgbare simulatieprogramma PVsyst is de opbrengst van de panelen 

gesimuleerd. Daarbij hebben we in PVsyst dezelfde typen panelen gebruikt als waaraan we gemeten hebben in 

het testcentrum. Voor de hoeveelheid zoninstraling, de temperatuur en de windsnelheid hebben we gebruik 

gemaakt van de gegevens van het KNMI in Eelde, over exact dezelfde periode als waarin we gemeten hebben. 

PVsyst berekent de hoeveelheid zon en wind en de temperatuur op Entrance aan de hand van de waarden in 

Eelde. 

 

 
Figuur 5: gesimuleerde opbrengst van verticale zonnepanelen t.o.v. zonnepanelen onder de optimale hoek. Alle panelen zijn 

gericht op het zuiden. 

Wanneer we Figuur 2 en Figuur 5 met elkaar vergelijken dan zien we dat de metingen en de simulatie goed met 

elkaar overeenkomen. Over het algemeen is de gesimuleerde opbrengst iets hoger dan de werkelijke opbrengst 

maar het patroon dat we zien is identiek. 

Dit geeft ons voldoende vertrouwen in de simulaties om nu een gemiddeld jaar te onderzoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Productie van verticale 
panelen in een gemiddeld 
jaar 

Voor de simulaties over een jaar gebruiken we een ‘gemiddeld jaar’. Op die manier voorkomen we dat onze 

resultaten toevallig zijn voor 2018/2019. Bovendien gebruiken we voor de simulaties één en hetzelfde type 

panelen (D6P250B3A) voor zowel de schuine as de verticale panelen. In Figuur 6 zien we hoeveel energie een, 

op het zuiden geplaatst, verticaal paneel (oranje) en een paneel onder de optimale hellingshoek (blauw) 

opleveren. Gezien over het hele jaar leveren de zuidelijk gerichte verticale panelen zo’n 70% van de energie die 

de zuidelijke panelen geplaatst onder de optimale hellingshoek leveren. Wanneer we echter per maand kijken 

dan blijken deze verticale panelen het in de wintermaanden (november, december en januari) tot bijna 20% beter 

te doen dan de optimaal geplaatste panelen. Ook is de verdeling over het jaar evenwichtiger.  

De simulaties met zonnepanelen die 60 graden oostelijk of westelijk gericht staan geven resultaten die 

overeenkomen met de metingen. De verticale panelen in deze richtingen produceren in een gemiddeld jaar in de 

winter iets minder dan de panelen met de optimale hellingshoek. Over een heel jaar bekeken leveren verticale 

panelen die 60 graden oostelijk of westelijk gericht zijn nog altijd 65% op van de panelen onder de optimale 

hellingshoek. Ook hier is de verdeling van de opbrengst van de verticale panelen over een jaar evenwichtiger dan 

voor panelen onder de optimale hellingshoek. 

 

Deze simulaties geven aan dat het effect dat we hebben waargenomen niet een ‘toevalstreffer’ is maar dat het 

systematisch het geval is dat verticale panelen een gelijkmatiger opbrengst hebben over een jaar en dat op het 

zuiden gerichte verticale panelen in de wintermaanden zelfs iets meer opbrengen dan zonnepanelen onder de 

optimale hoek.  

 

 

 
Figuur 6: gesimuleerde opbrengst van verticale zonnepanelen t.o.v. zonnepanelen onder de optimale hoek, in een ‘gemiddeld 

jaar’. Alle panelen zijn gericht op het zuiden. 



 

 

6. Maatschappelijke impact 

In de winter leveren verticale zonnepanelen bijna evenveel energie als zonnepanelen die onder de optimale 

hellingshoek zijn geplaatst. In de zomer leveren ze een stuk minder energie. Weliswaar is daardoor de 

jaaropbrengst slechts 65-70% van schuin opgestelde panelen, maar het profiel sluit beter aan bij de 

elektriciteitsvraag in Nederland. Verticaal opgestelde panelen belasten het elektriciteitsnet minder dan schuine 

panelen. Uit de simulatie (Figuur 6) volgt dat de maximale maandopbrengst voor panelen die geplaatst zijn onder 

de optimale hoek ca. 33 kWh (mei) is, terwijl de maximale maandopbrengst voor verticale panelen niet meer dan 

20 kWh (april) bedraagt. Dit kan de gemiddelde netwerkbelasting met bijna 40% verlagen en daarmee de 

netwerkkosten per kWh. Er is daarom maatschappelijk reden deze opstelling te promoten. 

 

Voor wind geldt dat windturbines die minder wind vangen, qua subsidie worden bevoordeeld. Wij stellen voor dat 

een dergelijke keuze ook voor zon wordt gemaakt, in het bijzonder: dat in de SDE subsidie (voor bedrijven) voor 

verticaal opgestelde panelen de besparingen op de netwerkcapaciteit worden verwerkt. Dit betekent een hogere 

subsidie voor verticaal opstellingen. 

 

Voor huishoudens geldt dat salderen per 2023 geleidelijk gaat verdwijnen. Dit betekent dat overschotten aan 

stroom (in de zomer) minder waard worden. Het verschil in financiële jaaropbrengst tussen schuine panelen en 

verticaal opgestelde panelen (thans 35-30%) wordt dan geleidelijk minder. 

 


