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I. Voorwoord

Dit rapport is opgesteld in het kader van een stage bij 
de Technisch Wetenschappelijk Afdeling (TWA) van de 
ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Ber-
lijn. Het presenteert de resultaten van vier maanden 
onderzoek naar de Duitse duurzame-energiesector. Ver-
schillende mensen zijn van groot belang geweest bij het 
totstandkomen van de vijf artikelen waar dit rapport op 
is gebaseerd. Ten eerste de collega’s van het TWA Ber-
lijn, Wout van Wijngaarden, Sonja Schwirkmann en in 
het bijzonder Joop Gilijamse. Daarnaast Carel Dieperink 
van Universiteit Utrecht, die op afstand waardevolle input 
heeft geleverd. Verder de experts die tijd hebben vrij ge-
maakt om mij te woord te staan:

	 •	Lars	Dittmar	–	Energy	Systems,	TU	Berlin
	 •	Tobias	Rothacher	–	Renewable	Energies	&		
	 			Resources,	Germany	Trade	&	Invest
	 •	Maike	Schmidt	–	System	Analysis,	Zentrum		
    für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forsc 
    hung, Baden-Württemberg
	 •	Dr.	Franz	Trieb	–	System	Analysis	and	Tech	
	 		 nology	Assessment,	Deutsches	Zentrum	für		
	 		 Luft-	und	Raumfahrt
	 •	Dr.	Erik	Ahlswede	–	Photovoltaics:	Materials		
	 			Research,	Zentrum	für	Sonnenenergie-	und		
    Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg
	 •	Hans-Dieter	Mohring	–	Photovoltaics:	Modules		
	 		 Systems	Applications,	Zentrum	für	Sonnenen	
   ergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden- 
    Württemberg
	 •	Dr.	Rutger	Schlatmann	–	Managing	Director		
    PVComB
	 •	Johannes	Dimas	–	Renewables	&	Resources,		
	 		Germany	Trade	&	Invest
	 •	Dr.	Stephan	Barth	–	Managing	Director	For	
   Wind

Tot	 slot,	 Corry	 de	 Keizer	 van	 Universität	 Kassel	 en	 Dr.	
Rutger	Schlatmann	van	PVComB	voor	het	proeflezen	van	
verschillende artikelen.
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II. Executive Summary

The	German	renewable	energy	sector	 is	booming.	Pro-
moting	renewable	energy	forms	an	important	part	of	the	
German	government’s	policy	 for	 climate	protection	and	
energy	security.	The	result	is	effective	policy	in	the	form	
of	 the	Renewable	 Energy	Sources	Act	 (EEG),	 featuring	
priority	 for	 renewable	energy	 in	 the	grid,	 long	term	 in-
vestment	security	and	measures	to	promote	innovation.	
This so called Feed-in law triggered a continuous growth 
of	renewable	energies	in	the	German	energy	mix.	As	of	
the	end	of	2009	renewable	energy	made	up	10,1%	of	the	
total	German	energy	supply,	compared	to	3,6%	(2008)	
in the Netherlands. Innovation is of crucial importance, 
because	the	renewable	energy	sector	is	relatively	young.	
The most important government measures supporting in-
novation	 in	 the	 energy	 sector	 are	 coordinated	 through	
the	‘5th	Energy	Research	Programme’	which	is	part	of	the	
German umbrella programme for innovation, the ‘High-
tech	strategy’.	
This report discusses the research and development in 
renewable	energy	in	Germany,	focussing	on	photovolta-
ics	(PV),	solar	thermal	energy	(both	low	and	high	tem-
perature)	and	offshore	wind	energy.	It	will	conclude	with	
challenges for a renewable future.       

Photovoltaics (PV)
Germany	 is	world	 leader	 in	both	PV-research	and	solar	
cell production equipment. The actual production of the 
cells	 is	 increasingly	taking	place	 in	Asia,	where	produc-
tion	is	relatively	cheaper	compared	to	Europe.	The	Ger-
man	PV-industry	is	still	depending	on	the	German	Feed-in	
law,	which	stipulates	a	compensation	for	every	kilo-
watthour	(kWh)	of	renewable	electricity.	As	a	result,	the	
current focus of PV-research is cost reduction. In Ger-
many	it	is	expected	that	for	households	the	price	of	re-
newable	electricity	will	be	competitive	with	conventional	
electricity	between	2013	and	2015.	As	of	 that	moment	
the Feed-in Tariffs can be phased out. 
The	German	PV-research	 is	 exceptionally	 strong,	 espe-
cially	 in	 the	 field	 of	 crystalline	 silicon	 PV.	 Numeral	 re-
search	 institutes	 are	 active	 in	 this	 field,	 three	 of	 them	
particularly	 noteworthy:	 the	 Fraunhofer-institut	 für	 So-
lare	 Energiesysteme,	 the	 Zentrum	 für	 Sonnenenergie-	
und	Wasserstoff-Forschung	and	 the	Helmholtz	Zentrum	
Berlin.	A	large	part	of	industrial	activity	is	concentrated	in	
the	cluster	Solarvalley	Mitteldeutschland.	 It	 is	expected	
that	solar	energy	becomes	increasingly	important	in	the	
energy	mix.	Thin-film	and	new	technologies,	such	as	or-
ganic PV, in particular have a lot of potential. 

Low temperature solar thermal energy
In	Germany	heat	makes	up	57%	of	the	total	energy	de-
mand.	Solar	thermal	energy	can	play	an	important	role	
in	 supplying	 this	 heat.	 Low	 temperature	 solar	 thermal	
energy	are	the	systems	on	houses	which	provide	hot	wa-
ter	and	heating	support.	Germany	has	one	of	the	largest	
markets	 for	 low	 temperature	 solar	 thermal	 systems	 in	
the world. Responsible for the strong developments are 
strict	rules	for	energy	efficiency	in	buildings	and	favour-
able	conditions	for	buying	solar	thermal	appliances.	

German research for low temperature solar thermal en-
ergy	focuses	on	system	innovations,	little	improvement	is	
possible on the collector itself. The long term goal is to 
provide a reliable, cheap and sustainable alternative for 
conventional	heat	supply.	The	leading	German	research	
institutes	 in	 this	 field	 are	 the	 Institut	 für	 Thermodyna-
mik	und	Wärmetechnik	of	Universität	Stuttgart	and	the	
Fraunhofer-institut	 für	Solare	Energiesysteme,	of	which	
the	latter	has	already	been	mentioned	for	its	role	in	PV-
research. It is expected that the solar thermal heat sector 
will	continue	to	grow	steadily	due	to	further	tightening	of	
German	and	EU	policy	for	sustainable	building.	

High temperature solar thermal energy – concen-
trating solar power (CSP)
Concentrating solar power (CSP) can be used to produce 
renewable	process	heat	and	electricity.	CSP	is	an	interest-
ing renewable option, because in combination with heat 
storage	it	is	able	to	provide	a	continuous	energy	supply.	
This	 is	 not	 possible	with	 variable	wind-	 and	PV-energy	
supply.	Germany	itself	is	not	suitable	for	CSP,	because	it	
lacks a decent amount of direct solar radiation. Although 
the	country	has	no	home	market	it	is	strong	in	research	
for	CSP,	especially	the	Deutsches	Zentrum	für	Luft-	und	
Raumfart	 (DLR)	 is	noteworthy	 in	 this	matter.	The	solar	
research	of	this	institute	will	be	concentrated	in	the	DLR	
Solar	research	institute	to	be	founded	shortly.	Germany	
is also home to some of the world’s leading companies 
involved in CSP projects worldwide. In November 2009 
the Desertec Industrial Initiative (Dii), a consortium of 
mainly	large	German	companies,	has	been	founded.	Dii	
formulated the shared goal of providing renewable en-
ergy	 from	deserts	 to	 the	Middle-East,	North-Africa	 and	
Europe	(EU-MENA-region).	CSP	plays	an	 important	 role	
in	 this	 project	 and	 the	 first	 CSP-plants	 will	 be	 built	 in	
Morocco	shortly.

Offshore wind
The German offshore wind sector is on the verge of an 
enormous	boom.	Until	2020	the	German	Federal	Ministry	
for	 the	Environment	 (BMU)	expects	10	GW	of	 installed	
capacity,	this	corresponds	to	around	2000	turbines.	Until	
2030 the goal is 25 GW, which is equivalent to 25 coal 
fired	power	plants.	By	then	offshore	wind	energy	should	
provide	15%	of	the	German	electricity	supply.	The	indus-
try	openly	doubts	 the	 feasibility	of	 this	ambitious	goal.	
It	 indicates	 that	 a	 number	 of	 technological	 and	 policy	
challenges should be tackled. In particular the logistics of 
building an offshore wind park and the risks this encom-
passes are open questions. In order to receive project 
funding,	 these	 questions	 have	 to	 be	 answered.	 A	 first	
step has been made with the test location Alpha Ventus 
which consists of twelve 5 megawatt (MW) turbines in 
deep	(30	m)	water.	In	April	2010	this	park	has	official-
ly	been	opened	and	 it	 is	accompanied	by	an	extensive	
research programme called Research at Alpha Ventus 
(RAVE).	RAVE	 is	 coordinated	by	Fraunhofer	 Institut	 für	
Windenergie	 und	 Energiesystemtechnik	 (IWES),	 which	
was	 founded	 in	2009.	 IWES	and	 the	ForWind	 research	
centre, which combines the research of several universi-
ties, were founded with the goal of structuring the frag-



Figure	S.1:	Potential	costs	reductions	for	renewable	energy	sources	compared	to	conventionally	
sourced	electricity	(IWES,	2007).
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mented	German	wind	energy	R&D-landscape.	The	most	
important cluster for offshore wind research and indus-
trial activities is the region Oldenburg-Bremen in North-
West	Germany.

Challenges for the future
The biggest challenge for renewable energies is price 
competition	with	 conventional	 energy.	 If	 external	 costs	
of	conventional	energy,	such	as	health	costs	through	air	
pollution and the costs of climate change, are included 
in	the	price,	most	renewable	energies	would	already	be	
able to compete. When these costs are not included in 
the price, which still is the case in most countries, renew-
able energies need support to be able to compete with 
conventional	energy.	It	is	expected	that	R&D	will	be	able	
to bring down the costs of most renewable energies sig-
nificantly,	as	can	be	seen	in	Figure	S.1.	

Another important challenge, next to costs reductions, 
is the integration of a growing share of variable renew-
able	energy	in	the	(German)	energy	mix.	The	following	
developments	 are	 necessary	 in	 order	 to	 achieve	 this	
smoothly:
	 •	Coordination	of	demand	and	supply	of	energy		
   (smart grids). 
	 •	Strengthening	of	the	electricity	grid.	
	 •	Energy	storage.			

In anticipation of these challenges the Federal Govern-
ment	 is	currently	working	on	the	 ‘Energy	concept’.	The	
German	industry	is	waiting	eagerly	for	its	publication,	be-
cause important decisions regarding the German (renew-
able)	 energy	 future	will	 be	 recorded	 in	 this	 document.	
The	Energy	concept	is	expected	in	October	2010.
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III. Samenvatting

Het stimuleren van duurzame energie is een belang-
rijke pijler van het Duitse overheidsbeleid voor klimaatbe-
scherming en energiezekerheid. Dit heeft geresulteerd in 
effectief beleid, gestoeld op voorrang voor duurzame en-
ergie in het net, investeringszekerheid en innovatie. Dit 
beleid heeft geleid tot een gestage groei van het aandeel 
duurzame	energie	 in	de	energiemix.	Intussen	 is	10,1%	
van de totale Duitse energievoorziening duurzaam tegen-
over	3,6%	in	Nederland.
Innovatie is in de relatief jonge duurzame-energiesector 
van centraal belang. Het belangrijkste Duitse innovatie-
beleid	 voor	 energie	 is	 ondergebracht	 in	 het	 ‘Vijfde	 En-
ergieforschungsprogramm’, onderdeel van de overkoe-
pelende ‘High-tech Strategie’. 

Dit rapport gaat in op ontwikkelingen in de Duitse 
duurzame-energiesector met nadruk op fotovoltaïsche 
(PV) energie, zonneboilers, geconcentreerde zonnekracht 
(CSP) en offshore windenergie en het Duitse onderzoek-
slandschap voor deze duurzame energiebronnen. Tot slot 
komen uitdagingen voor de toekomst van duurzame en-
ergie aan bod. 

Fotovoltaïsche energie (PV)
De Duitse PV-sector is ‘booming’. In zowel het onderzoek 
naar, als de machinebouw voor PV is Duitsland wereld-
wijd leidend. In de productie van zonnecellen verliest het 
land marktaandeel aan Azië, waar produceren goedkoper 
is. De PV-industrie leunt nog sterk op de Duitse Feed-
in	 wet	 (EEG),	 waarin	 een	 vergoeding	 voor	 duurzaam	
opgewekte elektriciteit is vastgelegd. Het belangrijkste 
aandachtspunt binnen PV-onderzoek is daarom kostenre-
ductie. In Duitsland wordt verwacht dat tussen 2013 en 
2015 zonnestroom prijstechnisch kan concurreren met 
elektriciteit voor particulieren. Vanaf dat moment kan de 
Feed-in vergoeding worden afgebouwd. 
Het Duitse onderzoek voor PV is zeer sterk, vooral in 
kristallijn silicium. Drie onderzoeksinstituten steken daarin 
boven het R&D maaiveld uit: het Fraunhofer-institut für 
Solare	Energiesysteme,	het	Zentrum	für	Sonnenenergie-	
und	 Wasserstoff-Forschung	 en	 het	 Helmholtz	 Zentrum	
Berlin. Het grootste deel van de industriële activiteiten 
vindt	plaats	in	het	cluster	Solarvalley	Mitteldeutschland.	
Verwacht wordt dat zonne-energie in de toekomst een 
steeds belangrijker deel van de energiemix gaat uitma-
ken.	Vooral	dunne-film	en	nieuwe	concepten	als	organi-
sche PV hebben veel potentie. 

Zonneboilers
Voor de opwekking van warmte wordt veel energie ge-
bruikt.	 Zonneboilers	 kunnen	 een	 belangrijke	 rol	 spelen	
bij het voldoen aan deze warmtevraag. De Duitse markt 
voor zonneboilers is één van de grootste ter wereld. Dit 
ligt met name aan de gunstige randvoorwaarden voor 
de aanschaf van een zonneboiler en streng beleid voor 
duurzaam bouwen.
Het Duitse onderzoek naar zonneboilers richt zich met 
name	 op	 verbeteringen	 in	 het	 complete	 systeem,	 aan	
de collector zelf gebeurt weinig meer. Het uiteindelijke 

doel van het onderzoek is een betrouwbaar, goedkoop 
en duurzaam alternatief voor conventionele warmtever-
zorging	te	bieden.	Leidend	in	het	Duitse	onderzoek	zijn	
het	Fraunhofer-institut	für	Solare	Energiesysteme	en	het	
Institut	 für	 Thermodynamik	 und	Wärmetechnik	 van	 de	
Universität	Stuttgart.	
De verwachting is dat de zonnethermiesector blijft 
groeien,	doordat	Duits	en	EU-beleid	voor	duurzaam	bou-
wen steeds strenger wordt.

Hoge temperatuur zonnethermie (CSP)
Geconcentreerde zonnekracht (CSP) kan worden gebruikt 
om duurzame elektriciteit of proceswarmte op te wekken. 
CSP is een interessante duurzame energie optie, omdat 
het met behulp van warmte-opslag mogelijk is continu 
elektriciteit te leveren. Dit in tegenstelling tot variabele 
wind- en PV-energie. Duitsland is zelf niet geschikt voor 
CSP, omdat het te weinig directe zonne-instraling heeft. 
Maar het land is wel sterk in het onderzoek naar CSP, 
met	name	het	Deutsches	Zentrum	für	Luft-	und	Raumfart	
(DLR)	 is	 toonaangevend.	 Binnenkort	 wordt	 het	 Duitse	
CSP-onderzoek gebundeld in een nieuw op te richten 
DLR	 Institut	 für	Solarforschung.	Ook	een	aantal	Duitse	
bedrijven staat vooraan in de ontwikkeling van deze 
technologie.	Eind	2009	is	het	Desertec	Industrial	Initia-
tive (Dii) opgericht, een consortium van bedrijven dat 
zich als doel heeft gesteld om het Midden-Oosten, Noord-
Afrika	(MENA-regio)	en	Europa	van	energie	uit	duurzame	
bronnen in woestijnen te voorzien. CSP speelt hierin een 
belangrijke rol; binnenkort start in Marokko de bouw van 
de eerste CSP centrales.

Offshore windenergie
De Duitse offshore windsector staat aan de vooravond 
van een enorme ‘boom’. Tot 2020 verwacht het Duitse 
Bondsministerie voor milieu (BMU) 10 GW aan geïn-
stalleerd vermogen, oftewel 2000 windturbines. Voor 
2030 is het doel 25 GW (5000 molens), offshore wind-
energie	zou	dan	15%	van	de	Duitse	elektriciteitvoorzien-
ing dekken. De industrie twijfelt aan de haalbaarheid van 
deze	 ambitieuze	 doelen.	 Zij	 geeft	 aan	 dat	 er	 nog	 een	
aantal technologische en beleidsmatige horden genomen 
moet worden. Vooral de logistiek van het bouwen van 
een offshore windpark en de risico’s die daarmee zijn ge-
moeid	zijn	nog	open	vragen.	Om	projecten	gefinancierd	te	
krijgen zullen deze vragen moeten worden beantwoord. 
Een	eerste	stap	is	gezet	met	het	testveld	Alpha	Ventus,	
twaalf 5 MW turbines in 30 m diep water, dat in april 
2010	 officieel	 is	 geopend.	 Het	 testveld	 wordt	 begeleid	
door een uitgebreid onderzoeksprogramma: Research at 
Alpha	Ventus	(RAVE),	dat	wordt	gecoördineerd	door	het	
in 2009 opgerichte Fraunhofer Institut für Windenergie 
und	Energiesystemtechnik	(IWES).	
Fraunhofer	IWES	en	het	universitaire	onderzoekscentrum	
ForWind zijn in het leven geroepen om het diffuse Duitse 
R&D-landschap voor windenergie meer te structureren. 
In het cluster Oldenburg-Bremen zijn de belangrijkste 
onderzoeks- en industriële activiteiten van de Duitse off-
shore windsector geconcentreerd. 



Figuur S.1: Kostenreductiepotentieel duurzame energiebronnen tegenover conventioneel opgewekte 
elektriciteit	(IWES,	2007).
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De komende drie jaar zijn doorslaggevend om ervaring 
op te doen om offshore windenergie daadwerkelijk tot 
een succes te maken.

Uitdagingen voor de toekomst
De grootste uitdaging waar duurzame energiebron-
nen voor staan is de prijscompetitie met conventioneel 
opgewekte energie. Als externe kosten van de conven-
tionele energieverzorging, zoals gezondheidskosten door 
luchtvervuiling en de kosten van klimaatverandering, 
meegerekend worden, kunnen de meeste duurzame 
bronnen al met conventioneel opgewekte energie con-
curreren. Als alleen wordt gekeken naar de prijs van 
energie, zijn duurzame bronnen over het algemeen nog 
duurder. Verwacht wordt dat door onderzoek en ontwik-
keling de kosten van de meeste duurzame energiebron-
nen nog sterk dalen, zie Figuur S.1.

Naast kostenreductie is het soepel integreren van een 
groeiend aandeel duurzame energie in de (Duitse) en-
ergiemix een grote uitdaging. Hiervoor zijn de volgende 
ontwikkelingen nodig:
	 •	Afstemmen	van	vraag	en	aanbod	van	energie		
   (smart grids). 
	 •	Verbeteren	van	de	energienetten.	
	 •	Energie-opslag.	

In Duitsland is het aandeel duurzame energie hard aan 
het groeien, hierdoor komen de hierboven genoemde 
uitdagingen snel in zicht. Om op deze uitdagingen in te 
spelen werkt de Bondsregering aan het ‘energieconcept’. 
De Duitse energie-industrie wacht hier vol spanning op, 
omdat belangrijke besluiten over de toekomst van de 
Duitse (duurzame) energiesector in dit plan worden vast-
gelegd. Naar verwachting wordt in oktober het energie-
concept gepresenteerd.
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1 Inleiding

Groeiende zorgen over klimaatverandering en energieze-
kerheid dwingen landen kritisch naar de energievoorzien-
ing te kijken. In Duitsland is duidelijk gekozen voor het 
stimuleren van duurzame energie om aan deze zorgen 
gehoor te geven. Onder duurzame energie wordt ver-
staan: ‘energie uit niet fossiele bronnen die in korte tijd 
hernieuwd wordt’. Duitsland heeft ambitieuze doelen 
gesteld	 voor	 CO2-reductie.	 In	 2020	 wil	 het	 land	 40%	
minder CO2 uitstoten dan in 1990. Het vergroten van 
het aandeel duurzame energie ziet de Bondsregering als 
belangrijke optie om deze doelen te halen. 
Doelgericht stimuleringsbeleid en een stabiel investe-
ringsklimaat hebben de afgelopen jaren gezorgd voor 
een enorme groei van het aandeel duurzame energie in 
de Duitse energievoorziening. Dit heeft geleid tot een 
sterke duurzame-energiesector. Onderzoek, zowel funda-
menteel als toegepast, speelt een belangrijke rol, om-
dat deze sector nog relatief jong is. Het Duitse onder-
zoekslandschap voor duurzame energie is, mede door 
de sterke thuismarkt, van hoog niveau. Uiteenlopende 
onderzoeksinstellingen houden zich met het onderwerp 
bezig. Hoofddoel van het onderzoek naar duurzame en-
ergie is kostenreductie, zodat duurzame bronnen met 
conventionele energie kunnen concurreren. Op basis van 
desk-research, conferenties en expert-interviews geeft 
dit rapport een overzicht van de ontwikkelingen in de 
Duits duurzame- energiesector en het onderzoeksland-
schap voor verschillende duurzame-energietechnolo-
gieën. In hoofdstuk 2 worden ontwikkelingen in de Duitse 
duurzame-energiesector en de beleidsmatige context be-
schreven. Vervolgens staan in hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 
verschillende duurzame-energietechnologieën centraal. 
Dit zijn respectievelijk fotovoltaïsche (PV) energie, zon-
neboilers, hoge temperatuur zonnethermie (CSP) en off-
shore windenergie. In hoofdstuk 7 worden tenslotte de 
uitdagingen voor de toekomst besproken. 
Dit rapport is het resultaat van onderzoek van het Tech-
nisch Wetenschappelijke Afdeling (TWA) op de Neder-
landse ambassade in Berlijn. TWA Berlijn is onderdeel 
van een wereldwijd netwerk van ‘trendwatchers’ van in-
novatie dat in elf landen geposteerd is. De resultaten zul-
len ook in aangepaste vorm worden gepubliceerd op de 
website www.twanetwerk.nl en in het kwartaalblad TWA 
Nieuws.



Figuur	1:	Overzicht	ontwikkeling	geïnstalleerd	vermogen	tot	2009	met	prognose	voor	2020	(AEE,	2010)
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2 Duitsland: koploper en aanjager!

2.1 Inleiding
Doelgericht stimuleringsbeleid en een stabiel investe-
ringsklimaat hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een 
enorme groei van het aandeel duurzame energie in de 
Duitse energievoorziening. In 2009 bedroeg het aandeel 
duurzame	energie	 in	de	elektriciteitsvoorziening	16,1%	
en	in	de	totale	energievoorziening	10,1%.	De	Bondsre-
gering heeft als doel dat het aandeel duurzame energie 
in	de	totale	energievoorziening	verder	groeit	tot	18%	in	
2020	en	tot	minstens	50%	in	2050.	
Dit hoofdstuk belicht de omvang en groei van de Duitse 
duurzame-energiesector, de belangrijkste betrokken 
spelers, het overheidsbeleid en de rol van onderzoek en 
innovatie.

2.2 Omvang en groei
De Duitse duurzame-energiesector is de afgelopen jaren 
hard	gegroeid.	Ook	 in	2009,	het	 jaar	van	de	financiële	
crisis, liet de sector een gestage groei zien. Tabel 1 vat de 
omvang van de duurzame-energiesector samen en laat 
de verandering ten opzichte van 2008 zien. Vergeleken 
met Nederland was het aandeel duurzame energie in de 
totale energievoorziening in Duitsland anno 2009 aan-
zienlijk	hoger:	10,1%	tegen	4,0%.

Figuur 1 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het 
geïnstalleerd vermogen van duurzame energiebronnen 
en het beleid dat daar invloed op heeft gehad. De vol-
gende paragraaf behandelt dit beleid uitvoerig. De prog-
nose voor 2020 in Figuur 1 is wellicht optimistisch, want 
die is afkomstig van vertegenwoordigers van de sector.



Figuur	2:	Bijdrage	verschillende	duurzame	energiebronnen	aan	totale	energiemix	(AGEE-Stat,	2010)
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Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
In	2000	is	de	StrEG	opgevolgd	door	de	Erneuerbare-En-
ergie-Gesetz	(EEG).	De	enorme	groei	in	duurzame	ener-
gie die Figuur 1 laat zien, is voor een groot deel aan deze 
wet toe te schrijven. Drie componenten van de wet zijn 
hierbij belangrijk:
	 •	Gegarandeerde	aansluiting	op	het	elektriciteit	
   net van alle duurzame-energieproducenten;
	 •	Gegarandeerde	afname	van	duurzaam	gepro-	
   duceerde elektriciteit;
	 •	Vaste	en	langdurige	vergoeding	(in	de	regel		
   twintig jaar) voor duurzaam geproduceerde  
   elektriciteit, afgestemd op de verschillende op 
   wekkingsmethoden.
De vergoedingen worden vastgesteld op basis van weten-
schappelijke studies. Het leidende principe hierbij is dat 
duurzame-energieproductie commercieel interessant 
moet zijn bij gebruik van moderne technologie. Jaarlijks 
gaat de vergoeding met een bepaald percentage, de de-
gressieratio, omlaag om innovatie en kostenreductie te 
stimuleren.  
Via een amendement zijn er in 2004 concrete doelstel-
lingen	in	de	EEG	opgenomen	voor	het	aandeel	duurzame	
energie in de totale elektriciteitsvoorziening. In 2010 
moet dit minstens 12,5 procent zijn en in 2020 minstens 
20 procent. Daarbij is de jaarlijkse degressie verhoogd. 
In	2009	 is	de	EEG	wederom	vernieuwd.	De	belangrijk-
ste aanpassing was het instellen van een vergoeding 
om eigengebruik van zonnestroom te bevorderen. Daar-
naast de opname van een nieuwe mogelijkheid voor 
duurzame-energieproducenten om hun elektriciteit direct 
aan	te	bieden,	buiten	het	EEG-vergoedingssysteem	om.	

Het	is	opvallend	dat	zonne-energie	nog	geen	significante	
bijdrage levert aan de Duitse energiemix, terwijl de inves-
teringen in onderzoek naar deze technologie meer dan 
de helft van het budget voor onderzoek naar duurzame 
energie van het Bondsministerie van Milieu bedraagt.   

In heel Duitsland werken intussen 300.500 mensen in de 
duurzame-energiesector. Vooral in de wind- en zonsec-
tor	zijn	er	echter	geografische	verschillen.	Zoals	verwacht	
krijgt windenergie de meeste aandacht in gebieden met 
veel wind, zoals het noordwesten. In het zuiden en oos-
ten zijn de meeste organisaties gevestigd die zich met 
zonne-energie bezighouden.

2.3 Stimuleringsbeleid
Sinds 1979 is er in Duitsland beleid om duurzame en-
ergieproductie te stimuleren. De eerste Feed-in wet, de 
Stromeinspeisungsgesetz	(StrEG),	stamt	uit	1990.	Deze	
wet verplichtte netbeheerders om producenten van 
duurzame energie op het elektriciteitsnet aan te sluiten 
en een hogere vergoeding te betalen voor duurzaam 
geproduceerde energie. Deze kosten werden vervolgens 
gespreid over de eindgebruikers. 

Figuur 2 geeft een overzicht van de bijdrage van ver-
schillende duurzame bronnen in de energieverzorging in 
Duitsland in 2009.
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Dit is interessant voor een selecte groep biomassa- en 
windproducenten met een grote afnemer in de directe 
omgeving van de energieopwekking. Door langlopende 
levercontracten kan de opbrengst gunstiger zijn dan de 
EEG-vergoeding.	Verder	is	de	jaarlijkse	degressie	van	de	
vergoeding	 voor	 PV-systemen	 afhankelijk	 gemaakt	 van	
de hoeveelheid nieuw gebouwde installaties. Wordt er 
meer gebouwd dan gaat de degressie harder, wordt er 
minder gebouwd dan gaat de degressie langzamer. Tot 
slot zijn energie-intensieve ondernemingen en de spoor-
wegen	uitgesloten	van	betaling	van	de	EEG-toeslag.				

De groei van duurzame energie, vooral PV, met nog 
beduidend hogere elektriciteitkosten dan conventio-
nele energiebronnen gaat het komend jaar zorgen voor 
een stijging van de elektriciteitsprijs voor de consument 
van ongeveer twee procent. Wanneer de sector harder 
groeit dan verwacht, zal dit percentrage hoger uitvallen. 
Daarnaast zijn de productiekosten van zonnecellen in 
de afgelopen twee jaar sterker gedaald dan verwacht, 
waardoor	de	EEG-vergoeding	te	ruim	is.	Dit	leidt	tot	felle	
kritiek op het overheidsbeleid, met name vanuit de ener-
gieverzorgers. Daarom is er in de nieuwe regering druk 
gediscussieerd over een extra degressie van de vergoe-
ding voor PV. Het Duitse parlement heeft op 6 mei 2010, 
na	veel	discussie,	definitief	 ingestemd	met	het	voorstel	
van	minister	van	Milieu	Röttgen	om	de	vergoeding	voor	
zonnestroom aan te passen aan de actuele marktontwik-
keling. Dit betekent dat per 1 juli 2010 een eenmalige de-
gressie	van	de	EEG-vergoeding	wordt	ingevoerd	van	11	
tot	16%,	afhankelijk	van	de	plaats	van	de	PV-installatie.	
Daarnaast wordt de bandbreedte van de degressie, zoals 
is	opgenomen	in	de	EEG	2009,	verruimd	en	gaat	de	de-
gressie	harder	(2	in	plaats	van	1%)	bij	overschrijding	van	
de bovengrens van het aantal gebouwde PV-installaties. 
Ook is deze bovengrens verdubbeld naar 3.500 MW. 

Erneuerbare Energie Wärme Gesetz (EEWärmeG)   
Naast	 de	 EEG	 is	 sinds	 1	 januari	 2009	 een	 aparte	 wet	
van kracht om de ontwikkeling van hernieuwbare warm-
tebronnen, zoals warmte-kracht-koppeling en zonneboi-
lers,	te	stimuleren:	de	EEWärmeG.	Hiermee	worden	
huiseigenaren, maar ook bedrijven en overheidsinstel-
lingen verplicht om met duurzame energie in tenminste 
14%	van	hun	warmtevraag	te	voorzien.	Ook	vergemak-
kelijkt deze wet de uitbreiding van regionale warmte-
netten. 

Marktanreizprogramm zu Gunsten erneuerbarer 
Energien (MAP)
Het	MAP	vult	de	EEG	en	de	EEWärmeG	aan.	In	het	kader	
van het MAP kunnen subsidies worden aangevraagd voor 
duurzame energie-installaties die in de warmtevraag 
voorzien, zoals zonnecollectoren. In 2009 is met onder-
steuning van het MAP drie miljard euro in duurzame 
energie geïnvesteerd. De subsidies worden normaal 
gesproken verstrekt door het Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrole (BAFA). Maar op 3 mei 2010 is door 
tekorten op de overheidsbalans besloten een aantal sub-
sidieprogramma’s, waaronder het MAP, tot nader order 
op te schorten, zie hoofdstuk 4 voor meer informatie.

Effecten van beleid
Het Duitse beleid ter stimulering van duurzame energie 
staat te boek als zeer effectief. Intussen hebben 45 lan-
den	wereldwijd	de	EEG	als	voorbeeld	gebruikt	voor	hun	
beleid. Het Duitse stimuleringsbeleid heeft niet alleen 
gezorgd voor groei in de Duitse duurzame-energiesec-
tor, maar is ook aanjager van een mondiale ontwikke-
ling. Vooral in de PV-sector is dit evident. In 2010 wordt 
wereldwijd	18,8	GW	aan	PV-systemen	geïnstalleerd	ver-
mogen verwacht. Hiervan komt 8,1 GW in Duitsland te 
staan. Driekwart van de zonnecellen wordt in Azië gepro-
duceerd. 

2.4 Onderzoeks- en innovatiebeleid
Het Duitse beleid ter bevordering van onderzoek en in-
novatie in de energiesector is omvangrijk. Deze paragraaf 
geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste pro-
gramma’s voor duurzame-energietechnologie.

Hightechstrategie (HTS)
Het Bondsministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) 
heeft de Duitse innovatie-ambities in 2006 verwoord in 
de HTS. De HTS geeft richting aan de Duitse technolo-
giesector en zorgt voor de concentratie en mobilisatie 
van	(financiële)	middelen	op	een	aantal	prioriteitsgebie-
den. Duurzame energie is een duidelijke prioriteit en dus 
is hiervoor veel aandacht en geld beschikbaar. Tussen 
2008 en 2011 stelt de Bondsregering 2,2 miljard euro 
beschikbaar voor onderzoek naar moderne energietech-
nologie.	Onder	de	HTS	is	een	specifiek	programma	voor	
energieonderzoek uitgewerkt, het 
’Vijfde	 Energieforschungsprogramm:	 Innovation	 und	
neue	Energietechnologien’.	

Bij het evalueren van de HTS wordt de overheid bijgestaan 
door	de	Expertenkommission	Forschung	und	Innovatio-
nen	(EFI).	Jaarlijks	brengt	het	EFI	een	studie	uit	over	het	
R&D-landschap in Duitsland en doet zij aanbevelingen 
voor aanpassing van de HTS en het innovatiebeleid van 
de Bondsregering.
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De Helmholtz Gemeinschaft is met zestien 
onderzoekscentra, 30.000 medewerkers en 
een jaarlijks budget van 2,8 miljard euro de 
grootste wetenschappelijke organisatie van 
Duitsland. Ook op energiegebied is zij zeer 
actief: zeven onderzoeksinstituten van de 
Gemeinschaft houden zich hiermee bezig en 
bijna de helft van het overheidsbudget voor 
onderzoek naar duurzame energie gaat naar 
de Helmholtz Gemeinschaft.  
De Fraunhofer Gesellschaft houdt zich bezig 
met	 toegepast	 onderzoek.	 Zij	 heeft	 tachtig	
onderzoekscentra, 17.000 medewerkers en 
een jaarlijks budget van 1,6 miljard euro. Ook 
op energiegebied heeft de Gesellschaft een 

•

•

5. Energieforschungsprogramm: Innovation und 
neue Energietechnologien
Het doel van dit programma is het bevorderen van ener-
giezekerheid	en	klimaatbescherming.	Eind	2008	is	beslo-
ten dit programma te verlengen tot eind 2010. Tabel 2 
laat zien welk ministerie verantwoordelijk is voor welke 
onderzoeksprogramma’s en hoeveel geld er beschikbaar 
is. Sinds kort komt er ook meer aandacht voor onder-
zoek naar de opslag van duurzaam opgewekte energie, 
offshore windenergie en het verbeteren van het elektri-
citeitsnet. 

In aanmerking voor de projectsubsidies komen bedrijven, 
onderzoeksinstellingen en universiteiten die in Duitsland 
opereren. Projecten moeten ook in Duitsland worden 
uitgevoerd. De aanvraag moet worden ingediend bij het 
verantwoordelijke ministerie, dat vervolgens beslist over 
het toekennen van middelen. Voorwaarde voor subsidie 
is dat de aanvrager zelf ook een bijdrage aan het project 
levert.	 Projektträger	 Jülich	 is	 verantwoordelijk	 voor	het	
uitvoeren van de meeste onderdelen van de subsidiepro-
gramma’s. De Fachagentur Nachwachsende Rohstoffen 
is verantwoordelijk voor projecten op het gebied van 
bio-energie.	VDI/VDE,	een	organisatie	die	vergelijkbaar	
is	met	 het	 Nederlandse	 Agentschap	NL	 –	 Innovatie,	 is	
verantwoordelijk voor projecten op het gebied van ther-
mische zonnekrachtcentrales.  

2.5 Belangrijke spelers
De Duitse duurzame-energiesector is inmiddels een vol-
wassen	 industrie.	Een	groot	pallet	van	actoren	 is	actief	
in deze branche. Deze paragraaf geeft een kort overzicht 
van de belangrijkste spelers die de sector vormgeven.

Overheid
Verschillende ministeries houden zich bezig met duurzame 
energie. De hoofdverantwoordelijkheid voor het stimu-
leringsbeleid ligt bij het BMU, dat ook de informatie- ver-
zameling	 en	 -verspreiding	 over	 de	 sector	 coördineert.	
Daarnaast is het BMWi verantwoordelijk voor het onder-
zoeks- en innovatiebeleid, het toezicht op energienetten 
en de exportbevordering voor duurzame-energietechno-
logie.	Verder	speelt	het	BMELV	nog	een	rol	op	het	gebied	
van biomassa en is het BMBF verantwoordelijk voor ver-
schillende onderzoeksprogramma’s en de langetermijn-
visie op energieonderzoek, zie Tabel 2. 

Onderzoek 
Wetenschap en kennisontwikkeling spelen een grote rol 
in de duurzame-energiesector. In deze sector zijn de vol-
gende kennisorganisaties het belangrijkst:
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Nieuws: Energieonderzoekers worden in het zonnetje gezet 
In 2010 staat, op initiatief van het Duitse Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), het Bondsministerie voor onderwijs en onderzoek, het wetenschappelijk jaar in 
het teken van: ‘De toekomst van energie’
Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om energieonderzoek voor het 
voetlicht te brengen. Vier thema’s krijgen hierin bijzondere aandacht, namelijk:
	 •	schoner	gebruik	van	fossiele	brandstoffen;	
	 •	energie-efficiëntie;
	 •	duurzame	energie;
	 •	internationale	samenwerking.

Het doel van het wetenschapsjaar is wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken 
voor een breder publiek. Met ‘de toekomst van energie’ als thema, ligt het accent van 
dit	wetenschappelijk	jaar	op	de	jeugd.	Er	wordt	geld	beschikbaar	gesteld	om	onder-
zoekers uit te nodigen om in het basis- en voortgezetonderwijs over hun onderzoek te 
vertellen. Daarnaast kunnen scholen een bezoek brengen aan onderzoekslaboratoria. 
Dit moet scholieren enthousiast maken om zelf met energieonderzoek aan de slag te 
gaan.

Verschillende onderzoekers zijn aangewezen als ambassadeurs, om hun onderzoeks-
gebied	een	gezicht	te	geven.	Zo	is	Prof.	Dr.	Ir.	Robert	Pitz-Paal	het	aanspreekpunt	voor	
zonne-energie.	Hij	is	onderzoeker	aan	het	Deutsche	Zentrum	für	Luft-	und	Raumfahrt	
(DLR).	Prof.	Pitz-Paal	geeft	aan	dat	hij	dit	jaar	een	deel	van	zijn	tijd	zal	besteden	aan	
het voor het voetlicht brengen van het wetenschappelijk jaar en daarbij aandacht te 
vragen voor zijn onderzoek naar geconcentreerde zonne-energie (CSP). Ook komen er 
een aantal schoolklassen zijn laboratorium bezoeken. 

Verder worden er door heel Duitsland lezingen georganiseerd waarin onderzoekers hun 
recente bevindingen uiteenzetten. Op de site http://www.zukunft-der-energie.de/ver-
anstaltungen/suchen.html kan gezocht worden naar activiteiten in de omgeving.  

Hiernaast bestaat er nog een veelheid aan onderzoeksor-
ganisaties die zich zijdelings bezighouden met duurzame 
energie, zoals de Max-Planck Gesellschaft voor fundamen-
teel onderzoek. Doordat zoveel verschillende organisaties 
zich met fundamenteel en toegepast energieonderzoek 
bezighouden, behoort Duitsland tot de wereldtop. Maar 
er	is	ook	kritiek	op	het	diffuse	onderzoekslandschap.	Een	
recente studie naar de toekomst van energieonderzoek 

•

•

in Duitsland, door toonaangevende ‘Akademien’ van 
de Duitse wetenschap, geeft aan dat het Duitse ener-
gieonderzoekslandschap te versnipperd is en dat leiding 
en richting vooralsnog ontbreken. De studie ziet voor de 
Helmholtz Gemeinschaft de rol weggelegd om het onder-
zoekslandschap	te	coördineren	en	te	structureren.		

Brancheorganisaties
De duurzame-energiesector is goed georganiseerd. De 
recente	 lobby	vanuit	de	duurzame-energie-industrie	 te-
gen	 het	 verlagen	 van	 de	 EEG-vergoedingen	 illustreert	
dit duidelijk. Iedere duurzame-energiebron heeft één of 
meerdere nationale belangenverenigingen en vaak nog 
één op deelstaatniveau. Deze belangenverenigingen 
hebben	zich	verenigd	in	het	Bundesverband	Erneuerbare	
Energie	(BEE).	Op	de	website	van	het	BEE	(www.bee-ev.
de)	staan	links	naar	de	bronspecifieke	verenigingen.	

Daarnaast	 vormt	 de	 Agentur	 für	 Erneuerbare	 Energien	
de schakel tussen de nationale overheid en de branche-
verenigingen. 
Verder	 is	 er	 de	 Deutsche	 Energieagentur	 (DENA),	 een	
informatie-	en	kenniscentrum	voor	energie-efficiëntie	en	
duurzame	energie,	gefinancierd	door	de	Bondsregering	
en de Staatsbank KfW. 

vooraanstaande rol. Vijftien van haar instituten 
hebben zich verenigd in de Fraunhofer-Allianz 
Energie.	
Het	ForschungsVerbund	Erneuerbare	Energien	
(FVEE,	voorheen	FVS)	is	een	samenwerkings-
verband van niet-universitaire onderzoeksin-
stellingen,	opgericht	in	1990.	Zij	representeert	
met 1.600 medewerkers ongeveer tachtig pro-
cent van de Duitse energieonderzoekscapa-
citeit. Ook verschillende instituten van de 
eerdergenoemde Helmholtz Gemeinschaft en 
Fraunhofer Gesellschaft zijn onderdeel van het 
FVEE.	
Verder houdt een groot aantal universiteiten 
in Duitsland zich bezig met onderzoek naar 
duurzame energie. 



World	and	European	PV	markets	in	2009	in	MW

Figuur	3:	Overzicht	PV-markten	wereldwijd	en	uitgesplitst	naar	Europa	(EPIA,	2010)
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3 Wat is er voor nieuws onder de Duitse 
zon?

3.1 Inleiding
De zonnebranche in Duitsland is sinds het jaar 2000 
‘booming’. Het afgelopen decennium waren groeipercen-
tages	van	meer	dan	50%	eerder	regel	dan	uitzondering.	
Maar deze ontwikkeling ging niet zonder slag of stoot. 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ontwikkeling 
van fotovoltaïsche zonne-energie (PV) in Duitsland in in-
ternationale context. In dit hoofdstuk wordt een beeld 
geschetst van de ontwikkeling van de Duitse markt, het 
innovatie- en stimuleringsbeleid voor PV, innovatieve spe-
lers en clusters met een aantal concrete voorbeelden van 
recente doorbraken. Tot slot volgt een blik in de toekomst 
van de Duitse PV-sector.

3.2 Marktontwikkeling
De PV-industrie is hard bezig om een plaats in de con-
ventionele	 energiemix	 te	 veroveren.	 Er	 wordt	 intussen	
gepraat over megawatt-installaties (MW) en gigawatt-
productie (GW). Ter vergelijking: een conventionele ko-

lencentrale heeft een vermogen van 500 tot 1000 MW 
(1	GW).	Voor	de	interpretatie	van	de	volgende	figuren	is	
het wel belangrijk om op te merken dat een gemiddelde 
kolencentrale	75%	van	de	tijd	stroom	levert	en	een	ge-
middeld	 PV-systeem	 maar	 23%	 van	 de	 tijd,	 omdat	 ‘s	
nachts de zon niet schijnt. Dit betekent dat er ongeveer 
drie keer zoveel geïnstalleerd vermogen aan zonnepa-
nelen nodig is om eenzelfde elektriciteitopbrengst te ge-
nereren als een kolencentrale.

Wereldwijd was de Duitse PV-markt in 2009 veruit de 
grootste, op afstand gevolgd door respectievelijk Italië, 
Japan en de VS (zie Figuur 3).

In 2010 wordt volgens PHOTON consulting, een toonaan-
gevend adviesbureau op het gebied van PV, wereldwijd 
18,8	GW	aan	PV-systemen	geïnstalleerd.	Hiervan	 komt	
8,1	GW,	ofwel	43%	in	Duitsland	te	staan.	De	Europese	
branchevereniging	 voor	 de	 PV-industrie	 (EPIA)	 is	 wat	
voorzichtiger.	Zij	verwacht	dat	er	in	2010	tussen	de	drie	
en vijf GW PV-vermogen in Duitsland wordt geïnstalleerd, 
zoals Figuur 4 laat zien.



German	Market:	History	and	Forecast	until	2014

Figuur	4:	Ontwikkeling	Duitse	PV-markt	2006-2014	(EPIA,	2010)

Figuur	5:	Waar	kwamen	de	cellen	in	2009	vandaan?	(PHOTON	Europe,	
2010)
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De productie van zonnecellen laat een duidelijke oost-
waartse trend zien (zie Figuur 5). Door schaalvergroting, 
lage lonen en overheidssteun kan in Azië, met name in 
China,	goedkoper	worden	geproduceerd	dan	in	Europa.	
Toonaangevende Duitse zonnecelproducenten als Q-Cells 
en Solarworld verliezen door deze prijsconcurrentie 
marktaandeel.	Zij	zoeken	naar	nieuwe	businessmodellen	
om comparatieve voordelen, zoals hogere kwaliteit, ser-
vice en geringere afstand tot de markt, te verzilveren. 
Bedrijven als Heliatek en Würth Solar maken gebruik van 
de innovatieve kracht die in Duitsland aanwezig is om 
nieuwe zonnecellen in de markt te zetten. In de zeer spe-
cialistische machinebouw voor PV-productielijnen is 
Duitsland nog steeds leidend met ondernemingen als 
Centrotherm, Rena, Roth & Rau en Schmid. Ook de markt 
van stroomomvormers wordt door het Duitse SMA ge-
domineerd. Door de internationale ontwikkelingen komt 
de nadruk in de Duitse PV-industrie nog meer te liggen 
op innovatie en onderzoek.

3.3 Innovatie- en stimuleringsbeleid 
De Duitse overheid ziet duurzame energie in het alge-
meen en zonne-energie in het bijzonder als belangrijke 
pijler om klimaatverandering tegen te gaan en te zorgen 
voor meer energiezekerheid en minder energie-afhan-
kelijkheid.	De	Erneuerbare-Energien-Gesetz	(EEG)	is	het	
belangrijkste instrument om de duurzame-energiesector 
te stimuleren. Dit is een zeer succesvol beleidsinstrument 
en een belangrijke reden waarom de Duitse PV-markt er 
zo	zonnig	voor	 staat.	Zie	hoofdstuk	2	voor	meer	 infor-
matie	over	de	EEG.

Naast	de	EEG	bestaat	er	een	aantal	beleidsinstrumenten	
dat	zich	specifiek	richt	op	het	promoten	van	onderzoek	
en innovatie in de Duitse zonnesector. Dit gaat om onder-
zoeksprogramma’s	 van	 het	 ‘5.	 Energieforschungspro-
gramm’ en de onlangs in het leven geroepen ‘Innova-
tionsallianz	 Photovoltaik’.	 Recent	 is	 de	 EEG-vergoeding	
voor zonnestroom verlaagd. De Bondsregering heeft de 
innovatie-alliantie in het leven geroepen om zonnecel-
producenten te helpen deze verlaging op te vangen. 
Bepaalde R&D-activiteiten worden ondersteund met 
een overheidsfonds van totaal honderd miljoen euro, op 
voorwaarde dat de industrie zelf op termijn vijfhonderd 
miljoen euro investeert. Het Bondsministerie voor Milieu 
(BMU)	coördineert	het	meeste	Duitse	PV-onderzoek.	Het	
Bondsministerie voor Onderwijs en Onderzoek (BMBF) 
coördineert	en	financiert	fundamenteel	onderzoek	in	PV.	

3.4 Onderzoek en ontwikkeling
Een	 fotovoltaïsche	 zonnecel	 zet	 licht	direct	 om	 in	elek-
triciteit, meestal met behulp van een halfgeleidermateri-
aal dat lichtgevoelig is (gemaakt). Onderzoek heeft in de 
laatste decennia geleid tot de ontwikkeling van een groot 
aantal verschillende subtechnologieën. De dominante 
technologieën zijn:
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Aanbrengen van contact met plasmadusttechnologie (Reinhausen Plas-
ma, 2010)

Nieuws: Nauwkeurig contacten leggen met een 
plasma
Op	de	PHOTON	International	Technology	Show	eind	april	
2010 in Stuttgart presenteerde het bedrijf Reinhausen 
Plasma haar gepatenteerde plasmadust-technologie voor 
het zeer nauwkeurig aanbrengen van contacten op zon-
necellen.	Dit	 leidt	 tot	efficiëntiestijging	en	kostenreduc-
tie, precies de zaken waar zonnecelproducenten naar 
streven.

Op een zonnecel worden metalen contacten aangebracht, 
die de opgewekte elektriciteit afvoeren. In de meeste 
zonnecellen wordt bovenop het lichtgevoelige deel van 
de cel het front-contact aangebracht en onderop de cel 
het back-contact. Het front-contact schaduwt daarbij als 
het ware een deel van de zonnecel af, omdat het over het 
naar de zon gerichte deel van de cel wordt aangebracht. 
Dit	zorgt	voor	efficiëntiedaling	van	een	zonnecel.	Des	te	
dunner en preciezer dit contact kan worden aangebracht, 
des te kleiner zijn de hierdoor optredende verliezen. 
De	Duitse	firma	Reinhausen	Plasma	heeft	nu	de	plasma-
dusttechnologie ontwikkeld waarmee reproduceerbare 
contacten	 in	 laagdikten	 van	 5	 tot	 30	 μm	 lijnvormig	 of	
puntsgewijs kunnen worden aangebracht. Het proces 
verloopt onder omgevingsluchtdruk. Het verschilt van al 
bestaande plasmatechnologieën doordat met een pulse-
rende energie-input de energie-intensiteit van het plasma 
zeer nauwkeurig geregeld kan worden. Op deze manier 
kan de temperatuur van het plasma aan het oppervlak van 
de zonnecel, in vergelijking met conventionele atmosfere 
drukplasma’s, zeer laag worden gehouden, onder de 100 
°C. Dit zorgt voor een zeer geringe belasting van de zon-
necel en gering energieverbruik in het proces.

Het plasma wordt gevoed met metaalpoeder dat continu 
wordt aangevoerd. Voordat het poeder in het plasma 
geïnjecteerd	wordt,	wordt	het	nog	fijner	gemaakt	en	ge-
lijkmatig in het plasma gebracht. Deze deeltjesstroom kan 
nauwkeurig gecontroleerd worden en maakt homogene 
reproduceerbare laagdikten mogelijk. Reinhausen Plas-
ma	denkt	met	haar	technologie	een	efficiëntieverbetering	
in	zonnecellen	van	0,2	tot	0,3%	te	kunnen	bewerkstel-
ligen. Naast de lage temperatuur van het proces, is ook 
de snelheid een voordeel ten opzichte van conventionele 
technieken. De laagjes kunnen met een snelheid van 150 
m/minuut worden aangebracht.
Het plasmadustproces kan met verschillende legeringen 
worden gevoed, waardoor het ook voor andere toepas-
singen dan in de zonnecelproductie gebruikt kan 
worden. 

Kristallijne PV: De meest gebruikte PV-cellen 
zijn gemaakt van monokristallijn silicium, an-
dere materialen met kristallijne structuur zo-
als	 Gallium	 Arsenide	 (GaAs)	 of	 polykristallijn	
silicium zijn ook mogelijk. Voordeel is de hoge 
efficiëntie,	nadeel	 is	dat	de	kosten	hoog	zijn,	
door hoog materiaalgebruik en langzame pro-
ductie.
Dunne	film	PV:	Deze	technologie	is	ontwikkeld	
als antwoord op de nadelen van kristallijne PV-
cellen.	Een	extreem	dun	laagje	halfgeleiderma-
teriaal van amorfe silicium (a-Si) of een lege-
ring (CIS, CIGS, CdTe) wordt afgezet op een 
flexibel	 contact	materiaal	 en	 ingekapseld.	Op	
deze manier wordt materiaal uitgespaard en is 
roll-to-roll productie mogelijk, daartegenover 
staat	een	(nu	nog)	lagere	efficiëntie.	

•

Daarnaast bestaat er een aantal niche-concepten, dat 
veelbelovend is:

Concentrating PV: Dit concept maakt gebruik 
van lenzen of spiegels om de zonnekracht te 
concentreren. Dit gebundelde zonlicht wordt 
gecontreerd	 op	 een	 kleine,	 hoogefficiënte	

Figuur 6 vat de ontwikkeling van de verschillende tech-
nologieën	 samen.	 In	 deze	 figuur	 zijn	 de	 verschillende	
typen	zonnecellen	afgebeeld	in	verschillende	kleuren.	De	
lijnen	geven	de	ontwikkeling	in	efficiëntie	aan	en	de	pun-
ten op die lijnen de doorbraken. Daarbij wordt het insti-
tuut genoemd dat verantwoordelijk is voor de doorbraak. 
Aan	de	rechterkant	van	de	figuur	wordt	duidelijk	dat	de	
Duitse	instituten	FhG-ISE	(Fraunhofer-institut	für	Solare	
Energiesysteme)	 en	ZSW	 (Zentrum	 für	 Sonnenenergie-	
und Wasserstoff-Forschung) recent een aantal records 
hebben gevestigd.

•

• (dure) zonnecel. Voordeel is  kosteneffecti-
viteit, nadelen zijn dat alleen direct zonlicht ge-
concentreerd kan worden en koeling nodig is. 
Multi-junction PV: Hierbij worden verschillende 
halfgeleidermaterialen, die allen een ander deel 
van het lichtspectrum in elektriciteit omzetten, 
als	het	ware	gestapeld,	waardoor	de	efficiëntie	
hoger is.  

•



Figuur	6:	Overzicht	van	de	ontwikkeling	van	verschillende	PV-technologieën	(NREL,	2010)

Figuur	7:	Leercurve	PC-cellen	(EPIA,	2009)
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Het leidende principe in PV-onderzoek is kostenreductie. 
Om kosten te reduceren zet het Duitse onderzoek in op 
reductie van het materiaalgebruik, verhoging van de ef-
ficiëntie	en	opschaling	van	de	productie.

Figuur 7 toont de leercurve van zonnecellen in de af-
gelopen jaren. Bij een verdubbeling van de productie 
dalen	de	kosten	met	22%.	Als	deze	trend	doorzet	wordt	
binnen 5 jaar de ‘magische’ grens van $1/Wp (piekver-
mogen) bereikt. 



Figuur 8: Globaal overzicht PV- onderzoeksinstituten in Duitsland (GTAI, 
2010)
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De kosten van zonnestroom per killowattuur zijn uitein-
delijk leidend. Daarom wordt  kostenreductie van het 
complete	PV-systeem,	dus	inclusief	de	draagconstructie,	
omvormer en bedrading (het zogenoemde ‘balance of 
system’),		steeds	belangrijker	naarmate	de	zonnecel	een	
kleinere	 kostenpost	 in	 het	 PV-systeem	 vertegenwoor-
digt.
Daarnaast wint het ontwikkelen van standaarden en 
kwaliteitscontrole aan belang. Doordat de productie en 
het aantal producenten van zonnecellen sterk toenemen, 
worden de kwaliteit en herkomst van zonnecellen minder 
transparant,	certificering	draagt	dan	bij	aan	de	kwaliteits-
bewaking.  

Uiteindelijk moeten de R&D-inspanningen leiden tot ‘grid-
pariteit’. Dit betekent dat PV-stroom in kosten kan con-
curreren met conventionele elektriciteit. In enkele zon-
rijke landen met een hoge elektriciteitsprijs, zoals Italië, 
is dit al zover. In Duitsland wordt particuliere gridpariteit 
tussen 2013 en 2015 verwacht, afhankelijk van verschil-
lende factoren, zoals de gebruikte technologie, zonne-
instraling en oriëntatie.

3.5 Clusters en spelers
De PV-industrie is voornamelijk gesitueerd in het zuiden 
van Duitsland en de nieuwe deelstaten in voormalig 
Oost-Duitsland. Dit heeft in het zuiden te maken met de 
sterke aanwezigheid van aanverwante kennis en tech-
nologie, zoals machinebouw- en chemische industrie. In 
het oosten is veel PV-activiteit door gunstige vestigings-
voorwaarden voor hooginnovatieve ondernemingen om 
de bedrijvigheid in de nieuwe deelstaten te stimuleren. 
Bovendien was daar al kennis en kunde op het gebied 
van	halfgeleiders	en	optische	systemen	aanwezig.	

In 2008 heeft de Bondsregering in het kader van de 
High-techstrategie vijf topclusters aangewezen. Deze 
‘Spitzencluster’	krijgen	een	financiële	ondersteuning	van	
veertig miljoen euro om innovatieve ideeën ten uitvoer te 
brengen. Van de vijf Spitzenclusters uit de eerste ronde 
in 2008 houden drie zich bezig met PV:

Solarvalley	 Mitteldeutschland,	 een	 overkoe-
pelend samenwerkingsverband tussen univer-
siteiten, onderzoeksinstituten en industrie met 
ondersteuning van de overheid in de nieuwe 
deelstaten Thuringen, Saksen-Anhalt en Sak-
sen.	De	 zonne-industrie	 in	Solarvalley	 is	goed	
voor tweederde van de totale Duitse PV-acti-
viteiten;
Cool Silicon, is onderdeel van clusterverband 
Silicon	Saxony;
Forum	Organic	Electronics,	richt	zich	op	nieuwe	
polymeren	voor	onder	andere	zonnecellen.

•

•

•

In 2010 was er een nieuwe Spitzenclustercompetitie, 
maar geen van de winnende clusters richt zich direct op 
PV.

Naast deze Spitzenclusters zijn er PV-activiteiten gecon-
centreerd rond Berlijn, Freiburg, München en Stuttgart.

Figuur 8 geeft de onderzoeksinstituten weer die zich 
bezighouden	met	PV.	Een	belangrijke	rol	spelen	instituten	
van de Fraunhofer Gesellschaft en de Helmholtz Gemein-
schaft, zoals het onderzoekscentrum Jülich. Daarnaast 
zijn	 het	 Zentrum	 für	 Sonnenenergie-	 und	Wasserstoff-
Forschung	 (ZSW)	 het	 Bayerisches	 Zentrum	 für	 Ange-
wandte	Energieforschung	e.V.	(ZAE)	en	een	groot	aantal	
universiteiten waaronder TU Berlin, TU Darmstadt, TU 
Dresden, TU Freiberg en de Universiteit Stuttgart van be-
lang. Drie onderzoeksinstituten springen er duidelijk uit:

Het Fraunhofer-institut für Solare Ener-
giesysteme	(Fraunhofer-ISE)	doet	onderzoek	
naar veel  verschillende PV-technologieën en 
toepassingen.	Zij	 is	wereldwijd	 leidend	 in	het	
onderzoek naar (kristallijne) silicium PV en won 
recent een aantal prijzen voor een multi-junc-
tion concentrating PV-cel met een recordef-
ficiëntie	van	41,4%.	Eén	van	de	prijzen	was	de	
Fondation	Louis	D–prijs,	de	meest	prestigieuze	
Franse prijs voor de wetenschap. Spin-off Con-
centrix	 Solar	 bouwt	 25%	 efficiënte	 PV-syste-
men in Spanje op basis van deze technologie.

•



Figuur	9:	Dunne-film	roll	to	roll	geproduceerd	(Konarka,	2010) Figuur	10:	Flexibele	organische	zonnecel	(Fraunhofer	ISE,	2009)
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Het Zentrum für Sonnenenergie- und 
Wasserstoff-Forschung	(ZSW)	doet	
toponderzoek	 naar	 CI(G)S	 dunne-film	 PV.	 In	
april	 2010	 zette	 ZSW	 een	 wereldrecord	 voor	
een	dunne-film	CIGS	PV-cel	neer	met	een	ef-
ficiëntie	van	20,1%.	ZSW	maakt	de	technologie	
samen met het Duitse Würth Solar marktrijp. 
Daarnaast houdt het centrum zich bezig met 
het	testen	en	certificeren	van	zonnepanelen.
Het Helmholtz Zentrum Berlin für Materi-
alien	 und	 Energie	 (HZB)	 doet	 fundamenteel	
onderzoek	naar	dunne-film	materialen.	In	mei	
2010	ontdekten	onderzoekers	van	het	HZB	dat	
door de vorming van nanobuisjes de geleiding 
van stroom over de grenzen van halfgeleider-
kristallen bij hoge weerstand toch met gering 
verlies kan optreden. Vooral voor de ontwikke-
ling	van	dunne-film	PV	op	basis	van	polykristal-
lijne materialen, waarin veel van zulke grenzen 
zijn, is deze ontdekking van groot belang. 

•

•

3.6 Vooruitblik
Er	kan	(nog)	geen	van	de	genoemde	subtechnologieën	
als winnaar	 worden	 aangewezen.	 Ze	 hebben	 allemaal	
voor- en nadelen die hen geschikt maken voor bepaal-
de niche-toepassingen. Daarom richt het Duitse onder-
zoek zich ook op al deze technologieën. Wel kan worden 
gesteld dat in de kristallijne-siliciumceltechnologie nog 
maar	 kleine	 efficiëntieverbeteringen	mogelijk	 zijn.	 Hier	
liggen nog wel kansen in nieuwe contactconcepten, zoals 
‘backcontact’ en betere paneelintegratie. In de dunne-
film	(Figuur	9)	en	organische	PV	(Figuur	10)	is	de	potentie	
voor	efficiëntieverbetering	groter,	omdat	de	nu	haalbare	
efficiënties	nog	 laag	zijn	en	de	 theoretische	celefficiën-
tie hoger ligt dan bij kristallijne PV. Daarnaast zijn met 
nieuwe productietechnieken, zoals roll-to-roll produceren 
en het printen van zonnecellen, de komende jaren grote 
kostenbesparingen mogelijk. Slimme omvormers en het 
stimuleren van eigenverbruik door huishoudens zouden 
bij soepele netintegratie een rol kunnen spelen.
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Schematische	weergave	ultrasone	grijper	(Zimmerman	&	Schilp,	2010)

Nieuws: Zonnecellen verplaatsen zonder ze aan te 
raken
Op	de	PHOTON	International	Technology	Show	eind	april	
2010	in	Stuttgart	presenteerde	het	bedrijf	Zimmermann	
& Schilp haar unieke ultrasone luchtlagertechnologie 
waarmee zonnecellen gesorteerd, opgepakt en verplaatst 
kunnen worden, zonder ze aan te raken.  
 
De ultrasone luchtlagertechnologie werd in 1998 aan de 
Universiteit van München ontwikkeld. Het Duitse bed-
rijf	Zimmerman	&	Schilp	heeft	deze	 technologie	verder	
ontwikkeld en bouwt nu machines voor o.a. zonnecelin-
dustrie, waarmee zeer dunne en breekbare voorwerpen 
in beweging kunnen worden gezet, zonder ze aan te 
raken. 
De ultrasone luchtlagertechnologie werkt zoals een con-
ventionele luchtlager, maar zonder de verliezen door het 
comprimeren en zonder pompen, buizen en ventielen 
omdat er gebruik wordt gemaakt van lucht (of een ander 
gas) dat ter plekke aanwezig is. 
De	fysica	van	de	ultrasone	luchtlagertechnologie	is	meer	
gestoeld	op	vloeistofdynamica	dan	op	akoestische	princi-
pes. De luchtlagertechnologie maakt namelijk gebruik van 
ultrasoon geluid om gecomprimeerde lucht tussen het te 
verplaatsen voorwerp en de machine te brengen. Het 
luchtlaagje is gemiddeld tussen de 0,01 en 1,5 mm dik, 
afhankelijk van de massa van het voorwerp en de kracht 
van het ultrasone geluid. De luchtdruk in de ruimte tus-
sen het opgetilde onderdeel en het vibrerende oppervlak 
van	de	geluidsbron	stijgt	door	het	cyclisch	comprimeren	
en uitzetten van de dunne luchtlaag. De vibraties van 
de geluidsbron worden door het luchtlaagje opgevangen, 
waardoor ze niet op het voorwerp worden overgebracht. 
Grote afstotende kracht tussen het voorwerp en de ge-
luidsbron kan worden geproduceerd door ultrasoon ge-
luid met hoog vermogen te gebruiken. Op deze manier 
kan het voorwerp worden verplaatst zonder wrijving. 

Met	 de	 ultrasone	 luchtlagertechnologie	 speelt	 Zimmer-
man & Schilp in op verschillende uitdagingen waar de 
PV-industrie op dit moment voor staat, namelijk:
  - Hanteren van uiterst breekbare en steeds dunnere   
    substraten
  - Hoge doorloopsnelheden tussen verschillende proces
    sen
  - Minimaliseren van productiefouten
  - Minimaliseren van oppervlaktestress in substraten
  - Mogelijkheid tot testen tijdens het productieproces

Het bedrijf heeft een aantal machines ontwikkeld voor 
verschillende toepassingen op basis van de technologie, 
zoals een picker-unit, linear tracks, gripper, sorting-unit 
en	in-process-quality-control.



Figuur	11:	Schematische	weergave	zonneboilersysteem	(DGS,	2010)

1. Rahmen
2. Dichtung
3. transparente Abdeckung
4.	Rahmen	Seitenwandprofil
5.	Wärmedämmung

6.	Vollflächenabsorber
7. Flüssigkeitskanal
8. Befestigungsnut
9. Rückwand

Figuur 12: Vlakkeplaatcollector

Figuur 13: Vacuümbuiscollector
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4 Duitse innovaties in zonnethermie

4.1 Inleiding
In	Duitsland	vormt	warmte	57%	van	het	totale	einden-
ergieverbruik. Het grootste deel daarvan is voor de ver-
warming	van	gebouwen.	Een	duurzame	vorm	van	warm-
teopwekking is zonnethermie, waarbij met behulp van 
een collector zonnestraling wordt omgezet in warmte. Dit 
hoofdstuk gaat in op de meest voorkomende vorm van 
zonnethermie: de zonneboiler. Duitsland heeft een goed 
ontwikkelde markt voor zonneboilers. Dit hoofdstuk gaat 
in op de ontwikkelingen in deze markt, de focus van Duits 
onderzoek naar zonneboilers, innovatie- en stimulerings-
beleid, sterke spelers in de sector en een aantal concrete 
voorbeelden van recente innovaties in zonneboilers. Tot 
slot volgt een blik in de toekomst van de Duitse zon-
nethermiesector.
   
4.2 Principe van een zonneboiler
Een	typisch	zonneboilersysteem	bestaat	uit	een:	
	 •	Zonnecollector
	 •	Warmteopslagtank
	 •	Warmtekringloop	
	 •	Regelsysteem
	 •	Naverwarming
Hiermee wordt water of lucht verwarmd tot een tempe-
ratuur van 45 tot 80ºC, bijvoorbeeld om mee te douchen 
of	het	huis	te	verwarmen.	Figuur	11	geeft	zo’n	systeem	
schematisch weer.

Er	 zijn	 verschillende	 typen	 collectoren.	 Twee	 daarvan	
worden	in	Noordwest-Europa	het	meest	toegepast:

De	vlakkeplaatcollector	(zie	Figuur	12).	Dit	type	
bestaat uit een zwarte metalen absorbeerplaat 
in een rechthoekige behuizing, die de straling 
absorbeert en in warmte omzet. Door de ab-
sorbeerplaat lopen buisjes waar het medium 
(water met antivries) doorheen wordt gevoerd. 
De onder- en zijkanten van de behuizing zijn 
geïsoleerd en de bovenkant is afgedekt met 
een transparante plaat. Aan de ene kant gaat 
er koud water in en aan de andere kant komt er 
- wanneer de zon schijnt - warm water uit. 

De vacuümbuiscollector (zie Figuur 13). De 
absorber bevindt zich in een vacuüm gezogen 
glascilinder.	 Een	 aantal	 van	 zulke	 cilinders	 is	
aan elkaar verbonden met twee buizen aan de 
bovenkant. De ene bevat de koude vloeistof, de 
andere de opgewarmde vloeistof. Aan de onder-
kant zijn de buizen bevestigd in een frame. Dit 
type	collector	is	over	het	algemeen	duurder	en	
efficiënter	dan	de	vlakkeplaatcollector.		 	

•

•

Afhankelijk de beoogde toepassing van de warmte 
worden de grootte van het collectoroppervlak en de op-
slagtank	op	elkaar	afgestemd.	Zonneboilers	worden	met	
name gebruikt voor het opwarmen van tapwater en ver-
warmingsondersteuning. Voor eengezinswoningen is een 
collectoroppervlak van 12 m2 en een opslagtank van 800 
liter gebruikelijk. De transportvloeistof in de warmte-
kringloop	 bestaat	 in	 Noord-Europa	 meestal	 uit	 water	
met	een	antivriesmiddel.	Een	warmtewisselaar	brengt	de	
warmte over op het (drink)water.



Figuur	14:	Totale	capaciteit	van	geïnstalleerde	zonnecollectoren	in	de	tien	landen	die	eind	2007	voorop	lopen	(IEA,	2009).

Figuur 15: Aantal geïnstalleerde zonnecollectoren in Duitsland tot en met 2008 (GTAI, 2009)
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4.3 Marktontwikkeling

Uit	figuur	14	blijkt	dat	Duitsland	tot	één	van	de	grootste	
markten voor zonneboilers ter wereld behoort.

Figuur 15 toont de ontwikkeling van het geïnstalleerde 
collectoroppervlak in Duitsland van 1990 tot en met 2008. 
In 2009 werden volgens schattingen van de branche-
vereniging voor zonne-energie (BSW) 150.000 nieuwe 

systemen	geïnstalleerd	met	een	gezamenlijk	collectorop-
pervlak van 1,55 miljoen m2. Veruit de meeste van deze 
systemen	 hebben	 vlakkeplaatcollectoren.	 De	 ontwikke-
ling laat een stijgende lijn zien, maar verloopt wel met 
horten en stoten, omdat de branche sterk afhankelijk is 
van overheidssteun op de aanschaf van zonneboilers.



Figuur 16: Schematische weergave standaard PV-T collector 
(a)	en	‘direktlamination’	(b)	van	Fraunhofer	ISE.
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4.4 Innovatie- en stimuleringsbeleid
De belangrijkste beleidsinitiatieven die de zonnether-
miebranche	ondersteunen,	zijn	de	Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz	 (EEWärmeG),	 het	Marktanreizeprogramm	
(MAP)	en	het	initiatief	‘Forschung	für	Energieoptimiertes	
Bauen’	 (EnOB)	van	het	Bondsministerie	 voor	Economie	
en	Technologie	(BMWi).	De	EEWärmeG	schrijft	voor	dat	
in	 nieuwbouw	 14%	 van	 de	 warmtevraag	 gedekt	 moet	
worden met duurzame energie. Het MAP is een subsi-
diepotje	 dat	 investeringen	 in	 duurzame	 energiesyste-
men ondersteunt. Als gevolg van de uitgavenstop die de 
Bondsregering wegens tekorten heeft afgekondigd, is het 
MAP tot nader order opgeschort. Dit heeft grote gevol-
gen voor de zonnethermiebranche, omdat deze subsidies 
tot	 20%	 van	 de	 investeringskosten	 in	 een	 zonneboiler	
dekten. Naar verwachting wordt de regeling later dit jaar 
hervat,	maar	wel	met	een	lager	budget.	Zie	ook	hoofd-
stuk	twee	voor	meer	 informatie	over	de	EEWärmeG	en	
het	MAP.	Het	onderzoeksprogramma	EnOB	maakt	deel	uit	
van	het	overkoepelende	‘5.	Energieforschungsprogramm’	
en	 stamt	 uit	 2006.	Het	 richt	 zich	 op	 energie-efficiëntie	
en het gebruik van duurzame energie in de gebouwde 
omgeving en zet enerzijds in op R&D en anderzijds op 
demonstratieprojecten. 
Het	kortetermijndoel	van	het	EnOB	is	halvering	van	het	
primaire energieverbruik in de gebouwde omgeving, 
in het bijzonder woningen. Op langere termijn wordt 
gestreefd naar ‘nulemissie-gebouwen’ met een posi-
tieve energiebalans: deze gebouwen produceren méér 
(duurzame) energie dan ze verbruiken.

4.5 Onderzoek en ontwikkeling
Het onderzoek in de Duitse zonnethermiesector richt zich 
op een aantal punten:

Efficiëntere	en	goedkopere	collectoren;
Fotovoltaïsche	en	zonthermische	hybridecollec-
toren;
Verbeterde en goedkopere langetermijnwarm-
teopslag;
Alternatieve milieuvriendelijke absorbeermate-
rialen die warmte goed geleiden en corrosie- en 
temperatuurbestendig zijn; 
Alternatieve warmtetransportvloeistoffen;
Op	 afstand	 bestuurbare	 meet-	 en	 regelsyste-
men om de warmteproductie te maximaliseren;
Integratie van zonnecollectoren in gebouwen;
Systeemtechniek	voor	‘Solarhaus	50+’	(zie	vol-
gende	paragraaf	onder	Zonnehuis)	

•
•

•

•

•

•
•

•

Het is opvallend dat aan de collector zelf weinig onder-
zoek	meer	plaatsvindt	en	dat	de	focus	met	name	op	sys-
teeminnovaties ligt. Tot 2020 moet het onderzoek leiden 
tot halvering van de kosten van zonnewarmte volgens 
het	 Forschungs	 Verbund	 Erneuerbare	 Energien	 (FVEE).	
In	 het	 FVEE	 hebben	 toonaangevende	 onderzoeksinsti-
tuten op het gebied van duurzame energie zich verenigd. 
De verwachting is dat de grootste kostenbesparingen 
kunnen worden gerealiseerd door het opschalen van de 
productie	van	zonnethermiesystemen.	
Aanvankelijk dachten experts uit de branche dat de grote 
doorbraak van zonnethermie afhankelijk zou zijn van de 

hoogte van de olieprijs. Maar nu blijkt dat de concur-
rentie met name uit de PV-hoek komt. Door de sterk 
dalende prijs van zonnecellen worden door zonnestroom 
aangedreven elektrische warmtepompen steeds aantrek-
kelijker.

4.6 Sterke spelers 
De twee belangrijkste Duitse onderzoeksinstituten op 
zonnethermiegebied zijn:

Fraunhofer-institut	 für	 Solare	 Energiesysteme	
(ISE).	 Dit	 instituut	 houdt	 zich	 al	 sinds	 haar	
oprichting	in	1981	bezig	met	zonnethermie.	Een	
recent project is een fotovoltaïsch-thermische 
(PV-T)	 hybridecollector	 die	 zonnestroom	 en	
-warmte	 produceert.	 Een	 hybridecollector	 kan	
zonnestraling	 zeer	 efficiënt	 omzetten,	 omdat	
een	 PV-paneel	 efficiënter	 wordt	 naarmate	 de	
omgeving koeler is. De warmte die de ther-
mische collector afvoert kan in huis worden 
gebruikt.	Zulke	collectoren	zijn	al	op	de	markt,	
maar	Fraunhofer	ISE	werkt	aan	efficiëntieverbe-
tering door de PV-cellen beter te integreren in 
de thermische collector (zie Figuur 16).

•

Institut	für	Thermodynamik	und	Wärmetechnik	
(ITW)	van	de	Universität	Stuttgart.	Dit	instituut	
is toonaangevend op het gebied van warmteop-
slag.	 Op	 het	 ‘20.	 Symposium	 Thermische	 So-
larenergie’ in mei 2010 stelde het instituut een 
aantal	 recente	 onderzoeksprojecten	 voor.	 Eén	
daarvan had betrekking op een tank waarin het 
mogelijk is om met behulp van sorptieprocessen 
warmte op te slaan in zowel water als een vaste 
stof. Bij sorptie wordt warm water aan een vaste 
stof	 (hier	 Zeoliet	 4A)	 geadsorbeerd.	 De	 vaste	
stof heeft een zeer hoge warmtecapa-
citeit, waardoor in een klein volume veel warmte 
kan worden opgeslagen. Door vochtige lucht 
door de vaste stof te voeren wordt de warmte 
weer gedesorbeerd. De wateropslag wordt ge-
bruikt als kortetermijnopslag met een groot 
warmteoverdragend vermogen. Het sorptiedeel 
vergroot de opslagcapaciteit en doet dienst als 

•



Figuur 17: Schematische weergave gecombineerde 
warmwater - sorptieopslag

Figuur	18:	Impressie	van	een	typisch	‘zonnehuis’	met	passieve	en	ac-
tieve elementen (Sonnenhaus-institut, 2010)
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langetermijnopslag voor overtollige warmte. 
Figuur 17 geeft een schematische weergave van 
dit concept.

Andere instituten die zich bezighouden met zonnewarmte 
zijn het Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) 
dat	is	verbonden	aan	de	Leibniz	Universität	Hannover	en	
het Solar Institut Jülich. Het belangrijkste universitaire 
onderzoek vindt plaats aan de TU Chemnitz, TU Darm-
stadt,	TU	Dresden,	Universität	Karlsruhe,	Universität	Kas-
sel	en	Universität	Stuttgart.

Zonnehuis
Daarnaast is een opvallend initiatief het ‘Sonnenhaus-
institut’: een samenwerkingsverband van architecten, 
aannemers en installateurs dat de ontwikkeling van zo-
genoemde ‘zonnehuizen’ (Figuur 18) ondersteunt. Het 
instituut heeft een aantal criteria opgesteld waaraan een 
‘zonnehuis’ moet voldoen:
	 •	Isolatie	nieuwbouw:	Ht	max.	0,28	W/m2K
	 •	Isolatie	oudbouw:	Ht	max.	0,40	W/m2K
	 •	Primair	energieverbruik:	max.	15	kWh/m2/j
	 •	Dekking	warmtevraag:	minstens	50%	zon
	 •	Wanneer	zonne-energie	niet	toereikend	is,	
   wordt waar mogelijk duurzaam (biomassa)  
    naverwarmd. 

Intussen zijn in Duitsland meer dan vijfhonderd 
‘zonnehuizen’ gebouwd en er zitten er nog meer in de 
pijplijn.

4.7 Vooruitblik
De zonneboilerindustrie heeft nog veel potentie. Duits en 
EU-beleid	voor	duurzaam	bouwen	wordt	steeds	strenger,	
waardoor in nieuwbouw zonnethermie of een andere 
vorm van duurzame energie standaard moeten worden 
toegepast. Daarnaast liggen er nog grote kansen in het 
oude-gebouwenbestand. Maar deze markt is moeilijker te 
ontwikkelen dan de nieuwbouwmarkt, omdat het lastiger 
is om zonne-energie te integreren bij de renovatie van 
gebouwen dan dit meteen mee te nemen in het ontwerp 
van een nieuw gebouw. 
Op	dit	moment	is	een	Europese	richtlijn	in	de	maak	waar	
hoogstwaarschijnlijk in komt te staan dat vanaf 2019 alle 
nieuwe publieke gebouwen ‘bijna-nul’ gebouwen moeten 
zijn en dat vanaf 2021 ook alle andere nieuwbouw aan 
deze criteria moet voldoen. Wat de criteria voor een 
‘bijna-nul’ gebouw precies zijn, is nog niet duidelijk, maar 
dat zonnethermie hierin een grote rol gaat spelen, staat 
vast.  



Gerenoveerde	brouwerij	Bad	Tölz	(Lichtblau	Architekten,	
2010)

Zicht	 op	 het	 dak	 van	 de	 Hofmühlbrouwerij	 (Wutzler,	
2009)
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Nieuws: Zonnebier uit Beieren
Van	5	–	7	mei	jl.	vond	in	Beieren	het	20ste	Symposium	Thermische	Solarenergie		van	Otti	-	een	
vereniging	die	de	uitwisseling	van	technische	kennis	bevordert	-	plaats.	Op	het	symposium,	dat	
gehouden werd in een klooster in de Duitse regio die bekend staat om haar bier en katholieke 
traditie viel één innovatie extra op, namelijk het ‘solariseren’ van bierbrouwerijen.

Het	symposium	is	een	jaarlijks	treffen	van	meer	dan	400	specialisten	en	geïnteresseerden	op	het	
gebied van zonnethermie. Hierbij waren niet alleen Duitse vakmensen aanwezig, maar ook een 
groot	aantal	Oostenrijkse	en	Zwitserse	specialisten.	Naast	een	plenair	congres	stelden	bedrijven	
zich	voor	en	hielden	onderzoekers	posterpresentaties.	Een	vakjury	beoordeelde	de	posters	en	
riep drie winnaars uit. De posters die plaats 1 en 2 in de wacht sleepten gingen beiden over een 
project om zonne-energie te integreren bij de verbouwing van een bierbrouwerij.

De	eerste	prijs	was	voor	Lichtblau	architecten.	De	heer	Lichtblau	kreeg	in	2006	de	opdracht	de	
voormalige	Grünerbräu	bierbrouwerij	in	het	Beierse	plaatsje	Bad	Tölz	te	saneren.	Na	intensief	
overleg met de eigenaar is er besloten een concept te ontwikkelen dat is gericht op de toekomst, 
maar	met	oog	voor	de	rijke	historie	van	het	gebouw.	Energie-efficiëntie	en	zonne-energie	spelen	
hierin een belangrijke rol. Het complete dak bestaat uit zonnecollectoren, die warm water pro-
duceren voor het brouwproces en verwarming van het gebouw, en zonnecellen die elektriciteit 
leveren. Daarnaast wordt er in de winter gebruik gemaakt van een houtkachel en is er in de 
kelder een 6 m3 grote warmteopslag. Het gebouw huisvest nu naast een kleine brouwerij, twee 
woningen, een bar en een jazzclub.  

De tweede posterprijs, eveneens voor een Beierse bierbrouwerij, was van Mevrouw Wutzler 
van	de	TU	Chemnitz.	Zij	heeft	samen	met	collega’s	onderzoek	gedaan	naar	het	gebruik	van	
zonnewarmte van ongeveer 100 graden Celsius in het brouwproces van de Hofmühlbrouwerij 
in Altmühltal. De brouwerij produceert ongeveer 80.000 hectoliter bier per jaar, waarvoor 2200 
megawattuur warmte-energie nodig is. Voordat zonnethermie is toegepast, is eerst het brou-
wproces geoptimaliseerd, wat tot een energiebesparing van 60 procent heeft geleid. Ongeveer 
tweederde van de bierproductie vindt in de zomer plaats, wat het gebruik van zonne-energie 
zeer	toepasselijk	maakt.	Het	zonnethermiesysteem	bestaat	uit	drie	velden	van	vacuümbuiscol-
lectoren met een totale oppervlakte van 735,5 vierkante meter met water als medium. Twee 
tanks van 55 kubieke meter zorgen voor warmteopslag. De zonnewarmte wordt gebruikt voor 
het	wassen	van	de	bierflesjes,	in	het	brouwproces	en	als	verwarming	van	de	ruimten.

Bierbrouwen met zonne-energie is een tot de verbeelding sprekend initiatief waarin Beierse 
traditie én innovatiekracht samenkomen.



Figuur	19:	Overzicht	verschillende	CSP-concepten	(Lovegrove,	2009)

26

5 Van spiegel naar stroom

5.1 Inleiding
Het verhaal gaat dat Archimedes in 212 voor Christus al 
gebruik maakte van de gebundelde kracht van zonne-
straling door deze met spiegels op een vijandelijk schip 
te concentreren, waarna het schip compleet afbrandde. 
Maar de geconcentreerde kracht van de zon, ook wel ‘con-
centrated solar power’ (CSP) genoemd, kan ook worden 
ingezet voor vredelievende toepassingen, bijvoorbeeld 
het opwekken van warmte of elektriciteit. Dit hoofstuk 
bespreekt de verschillende CSP-technologieën, de 
vooruitzichten voor CSP, het onderzoek dat daarnaar 
wordt verricht door Duitse instituten en het Desertec-
project, een ambitieus plan om duurzame energie op te 
wekken	in	de	woestijn	en	naar	Europa	te	transporteren.

5.2 Verschillende CSP-technologieën
Drie verschillende CSP-concepten voeren de boventoon 
in het Duitse onderzoek:

Zonnetoren.	 Een	 groot	 aantal	 vlakke	 spiegels	
(heliostats) concentreren zonlicht op een cen-
trale ontvanger op een toren (zie Figuur 19, 
linksonder). Met deze technologie kunnen tem-
peraturen tot duizend ºC worden bereikt. In 
Spanje is onlangs een aantal van deze project-
en in gebruik genomen en onderzoeksinstituut 
Jülich heeft een proefproject op basis van deze 
technologie in Duitsland.
Parabolische trog CSP. Parabolisch gevormde 
spiegels concentreren zonlicht op een lineaire 
roestvrijstalen	 ontvangerbuis,	 waarin	 synthe-
tische olie dienst doet als warmtetransport- 
vloeistof. De olie wordt opgewarmd tot on-
geveer	 tweehonderd	 ºC.	 Een	 energiecentrale	
van 350 MW op basis van deze technologie 
draait al sinds 1984 in Californië (zie Figuur 19, 
linksboven).
Lineaire	Fresnel.	Met	een	aantal	parallelle	rijen	
van licht gebogen of vlakke spiegels wordt de 
paraboolvorm van de parabolische trog CSP 
benaderd. De rijen spiegels focussen zonne-
straling op één vaste, naar beneden gerichte 
lineaire ontvanger, zoals Figuur 19 rechtsonder 
laat zien. 

•

•

•

Daarnaast is er de schoteltechnologie. Hierbij concen-
treert een schotel van spiegels de zonnestraling in één 
punt, dat daardoor een temperatuur van 1.500 ºC kan 
bereiken (zie Figuur 19, rechtsboven). Deze technologie 
wordt vooral in Australië ontwikkeld, in Duitsland is er 
minder aandacht voor.

De warmte die een CSP-centrale opwekt, wordt met be-
hulp van een warmtewisselaar omgezet in stoom. Deze 
stoom wordt naar een turbine geleid en, net als in een 
conventionele energiecentrale, omgezet in elektriciteit. 
Het voordeel van CSP ten opzichte van fotovoltaïsche 
(PV) technologie is dat de opgewekte warmte kan worden 
opgeslagen, bijvoorbeeld in een zoutoplossing. Moderne 
CSP-centrales hebben vaak een opslagcapaciteit van on-
geveer acht uur om zonloze periodes te overbruggen. 
Daarnaast	 is	 het	mogelijk	 om	hybride	CSP-centrales	 te	
bouwen, waarin naast zonne-energie ook gas of biomas-
sa	kan	worden	gebruikt	om	elektriciteit	op	te	wekken.	Zo	
kan CSP ook grondlast leveren.

5.3 Ontwikkelingen
Eind	2008	was	er	wereldwijd	ongeveer	1	GW	aan	CSP	
in werking of onder constructie. Grote plannen voor uit-
breiding van deze capaciteit liggen klaar. Figuur 20 geeft 
een overzicht van de verschillende CSP-plannen wereld-
wijd. Op de G20-bijeenkomst in juni 2010 presenteerde 
de	 International	 Energy	Agency	 (IEA)	 haar	 Technology	
Roadmap	 voor	 CSP.	 In	 het	 rapport	 stelt	 de	 IEA	 dat	 er	
begin 2010 15 GW aan CSP-centrales in aanbouw of 
ontwikkeling	was.	Verder	schat	de	IEA	dat	CSP	in	2050	
een	bijdrage	van	11,3%	aan	de	wereldwijde	elektriciteits-
voorziening kan leveren. Ook zou CSP in de toekomst 
brandstof kunnen leveren, bijvoorbeeld in de vorm van 
waterstof. 



Figuur	20:	Overzicht	aangekondige	CSP-projecten	wereldwijd	eind	2008,	in	MW	(DLR,	2009).
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5.4 Duitse CSP-technologie 
In	 Duitsland	 kan	 CSP	 niet	 efficiënt	 worden	 toegepast,	
omdat er niet genoeg directe zonne-instraling is. On-
danks dit gebrek aan een thuismarkt is de Duitse R&D in 
deze sector van hoog niveau. Het land is met bedrijven 
als Siemens en MAN Turbo van oudsher sterk in de voor 
CSP belangrijke machinebouw en turbinetechniek. Daar-
bij komt dat er onder de Duitse bevolking en vanuit de 
overheid een breed draagvlak en veel ondersteuning is 
voor schone energietechnologie. 

Naast de sterke industrie is ook het Duitse wetenschap-
pelijke onderzoek naar CSP van hoog niveau. Het onder-
zoek richt zich met name op het verhogen van de uit-
gaande temperatuur van de warmtetransportvloeistof. 
Een	hogere	temperatuur	zorgt	voor	een	hogere	efficiën-
tie en daarmee voor een hogere elektriciteitsopbrengst 
per m2 collectoroppervlak.
In de periode van 2005 tot 2007 ondersteunde het 
Bondsministerie voor Milieu (BMU) het onderzoek naar 
CSP met 86 miljoen euro. In 2008 besloot het BMU het 
onderzoek naar CSP verdergaand te ondersteunen en de 
zwaartepunten in het onderzoek zijn:

Parabolische trog- en Fresneltechnologie: 
ontwikkelen en demonstreren van alternatieve 
warmtetransportvloeistoffen voor hogere 
operationele temperaturen, bijvoorbeeld directe 
verdamping;
Zonnetorentechnologie:	 ontwikkelen	 en	 testen	
van nieuwe componenten en processen om te 
komen	tot	efficiëntieverhoging	en	kostenreduc-
tie;
Ontwikkeling	van	meet-	en	kwalificatieme-
thoden	voor	reflectorsystemen	en	systeemcom-
ponenten ter bevordering van kwaliteitscon-
trole;

Opslagmethoden en de integratie daarvan in 
het energieopwekkingsproces;
Aanpassing van onderdelen uit de conventio-
nele energiesector aan de toepassing in CSP-
centrales.

•

•

•

•

•

Het belangrijkste Duitse onderzoek vindt plaats aan het 
Deutsches	Zentrum	für	Luft-	und	Raumfart	(DLR).	Het	in-
stituut doet onderzoek naar bijna alle CSP-technologieën 
en heeft kennis in huis van absorbeermateriaal en tur-
binetechniek tot toekomstscenario’s voor de ontwikkeling 
van een duurzame energieverzorging. 
Drie	toonaangevende	studies	van	DLR	(TRANS-CSP,	MED-
CSP en AQUA-CSP) naar de mogelijkheden van het op-
wekken en transporteren van zonnestroom, vormen nu 
de wetenschappelijke basis voor het Desertec-initiatief. 
Ook de mogelijkheid om met een CSP-centrale elektri-
citeit op te wekken en tegelijkertijd van zout water drink-
water te maken komt in de AQUA-CSP studie aan bod.
Naast	het	onderzoek	dat	DLR	in	Duitsland	doet,	heeft	het	
instituut	een	proeflocatie	in	Spanje:	het	Plataforma	Solar	
de Almería (PSA) waar de verschillende CSP-technolo-
gieën worden getest en doorontwikkeld in een zonrijke 
omgeving. 
Het Solar-Institut Jülich heeft samen met de Hogeschool 
van Aken een zonnetorenproefproject (zie Figuur 21). Ook 
dit	project	komt	binnenkort	onder	de	vleugels	van	DLR	in	
het	nieuw	op	te	richten	DLR	Institut	für	Solarforschung,	
dat	 CSP	 als	 zwaartepunt	 heeft.	 Recent	 heeft	 DLR	 een	
zonnetorenconcept ontwikkeld dat ook op een hellend 
vlak, zoals een berghelling, kan worden toegepast. Dit 
stelt bijvoorbeeld bergachtige eilandengroepen in staat 
hun energie duurzaam op te wekken. 



Figuur	21:	Zonnetorenproefproject	Jülich	(SW	Jülich,	2007)

Figuur 22: Desertec-project (the Desertec foundation, 2010)
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Naast	DLR	en	het	 Solar-institut	 Jülich	 staat	 een	 aantal	
Duitse bedrijven vooraan in de ontwikkeling van CSP-
technologie. De belangrijkste zijn Schott Solarthermie 
(wereldwijd leidend in (buis)ontvangers voor verschil-
lende CSP-concepten), Solar Millennium, Flagsol en 
Flabeg (parabolische trogtechnologie), Novatec-Biosol 
(fresneltechnologie) en ingenieursbureau Schlaich Berg-
ermann und Partner.

5.5 Desertec
Op 13 juli 2009 kwamen twaalf voornamelijk Duitse bed-
rijven, waaronder verzekeraar Münchener Rück, Siemens, 
Schott Solar, MAN Solar Millennium en energiebe-
drijven	RWE	en	E.ON,	bij	elkaar.	In	oktober	2009	besloten	
zij het Desertec Industrial Initiative (Dii) op te richten. 
Het Dii, met sinds kort de Nederlander Paul van Son aan 
het	hoofd,	bouwt	voort	op	de	studies	van	DLR	en	heeft	
als	doel	het	Midden-Oosten,	Noord-Afrika	(MENA-regio)	
en	Europa	te	voorzien	van	energie	die	is	opgewekt	met	
duurzame bronnen in woestijnen (zie Figuur 22). De kos-

In november 2009 kondigde Marokko namelijk aan tot 
2020 2 GW aan zonne-energie te installeren. Dit moeten 
vijf	CSP-centrales	worden,	die	samen	20%	van	de	totale	
elektriciteitsvraag van het land dekken. In april 2010 zijn 
de biedingen op het eerste 500 MW-project geopend. 
Marokko geeft aan dat een aantal grote buitenlandse 
ondernemingen intussen interesse heeft getoond. Ook 
andere Noord-Afrikaanse landen, zoals Algerije, Tunesië 
en	Libië,	maken	zich	op	om	een	deel	van	de	miljarden-
investeringen die met Desertec zijn gemoeid binnen te 
halen. 

Nieuws: De zon is ‘cool’
Zonnestraling	kan	ook	ingezet	worden	om	te	koelen,	zoals	in	het	TWA		artikel	‘Zonnewarmte	om	af	te	koelen’	
in 2008 al werd bericht. Het voordeel is dat juist als de zon hard schijnt, vaak koeling nodig is. In 2008 
stond het concept nog in de kinderschoenen, intussen kunnen twee concrete projecten worden voorgesteld, 
namelijk	SolCoolSys	en	MEDISCO.	

SolCoolSys	is	een	onderzoeksproject	van	het	Fraunhofer-institut	für	Solare	Energiesysteme	(ISE),	Solvis	GmbH	
&	Co.	KG,	SorTech	AG	en	de	Hochschule	Offenburg	en	wordt	mede	gefinancierd	door	het	Bondsministerie	van	
Milieu	(BMU).	Zonnekoeling	is	nog	een	relatief	nieuw	concept,	het	gevolg	is	dat	ieder	zonnekoelingproject	
nog apart gepland, gedimensioneerd en geïnstalleerd. Dit brengt hoge kosten met zich mee en vergroot de 
kans	op	fouten.	De	partners	van	SolCoolSys	proberen	hier	verandering	in	te	brengen	door	standaardsyste-
men	te	ontwikkelen	die	direct	geïnstalleerd	kunnen	worden.	 Intussen	zijn	 tien	proefsystemen	bij	klanten	
geïnstalleerd	waarvan	gegevens	verzameld	en	geanalyseerd	worden	om	de	systemen	te	optimaliseren.		

‘MEDiterranean	food	and	agro	Industry	applications	of	Solar	COoling	technologies’	(MEDISCO)	is	een	demon-
stratieproject	van	FhG-ISE	en	de	TU	Milaan,	gefinancierd	door	de	Europese	Commissie.	Water	wordt	met	
behulp van concentrerende zonnecollectoren opgewarmd tot 200 ºC. Deze hoge temperatuur is nodig om de 
absorptiekoelmachine	aan	te	drijven.	Hiermee	wordt	een	water-glycolmengsel	tot	ongeveer	0	ºC	afgekoeld.	
Dit koude mengsel wordt opgevangen en daarna door een warmtewisselaar gepompt of door buizen geleid 
in	 een	 koelcel.	Hierin	 kunnen	producten	 dan	gekoeld	worden	 bewaard.	 In	 Tunesië	 loopt	 een	MEDISCO-
demonstratieproject waar op deze manier wijn wordt gekoeld en in Marokko wordt melk vers gehouden. 
Verwacht wordt dat de eerste commerciële toepassingen binnenkort worden ingezet op boerderijen en in de 
cosmetische en chemische industrie

Het	Fraunhofer	ISE	is	in	Duitsland	zeer	vooraanstaand	op	het	gebied	van	zonnekoeling,	daarnaast	wordt	ook	
aan de TU Berlin en de Hogescholen van Ingolstadt en Offenburg onderzoek gedaan naar deze innovatieve 
technologie.

ten van de plannen zijn geraamd op  vierhonderd miljard 
euro. Intussen zijn er nog meer internationale partners 
toegetreden tot het Dii en lijkt het project daadwerkelijk 
van de grond te komen.



Figuur 23: Overzicht geplande en in aanbouw zijnde offshore windparken in de Noordzee (BSH, 2010)
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6  Duitse offshore windsector – Een sprong 
in het diepe

6.1 Inleiding 
De komende drie jaar wordt duidelijk of offshore winden-
ergie veel te duur en onhaalbaar is, of dat het de indus-
trie van de toekomst is en miljardeninvesteringen gaat 
aantrekken. De eerste offshore windparken draaien al in 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, maar 
dit zijn voor het overgrote deel parken in ‘ondiep’ water 
tot tien meter. Met het windpark Alpha Ventus dat in april 
2010	officieel	 is	geopend,	heeft	Duitsland	als	eerste	de	
sprong in het diepe gewaagd. Dit park is een proefproject 
van twaalf windturbines in 30 tot 35 meter diep water 
op 130 kilometer uit de kust. Het park moet het start-
schot vormen van een enorme offshore wind ‘boom’. De 
Bondsregering heeft als doel dat in 2030 25.000 MW aan 
offshore windcapaciteit, ofwel 5.000 turbines, is geïn-
stalleerd.	Hiermee	zou	15%	van	de	totale	Duitse	stroom-
vraag worden gedekt. Maar de industrie twijfelt openlijk 
aan de haalbaarheid van deze doelstellingen. Vooral de 
logistiek	en	de	financiering	van	de	windparken	zijn	be-
langrijke uitdagingen. Dit hoofdstuk gaat in op de plan-
nen in Duitsland voor offshore windparken en de bottle-
necks daarbij, het stimulerings- en innovatiebeleid vanuit 
de overheid, de sterke onderzoeksinstellingen en offshore 
windclusters. Tot slot volgt een blik in de toekomst.

6.2 Duitse offshore windplannen
De offshore windparken die in andere landen al stroom 
leveren, zijn vrijwel allemaal in ondiep water en dicht-
bij het vasteland gebouwd. In Duitsland maakt strenge 
kustbescherming het vrijwel onmogelijk om binnen een 
zone van twaalf zeemijlen uit de kust windparken te 
bouwen. Het land is dus aangewezen op diepe offshore 
windprojecten. 

De Bard-groep heeft de meest concrete plan-
nen. Bard 1 is het eerste commerciële project 
dat, net als het testveld Alpha Ventus, in diep 
water wordt gebouwd. Bard 1 zal bestaan uit 
tachtig turbines met een gezamenlijk geïn-
stalleerd vermogen van 400 MW.
De	 duurzame-energietak	 RWE	 Innogy	 van	
stroomverzorger	 RWE	heeft	 plannen	 voor	 250	
(5 en 6 MW) offshore windturbines. Het groot-
ste deel daarvan wordt in het windmolenpark 
‘Nordsee 1’ ten noorden van het Duitse wad-
deneiland Juist gebouwd. De turbine-order voor 
de	RWE-parken	met	een	waarde	van	meer	dan	
twee miljard is geplaatst bij het Duitse Repow-
er. 
Verder	bouwt	EnBW	nog	21	 turbines	met	een	
gezamenlijk vermogen van 50 MW in de Oost-
zee. 

•

•

•

Er	liggen	op	dit	moment	plannen	voor	ongeveer	tachtig	
offshore windprojecten in de Duitse Noord- en Oostzee. 
Eind	2009	waren	er	meer	dan	25	projecten	in	de	Noordzee	
en zes projecten in de Oostzee formeel goedgekeurd. In 
totaal leveren inmiddels vijftien off- en nearshore wind-
turbines, met een gezamenlijke capaciteit van 72 MW, 
stroom aan het Duitse net. Twaalf hiervan staan in het 
testveld	 Alpha	 Ventus	 dat	 in	 april	 2010	 officieel	 werd	
geopend. Het blijkt voor projectontwikkelaars moeilijk 
om	de	financiering	 van	offshore	windprojecten	 rond	 te	
krijgen. Dit komt met name door het grote risico van 
de investering, want er is nog geen ervaring met wind-
parken	 in	 diep	water.	 Bovendien	 is	 de	 financiële	markt	
terughoudend door de economische crisis. 

Drie concrete projecten zijn momenteel in vergevorderd 
stadium:



Figuur 24: Overzicht geplande en in aanbouw zijnde offshore windparken in de Oostzee (BSH, 2010)
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Figuur 23 en 24 geven een overzicht van de plannen in 
respectievelijk de Noord- en Oostzee.

6.3 Innovatie- en stimuleringsbeleid
De ontwikkeling van offshore windenergie is topprioriteit 
in het Duitse windonderzoek, dat voornamelijk wordt 
gefinancierd	vanuit	het	BMU.	De	Duitse	Feed-in	wet,	de	
EEG	 ondersteunt	 offshore	 windparken	 met	 een	 vaste	
vergoeding van 3,5 eurocent per kWh en een aanvangs-
vergoeding van 13-15 ct/kWh voor de eerste 12-16 jaar, 
afhankelijk van de afstand tot de kust en de diepte van 
het water. 
In	 2007	 heeft	 het	 BMU	 het	 project	 OWMEP	 (Monotor-
ing der Offshore-Windenergienutzung in Deutschland) in 
het leven geroepen. Doel van dit project is de ontwikke-
ling van offshore windenergie transparant en objectief 
in kaart te brengen, met bijzondere aandacht voor tech-
niek-, markt-, en kostenontwikkeling. Het is de bedoeling 
dat alle offshore windparken zich aansluiten bij dit ini-
tiatief en anoniem monitorings- en bedrijfsvoeringsdata 
delen.	 Zo	ontstaat	 een	uitgebreide	database,	waarmee	
de operationaliteit van offshore windparken kan worden 
geoptimaliseerd. Ook de onderzoeksprojecten FINO en 
RAVE	 worden	 gekoppeld	 aan	 deze	 OWMEP-database.	
Het BMU ondersteunt deze projecten met vijftig miljoen 
euro. 
Daarnaast is sinds 17 december 2006 de ‘Infrastruktur-
planungsbeschleunigungsgesetz’ van kracht. In deze wet 
is vastgelegd dat de netbeheerder de netaansluiting van 
offshore windparken betaalt. Deze kosten worden vervol-
gens omgeslagen op de stroomconsument. Daarnaast is 
met deze wet de besluitvorming rond vergunningverle-
ning voor (offshore) windparken versoepeld.
Naast de ministeries BMU en BMWi zijn de uitvoeringsor-
ganisaties	 Bundesamt	 für	 Seeschifffahrt	 und	Hydrogra-
phie (BSH), het Bundesanstalt für Materialforschung und 

prüfung (BAM) en de Bundesnetzagentur van wezenlijk 
belang voor de totstandkoming van offshore windpar-
ken.

6.4 Onderzoek en ontwikkeling
Zoals	bij	al	het	onderzoek	naar	duurzame	energiebron-
nen speelt kostenreductie ook in de offshore windenergie 
een belangrijke rol. Daarnaast zijn zwaartepunten: 

Ontwikkelen en testen van nieuwe funde-
ringsconcepten;
Integratie van (grote hoeveelheden) variabele 
offshore windenergie in het stroomnet;
Verbeteren van meteorologische kennis en de 
voorspelbaarheid van het windaanbod;
Aanpassen van windturbines aan offshore con-
dities, hoge windsnelheden, zoute (corrosieve) 
lucht en water;
Monitoring operationaliteit en voortijdige detec-
tie van mogelijke schade;
In kaart brengen van de impact van offshore 
windparken op de ecologie.

•

•

•

•

•

•

Een	aantal	onderzoeksplatformen	in	de	Noord-	en	Oost-
zee levert de data voor het onderzoek. Deze projecten 
worden in de volgende paragrafen toegelicht.



Figuur	25:	Locatie	onderzoeksplatformen	FINO	1,	2	en	3	(Fraunhofer	
IWES,	2009)

Figuur	26:	Meetpunten	op	windturbine	Alpha	Ventus	(Fraunhofer	IWES,	
2009)
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FINO – Forschung in der Nord- und Ostsee
In 2001 besloten het BMU en het Bondsministerie voor 
Economie	en	Technologie	(BMWi)	drie	onderzoeksplatfor-
men te bouwen om de risico’s en kansen voor offshore 
windenergie	 te	 analyseren.	 De	 onderzoeksplatformen	
FINO 1, 2 en 3 (zie Figuur 25) zijn sinds respectievelijk 
2003, 2005 en 2009 in gebruik en verzamelen mete-
orologische	en	hydrografische	data	en	informatie	over	de	
impact	van	offshore	windparken	op	flora	en	fauna.	Mede	
op basis van data van deze onderzoeksplatformen is on-
langs het testveld Alpha Ventus naast FINO 1 tot stand 
gekomen.  

Alpha Ventus
Het in april 2010 geopende testveld Alpha Ventus is het 
eerste offshore windpark dat in diep water en zo ver uit de 
kust ligt ter wereld. Het is een joint venture van energie-
verzorgers	EWE,	E.On	en	Vattenfall,	ondersteund	door	de	
Duitse overheid. Het testveld van twaalf 5 MW turbines in 
dertig meter diep water is gebouwd om offshore ervaring 
op te doen. Aan het testveld is een aantal onderzoeks-
projecten	gekoppeld	onder	de	naam	RAVE	(Research	at	
Alpha Ventus). De twintig onderzoeksprojecten die in 
RAVE	zijn	gebundeld,	moeten	kennisontwikkeling	bevor-
deren en gaan in op funderingen, turbinetechnologie en 
monitoring, het milieu en netintegratie. Onderzoeksinsti-
tuut	Fraunhofer	IWES	coördineert	het	onderzoek.	
Figuur 26 laat alle meetpunten zien op een windturbine 
in het Alpha Ventus testveld. Dit geeft een idee van de 
omvang	van	het	RAVE-project.

Bottlenecks
Naast onderzoek zijn er belangrijke praktische vragen 
rond de planning, bouw en ingebruikname van een off-
shore windpark die moeten worden opgelost:

Logistiek:	 in	 welke	 volgorde	 wordt	 gebouwd,	
hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van 
het ‘weervenster’, waar wordt de turbine in el-
kaar gezet, zijn er überhaupt genoeg schepen 
die zijn toegerust om offshore windparken te 
bouwen?
Risico’s	en	financiering:	hoe	lang	gaan	turbine	en	
fundering mee, wie is verantwoordelijk als één 
van de twee de verwachte levensduur niet haalt 
(verzekering), wat is de energieopbrengst? 

•

•

Toonaangevende instituten
De kracht van de Duitse windsector is haar veelzijdig-
heid. In de hele keten van schroefjes tot complete tur-
bine leveren Duitse bedrijven een bijdrage. Duitsland is 
van oudsher een sterk productieland en haar windsector 
profiteert	hier	ook	van.	Voor	offshore	wind	is	de		cluster		
in de regio Bremen-Oldenburg het belangrijkst. 



Figuur 27: Sandwichtoren (SKI, 2010)
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Ook het R&D-landschap is veelzijdig en daardoor sterk, 
maar diffuus. Om het onderzoek te structureren is in 
2003 ForWind opgericht. ForWind verenigt het sterke 
windonderzoek van de universiteiten van Hannover en 
Oldenburg en sinds 2009 ook Bremen. De ‘Sandwichtoren’ 
(zie Figuur 27) is een voorbeeld van innovatief onderzoek 
door één van de in ForWind verenigde onderzoeksinsti-
tuten. De Sandwichtoren bestaat uit twee buizen die in 
elkaar worden geschoven en verlijmd. De Sandwichtoren 
heeft een hogere draagkracht en stijfheid bij een lager 
materiaalgebruik ten opzichte van een conventionele 
stalen windturbinetoren.

Daarnaast zijn in 2009 verschillende windonderzoeksin-
stituten samengevoegd in het Fraunhofer Institut für 
Windenergie	und	Energiesystemtechnik	 (IWES).	 In	mei	
2010	presenteerde	IWES	een	nieuwe	technologie	om	met	
geluidsgolven uit luchtdrukkanonnen te kijken of de zee-
bodem geschikt is voor het plaatsen van windturbines.

Industrie
Ook de Duitse windindustrie doet toegepast onderzoek. 
Bedrijven als Repower, BARD en Siemens ontwikkelen 
nieuwe turbineconcepten die speciaal zijn aangepast 
op	 offshore	 omstandigheden.	 Zo	 is	 BARD	 bezig	 met	
de ontwikkeling van een 6 MW turbine. Daarnaast zijn 
Duitse	adviesbureaus	als	DEWI	en	WPD	van	internatio-
nale faam.
Het	is	opvallend	dat	Enercon,	de	windgigant	die	de	Duitse	
onshore markt domineert met een marktaandeel van 
zestig procent, niet in offshore installaties investeert. De 

reden hiervoor is niet geheel duidelijk, maar de slechte 
ervaringen die het bedrijf heeft opgedaan met een off-
shore proefproject spelen daarbij zeker een rol. Offshore 
wind blijkt toch een andere tak van sport dan onshore 
wind door de corrosieve weersomstandigheden en fun-
deringsmoeilijkheden.  

Havens
Voor de offshore windindustrie zijn havens van vitaal be-
lang. Het Duitse Cuxhaven, maar ook de Nederlandse 
Eemshaven	zijn	belangrijk	voor	de	Duitse	offshore	wind-
industrie vanwege hun gespecialiseerde faciliteiten en 
grote diepgang. Ook in  Bremerhaven, Wilhelmshaven en 
Emden	zijn	veel	offshore	activiteiten.	Rostock	is	een	be-
langrijke hub voor projecten in de Oostzee. 

6.5 Vooruitblik
Zoals	aangegeven	zijn	de	komende	jaren	doorslaggevend	
voor de offshore windindustrie. De politieke wil is er en 
de industrie staat te trappelen om aan de slag te gaan, 
maar de risico’s zijn nog te groot om investeerders over 
de streep te trekken. De industrie zou graag zien dat 
de Bondsregering garant staat voor investeringen in off-
shore windcapaciteit, maar die reageert tot nu toe terug-
houdend. De bouw van Alpha Ventus is een belangrijke 
stap, maar er kan niet eerst worden afgewacht of dit park 
standhoudt voordat er verder wordt gebouwd, want dan 
worden de ambitieuze doelstellingen onhaalbaar. Wan-
neer de balans positief uitslaat voor offshore wind, liggen 
er in Duitsland enorme kansen voor de Nederlandse off-
shore industrie, met name waar het gaat om funderingen 
en de bouw van gespecialiseerde schepen.



Windturbine met houten toren van TimberTower (2009)
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Nieuws: Windmolens weer van hout?
De grote trots van het Nederlandse landschap zijn de her 
en der verspreide houten windmolens, die in vervlogen 
tijden polders droogpompten en bakkers van meel voorza-
gen. Sinds enige decennia is er opnieuw veel aandacht 
voor windmolentechniek, nu bedoelt voor de opwekking 
van	schone	energie.	De	Duitse	firma	TimberTower	GmbH	
heeft een nieuw concept ontwikkeld voor windturbineto-
rens van het high-tech materiaal hout. Wellicht dat 
hiermee in de nabije toekomst de houten windmolen een 
renaissance beleeft.

De TimberTower wordt opgebouwd uit verlijmde ge-
lamineerde houten multiplexpanelen van 0,3 x 15 x 2,8m 
in een gesloten achthoekig kunststof omhulsel. Over de 
precieze samenstelling van materialen wil het bedrijf 
nog	niet	 teveel	 kwijt,	maar	 in	 ieder	geval	wordt	PEFC-
gecertificeerd	dennenhout	gebruikt.	PEFC-certificering	is	
vergelijkbaar met het internationale FSC-keurmerk. 
De afgebouwde toren van 110m hoog, meet 7 x 7m aan 
de voet en 2,4 x 2,4m aan de top. De onderdelen worden 
in containers naar de plaats van bestemming getrans-
porteerd, waar de toren vervolgens in maximaal twee 
dagen in elkaar wordt gezet.
De toren kan theoretisch tot 200m hoog worden ge-
bouwd en is ook voor offshore gebruik geschikt. Op-
merkelijk is hierbij dat de zilte zeelucht, die bij staal voor 
corrosie zorgt, het hout juist conserveert.

Kostenreductie
Het maken van een toren voor windturbines uit hout 
heeft, volgens TimberTower GmbH, een aantal voorde-
len ten opzichte van staal, wat nu het meest gebruikte 
materiaal	is	voor	de	torens.	Ten	eerste	is	de	toren	20%	
goedkoper dan een vergelijkbare toren van staal. Daarbij 
is de prijs van hout de afgelopen tien jaar stabieler was 
dan de prijs van staal, wat interessant is voor de planning 
van windparken. 

Logistieke revolutie
Daarnaast is de TimberTower ook een logistieke revolutie, 
volgens de ontwikkelaars. Conventionele stalen torens 
worden vervoerd per kostbaar speciaal transport, waarbij 
de diameter van de basis begrensd is op 4,20m, zodat 
de toren onder bruggen door vervoerd kan worden. De 
TimberTower wordt daarentegen in losse onderdelen in 
40ft containers naar de plaats van bestemming gebracht. 
Dit vergemakkelijkt het transport en zorgt ervoor dat de 
maximale diameter niet meer begrensd wordt door de 
brughoogte. Dit maakt hogere torens mogelijk en het 
transport goedkoper. 

Duurzaam
Verder is de TimberTower ook vanuit milieu-oogpunt in-
teressant. In tegenstelling tot stalen torens, waarvoor 
energie-intensieve processen nodig zijn, is het gebruik 
van hout CO2-neutraal. 
Daarnaast	bestaat	de	toren	voor	99%	uit	het	natuurlijke	
materiaal hout, dat aan het eind van de levensduur ge-
makkelijk	gerecycled	kan	worden.			

Ontwikkeling
In 2009 heeft het TimberTower-concept de Schweighofer-
prijs	gewonnen.	Dit	is	een	Europese	prijs	voor	innovatie	
in	bosbouw,	houttechnologie	en	–producten.	Eind	2009	is	
het concept door TÜV-Nord, een vooraanstaande Duitse 
test-	en	certificeringorganisatie,	gecertificeerd.	Daarmee	
kregen de initiatiefnemers het groene licht voor het bou-
wen	van	een	eerste	prototype.	Op	26	maart	j.l.	is	dit	pro-
totype	opgeleverd,	waarbij	de	bovenste	25m	van	de	to-
ren	is	gebouwd	in	Hannover,	Duitsland.	Eind	2010	wordt	
een	volledig	prototype	opgeleverd	van	100m	hoogte	en	
uitgerust met een 100 ton zware 1,5MW turbine van 
Vensys.	 In	 2011	wordt	 de	 eerste	 commerciële	 produc-
tie van houten torens verwacht en dan zal ook duidelijk 
worden of de houten windmolen wederom gemeengoed 
zal worden.



Figuur 28: Kostenreductiepotentieel duurzame energiebronnen tegen-
over	conventioneel	opgewekte	elektriciteit	(IWES,	2007).

34

7 Vooruitblik

De grootste uitdaging in de ontwikkeling van duurzame 
energiebronnen is de competitie met conventioneel 
opgewekte energie. Hierbij ligt de nadruk op kosten. Als 
externe kosten van de conventionele energieverzorg-
ing, zoals gezondheidskosten door luchtvervuiling en de 
kosten van klimaatverandering, meegerekend worden, 
kunnen de meeste duurzame bronnen al met conven-
tioneel opgewekte energie concurreren. Als alleen wordt 
gekeken naar de prijs van energie, zijn duurzame bron-
nen over het algemeen nog duurder. Verwacht wordt dat 
door onderzoek en ontwikkeling de kosten van de meeste 
duurzame energiebronnen sterk blijven dalen en binnen-
kort zelfs op prijs met conventioneel opgewekte energie 
kunnen concurreren (zie Figuur 28).

Naast kostenreductie zijn voor de soepele integratie van 
een groeiend aandeel duurzame energie in de (Duitse) 
energiemix innovaties op de volgende gebieden van be-
lang:

Afstemmen van vraag en aanbod van energie 
(smart	 grids).	 Energieverbruik	 moet	 worden	
afgestemd op de momenten dat het aanbod 
toerijkend is, bijvoorbeeld de elektrische auto 
opladen op het moment dat het hard waait.
Verbeteren van de energienetten. Nu al loopt 
op sommige momenten het energienet tegen 
haar grenzen. Wanneer een groeiend aandeel 
variabele zonne- en windenergie verwerkt moet 
worden, is het nodig de capaciteit van het net 
daarop	 aan	 te	 passen.	 Daarnaast	 kunnen	 Eu-
ropese netintegratie, decentralisatie van de 
energievoorziening en het hiervoor genoemde 
afstemmen van vraag en aanbod van energie 
het elektriciteitsnet ontlasten.
Energie-opslag.	 Er	 zijn	 al	 een	 aantal	 water-
krachtcentrales die functioneren als energie-
opslag door water omhoog te pompen op het 
moment dat er overcapaciteit is en elektriciteit 
op te wekken op het moment dat de elektri-
citeitsvraag hoog is. 

Naast dergelijke waterkrachtcentrales zijn er 
ook andere mogelijkheden voor energie-
opslag, bijvoorbeeld met vliegwielen, perslucht, 
accu’s	of	waterstof.	Zulke	opslagmogelijkheden	
worden steeds belangrijker naarmate variabele 
duurzame energiebronnen een grotere rol in de 
energiemix spelen. 

•

•

•

In Duitsland is het aandeel duurzame energie hard aan 
het groeien, hierdoor loopt het land sneller tegen de 
hierboven genoemde uitdagingen aan dan andere lan-
den. Om hierop in te spelen heeft de Bondsregering het 
onderzoeksprogramma	E-energy	in	het	leven	geroepen.	
Dit programma omvat zes modelregionen waarin smart 
gridtechnologie wordt getest en verder ontwikkeld. Daar-
naast werkt de Bondsregering aan het ‘energieconcept’. 
De Duitse energie-industrie wacht hier vol spanning op, 
omdat belangrijke besluiten over de toekomst van de 
Duitse (duurzame) energiesector in dit plan worden vast-
gelegd. Ook wordt hierin een besluit vastgelegd over de 
veel bediscussieerde looptijdverlening van kerncentrales. 
Dit besluit is voor de toekomst van de duurzame-ener-
giesector van groot belang, omdat kerncentrales niet 
flexibel	 regelbaar	 zijn	 en	 dus	 niet	 kunnen	 inspelen	 op	
de variabele elektriciteitproductie van wind- en zonne-
energie. Verwacht wordt dat in oktober 2010 het energie-
concept wordt gepresenteerd.
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