
Zonnepanelen:
nieuwe vrijheid

Camperaars houden van vrijheid en onafhankelijkheid. 

Een zonnepaneel kan daaraan bijdragen. De camper 

hoeft immers nooit meer aan de stroompaal. 

Overwegen of de investering interessant genoeg is, 

vereist wat tijd en kennis van zaken. 

Tekst Wim de Roos 
Beeld Wim de Roos, BlissMobil, leveranciers

Is een camper onafhankelijk van andere 
energiebronnen, dan kun je op zoek gaan 
naar de meest afgelegen en avontuurlijke 
locaties met prachtige uitzichten, veel 

privacy, midden in de natuur. Niet voor niets 
zijn woestijncampers er standaard mee uitge-
rust. Maar ook een overvloed aan eenvoudige 
camperplekken komt binnen bereik.
Als de camperaar eenmaal heeft gekozen voor 
het zonnepaneel, is het net als bij een scho-
telinstallatie voortaan van belang om goed 

naar de locatie van de camper te kijken. Waar 
schijnt de zon, of waar blijft hij langer schij-
nen, waar blokkeren bomen het zonlicht en 
wat is de weersverwachting in dit jaargetijde? 
Allemaal om de effectiviteit van het paneel in 
te schatten en de verblijfsduur of het stroom-
verbruik eventueel aan te passen. Het klinkt 
ingewikkeld, maar is vanaf het eerste moment 
vanzelfsprekend. Net als het controleren van 
de laadstroommeter om te zien of de instal-
latie nog goed werkt. En natuurlijk vraagt een 

paneel ook wat onderhoud: afstoffen en af en 
toe een wasbeurt. 

Recht op de zon
Een zonnepaneel is een oppervlak met zoge-
heten fotovoltaïsche cellen, voor de opwek-
king van elektriciteit uit zonlicht. Deze zon-
necellen zijn meestal gemaakt van silicium. 
Zonnepanelen worden ook wel aangeduid als 
PV-paneel. 
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1. Dat zonnepanelen 

sterk zijn, lijdt geen 

twijfel meer.

2. Het mooiste is als 

er een aansluitpunt 

voor de laadregelaar 

aanwezig is.

3. Een zonnepaneel dat 

de zon onder een hoek 

van precies 90 graden 

volgt.

Een controlepaneeltje 

maakt in de camper 

zichtbaar wat je hebt 

aangeschaft.

Aan een zonnepaneel op zich heb je niet veel, er is ook 
een belangrijk stukje elektronica nodig om de opgewekte 
energie in een accu op te kunnen slaan. De onderdelen 
zijn altijd afzonderlijk verkrijgbaar, maar meestal werken 
camperdealers met complete pakketten. Voor wie niet wil 
klussen, plakken en boren, zijn steeds meer mobiele solarsets 
verkrijgbaar. Die leg je bij aankomst op tafel, op het dak of 
tegen de camperwand. Je doet de stekker in de aansluiting 
naar je accu en het is klaar. Een voordeel is dat je deze 
panelen ook gemakkelijk recht op de zon kunt richten, wat 
de opbrengst ten goede komt. En dan zijn er nog flexibele 
en heel dunne panelen. Deze zijn veelal ontwikkeld voor de 
jachtbouw, om rechtstreeks op de ondergrond te lijmen. Een 
nadeel hiervan is wel de opwarming van het camperdak. 

Rotte appel
Een zonnepaneel met bijbehorende elektronica kost al snel 
800 euro. Je moet de opgewekte stroom ergens opslaan, dus 
veelal is ook een nieuwe, tweede of betere accu nodig. En 
dan komen de installatiekosten er nog bij. Wie een camper 
heeft waar nog garantie op zit, kan vaak niet om de merk-
dealer heen.
Je komt op de zoektocht naar een systeem diverse soorten 
panelen tegen. Zogenaamde amorfe zonnepanelen zijn 
meestal gemaakt van amorf silicium. Ze hebben een lager 
rendement dan kristallijne panelen. Deze techniek vindt 
dan ook meestal zijn toepassing in kleine stroomgebruikers, 
zoals rekenmachines of horloges. Alle overige soorten 
zonnepanelen op de markt zijn in principe bruikbaar voor 
de camper. Duurdere panelen geven meestal een hoger 
rendement. Uit tests blijkt echter dat er ook best af en 
toe een rotte appel tussen zit. Bekende merken doen 
goed hun best en made in Germany staat nog altijd voor 
een zekere kwaliteit. 

Gevoeligheid
Monokristallijne zonnepanelen, die veel gebruikt worden 
voor de campermarkt, zijn te herkennen aan de egaal 
zwarte kleur. Deze panelen zijn wat duurder en hebben een 
tot 2 procent hoger rendement dan andere polykristallijne 
panelen in dezelfde maat. De verschillen tussen de moderne 
varianten zijn tegenwoordig overigens steeds kleiner en 
zelfs bijna te verwaarlozen. Wat goedkopere polykristallijne 
panelen hebben een blauwig craquelé patroon. Het verschil 

tussen de twee zit ‘m in de manier van produceren. 
Dan is er nog het CIS-zonnepaneel, ook wel het dunne-film-
zonnepaneel genoemd. Dit ook uit kristallijne zonnecellen 
bestaande paneel oogt ook egaal zwart. CIS-zonnepanelen 
leveren met een lagere wattpiek (Wp) per vierkante meter 
uiteindelijk meer kilowattuur (kWh). Dat kan oplopen tot 
wel 8 procent meer rendement. De winst zit ‘m in de betere 
gevoeligheid onder mindere lichtomstandigheden, zoals bij 
bewolking, of als de panelen geheel of gedeeltelijk in de 
schaduw liggen. Van deze panelen is wel een groter opper-
vlak nodig en ze zijn aanzienlijk zwaarder. 
Net als bij zonnepanelen voor woningen zal een paneel 
waarschijnlijk ruim 25 jaar mee kunnen. Wel is het normaal 
dat de opbrengst in de loop van de jaren wat terugloopt, 
zo’n 10 procent in tien jaar.

Bij de keuze voor zonnepanelen is het van belang 
om vast te stellen welke opbrengst er nodig is 
om aan de vraag naar stroom te kunnen voldoen. 
Stel daarvoor vast welke stroomverbruikers er zijn 
en vermenigvuldig van elk apparaat of lamp het 
vermogen in watt met het aantal uren ze dagelijks 
in gebruik zijn. Dat levert per verbruiker een aantal 
watturen op. Tel deze waardes bij elkaar op: dit is 
het aantal watturen dat dagelijks wordt gebruikt 
en dat dus ideaal gesproken ook door de panelen 
geleverd moet worden.
Het vermogen van een zonnepaneel wordt aan-
gegeven in wattpiek (Wp) of in watturen per dag 
(Wh). Vuistregel is dat een paneel per wattpiek 
ongeveer vier watturen per dag oplevert, dus een 
paneel van 60 wattpiek is goed voor 240 watturen 
per dag. Blijft het dagelijks verbruik hieronder, dan 
is zo’n paneel theoretisch voldoende. Maar wie 
in het voor- en najaar op stap gaat, of zelfs in de 
winter, kan het beste maar een zeer ruime marge 
nemen, tot aan een verdubbeling, want dan zijn de 
dagen korter en is de zon minder krachtig. 
Een handige rekenhulp om vast te stellen hoeveel 
stroom er nodig is, staat op www.nkc.nl > Advies > 
Techniek > Stroomvoorziening > Energiebalans.

Energiebalans
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AANDACHTSPUNTEN BIJ AANSCHAF

• Wat is het doel?
•  Wat is het dagelijkse stroom-

verbruik?
•  Wat is het gewenste vermogen 

aan zonne-energie?

•  Zoek de juiste soort panelen. 
Hoeveel? Hoe groot? 

•  Internetreview. Hoe brengen 
fabrikant en paneel het er af?

• Is er genoeg ruimte op het dak?

•  Wat zijn bijkomende kosten 
zoals accu’s,  
bekabeling, aanpassingen?

• Wat is de gewichtstoename?
• Wat zijn de montagekosten?

3

Bij koelte levert een paneel betere prestaties. Daarom zijn 
panelen voor campers op voetjes, los van het dak gemon-
teerd. Zo kan het paneel de zonnewarmte door ventilatie 
kwijtraken. Een nadeel is dat schoonmaken of onderhoud 
onder het paneel lastig is. Monteer ze daarom bij voorkeur 
niet over kitnaden op het dak. Vaak anders dan verkopers, 
adviseren fabrikanten van zonnepanelen om de panelen niet 
rechtstreeks tegen het dakpaneel te lijmen. Dat gebeurt wel 
veel bij zeiljachten. 
Ook is het belangrijk om te weten dat het vermogen van 
een paneel is vastgesteld onder laboratoriumomstandighe-
den, waarbij zonlicht er onder 90 graden op valt. Schuine 
lichtinval zorgt voor een lager rendement. Op opbrengst is 
evenredig met de sinus van de invalshoek, die eenvoudig 
met een rekenmachine is vast te stellen. Toets de hoek in en 
druk op sin. Bij 90 graden is de uitkomst 1 en bij 45 graden 
iets meer dan 0,7. Dat is te vertalen in een opbrengst van 
70 procent van het maximum. Bij 0 graden, als het zonlicht 
over het paneel zou scheren, is de uitkomst 0. Is een paneel 
nat, vuil, stoffig of besmeurd met vogelpoep, dan vermin-
dert de opbrengst ook. 

Alternatieven
In veel gevallen is de aanschaf van een zonnepaneel op 
een camper financieel niet zo interessant. Er gaat geen 
stroom terug naar het lichtnet, zoals bij een woning, dus 
van terugverdienen kan nauwelijks sprake zijn. Wie veel op 
een camping verblijft, heeft vaak de beschikking over een 
stroomaansluiting en wie veel verkast, heeft waarschijnlijk 
voldoende aan de laadstroom van de dynamo. 
Er zijn ook alternatieven, zoals de generator of de brand-
stofcel. Die zijn handig voor camperaars die incidenteel een 
week op één plek staan, bijvoorbeeld bij een evenement. 

De brandstofcel kan dan ongemerkt de accu’s op peil hou-
den. Zo’n alternatief biedt bovendien stroomzekerheid in de 
winter, tijdens korte of zeer bewolkte dagen, als volle accu’s 
belangrijk zijn en de camper langere tijd stilstaat.
Bij de vraag of de aanschaf van zonnepanelen interessant 
is, speelt het stroomverbruik ook een grote rol. In warme 
streken is de airconditioner een grote stroomvreter, die 
een dak vol panelen vraagt. Als de camperaar apparaten 
wil gebruiken die 230 volt nodig hebben, moet er ook een 
omvormer aan boord zijn, die mogelijk ook veel stroom 
vraagt. Veel zaken om even vooraf bij stil te staan, want veel 
stroomgebruik betekent een dak vol panelen. 
Tot slot iets over het aansluiten van de zonnepanelen: dat 
moet bij elke camper apart worden bekeken. Soms is de 
aanwezige elektronica erop ingericht. Bestaat het systeem 
uit allemaal losse elementen, dan is rechtstreeks op de accu 
aansluiten meestal de beste oplossing. 

4. Zo kan het ook:  

zonnepaneel op  

de imperiaal. 

5. Met een dak vol 

zonnepanelen hoef 

je nooit meer aan de 

stroompaal.

De regelaar regelt de 

laadstroom naar  

de batterij. Het is een 

onmisbaar deel van  

de installatie.

• 40-100 Wp
Voor kleinere campers 
met weinig verbruikers.  
Gebruiksperiode april tot 
september. 

• 100 Wp
Kleine tot middelgrote 
campers, voorzien van 
licht, pomp, radio en te-
levisie. Gebruiksperiode 
april tot september.

• 100 tot 200 Wp
Grotere campers die 
het hele jaar worden 
gebruikt.  
Laadstroom voldoet 
voor licht, waterpomp, 
televisie en radio. 

• Meer dan 200 Wp
Bij dit vermogen behoort 
gebruik van een com-
pressorkoelkast ook nog 
tot de mogelijkheden.

Wat kun je ermee?

4 5
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Alle soorten en maten
Om enig inzicht te bieden in complete zonne-energiesystemen voor campers, is een voorselectie gemaakt. 

Natuurlijk zijn er veel meer complete, of zelf samen te stellen mogelijkheden. Bij gebruik van meerdere 

panelen van verschillende afmeting moet bijvoorbeeld een regelaar met meerdere aansluitpunten 

toegepast worden. Daarover kan de leverancier prima advies geven. De hier genoemde panelen zijn 

Solara Starterspack SP01 Solara Power Mobil Plus-serie

Mobile Technology Cis LineTruma Solarset 150

Merk:    
Truma

Type:
Solarset 150

Soort:
Monokristallijn

Vermogen:
150 Wp

Regelaar:
Solar Dual Bat-
tery Charger SDC 20: 
20 A

Afmetingen:
1.538 x 660 x 70 mm

Gewicht:
12,2 kg

Setinhoud:
Zonnepaneel, 
regelaar, kabels, 
dakdoorvoer, 
montage materiaal, 
handleiding

Prijs:
adviesprijs  
€ 1.134,25

Garantie:
2 jaar

Informatie:
Deze set is bedoeld 
voor grotere cam-
pers. www.truma.
com

Merk:    
Solara

Type: 
Starterpack SP01  

Soort:
Monokristallijn

Vermogen:
100 Wp

Regelaar:
Solara 10 A met led-
laadstroomindicatie

Afmetingen: 
600 x 1.387 x 60 mm

Gewicht: 
Geen opgave

Setinhoud:
Paneel, regelaar, 
montagemateriaal, 
dakspoiler, dakdoor-
voer, montagehand-
leiding

Prijs:
Adviesprijs  
€ 455,50

Garantie:
5 jaar

Informatie:
Made in Germany.  
Een sterk standaard 
ontworpen zonne-
paneel, dat een stukje 
boven de dakplaat 
wordt gemonteerd. 
www.solara.de

Merk:
Mobile Technology

Type:
Cis Line

Soort:  
CIS

Vermogen:
80 Wp

Regelaar:
Buttner MT 350-PP 
22 A

Afmetingen:
1.325 × 605 × 66 mm

Gewicht:
geen opgave

Setinhoud:
Paneel, regelaar,  
bekabeling, montage-
materiaal, dakdoor-
voer, montagehand-
leiding

Prijs: 
Adviesprijs € 858,-

Garantie:
2 jaar

Informatie:
Dit type paneel is ook 
prima geschikt voor 
montage op plaatsen 
waar deelschaduw 
niet te vermijden is, 
bijvoorbeeld door  
een schotelantenne  
of dakkoffer.  
www.ocs-recreatie.nl 

Merk:    
Solara

Type: 
Power Mobil  
Plus-serie  

Soort:
Monokristallijn

Vermogen:
100 Wp

Regelaar:
Geïntegreerd

Afmetingen: 
1.224 x 674 x 25 mm; 

ingeklapt 612 x 674 x 
6 mm

Gewicht: 
4,4 kg

Setinhoud:
Voorruitverduistering, 
paneel, bekabeling

Prijs:
Adviesprijs  
€ 1.299

Garantie:
5 jaar

Informatie:
Net nieuw op de 
markt. Voor de VW 
T5 om te beginnen. 
Voorruitverduistering 
en isolatie met een 
afneembaar opvouw-
baar zonnepaneel.  
Met kabelslot tegen 
diefstal te beveiligen.  
www.solara.de 
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Alle soorten en maten

Victron Energy BlueSolar 100W Victron Energy BlueSolar 100W

Gimeg Solar Power kit 120 Truma Solarset 23

Merk:
Gimeg 

Type:
Solar Power kit 120

Soort: 
Monokristallijn

Vermogen:
120 Wp

Regelaar:
10 A

Afmetingen:
1.350 x 665 x 55 mm

Gewicht:
12,4 kg

Setinhoud:
Paneel, regelaar, 
bekabeling,  
montagemateriaal

Prijs: 
Adviesprijs € 269,95

Garantie:
2 jaar

Informatie:
Een complete set voor 
een aantrekkelijke 
prijs. www.gimeg.nl

Merk:
Truma

Type:
Solarset 23

Soort:  
Monokristallijn

Vermogen:
23 Wp

Regelaar:
Truma SC 3 A

Afmetingen:
388 x 535 x 70 mm

Gewicht:
3,7 kg

Setinhoud:
Paneeltje, regelaar, 
kabels, dakdoorvoer, 
montagemateriaal, 
handleiding

Prijs: 
Adviesprijs € 349,65

Garantie:
2 jaar

Informatie:
Zonnepaneel speciaal 
bedoeld voor onder-
houd van een accu 
en af en toe gering 
stroomverbruik.  
www.truma.com

Merk:    
Victron Energy

Type: 
BlueSolar 100W

Soort: 
Polykristallijn

Vermogen: 
100 Wp

Regelaar:
geen 

Afmetingen:
1.000 x 670 x 35 mm

Gewicht:
8,9 kg

Setinhoud:
nvt

Prijs:
adviesprijs € 209,35

Garantie:
5 jaar

Informatie:
Los paneel. Advies 
regelaar: BlueSolar 
MPPT max. 75V/15A. 
www.victronenergy.
com

Merk:    
Victron Energy

Type: 
BlueSolar 100W

Soort: 
Monokristallijn

Vermogen: 
100 Wp

Regelaar: 
geen

Afmetingen: 
1.195 x 545 x 35 mm

Gewicht: 
8 kg

Setinhoud: 
nvt

Prijs: 
Adviesprijs € 242,00

Garantie: 
5 jaar

Informatie: 
Los paneel. Advies 
regelaar: BlueSolar 
MPPT max. 75V/15A. 
www.victronenergy.
com

startersets, waarbij vaak het montagemateriaal is inbegrepen. Prijsverschillen hangen vooral samen met 

de vraag of er sprake is van massaproductie. Zo betrekt Gimeg een paneel rechtstreeks van een van de 

grootste oosterse producenten, terwijl bijvoorbeeld Solara alles met vooral aandacht voor kwaliteit, in 

eigen Duitse handen houdt. Bijna alle genoemde sets zijn in diverse paneelafmetingen verkrijgbaar.
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eten is weten, luidt het gezegde, 
maar weten op zich is ook erg 
belangrijk. Bijvoorbeeld of er 
voor het gewenste zonnepaneel 

voldoende ruimte is op het dak. Misschien zijn 
meerdere kleine panelen nodig. Onderzoek ook 
welke elektronica in de camper is gebruikt, om 
de regelaar erbij uit te kunnen kiezen. Als de 
fabrikant van de camper de bekabeling voor het 
zonnepaneel al heeft aangelegd, zoals hier het 
geval is, maak je daar natuurlijk gebruik van. 

M

Zonnepaneel 
     plaatsen

Na de theorie volgt de praktijk. Als is uitgerekend hoeveel energie nodig is voor het gewenste stroom-

verbruik in de camper, is het mogelijk om een keuze te maken en vast te stellen wat de afmeting van het 

benodigde zonnepaneel is, of van de panelen. De handige doe-het-zelver kan een paneel zelf plaatsen.

De voor- en achterspoiler uit de 
set houden het zonne paneel uit 
de wind. Deze spoilers aan de lijst 

van het paneel schroeven is de eerste 
stap naar montage op het dak. Op de 
spoilers ligt het paneel vrij van het dak, 
waardoor het in vol zonlicht koeler 
blijft en een beter rendement heeft. 

1

Gereedschap en materiaal: meet- en tekengereedschap, 

schroefboor machine, multimeter, diverse 

aansluitmaterialen, kniptang, draadstriptang,  

diverse Schaudt-kabelsetjes, monokristallijn  

zonnepaneel, Schaudt-regelaar.
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Bekijk ook het filmpje op NKC TV, 
www.nkc.nl > Actueel > NKC TV > 

Zonnepaneel plaatsen.

NKC TV

Er is veel aandacht voor het 
reinigen van het dak. Op de 
schone, nauwgezet ontvette 

dakplaat houdt lijmkit perfect en zijn 
afdichtingen gegarandeerd langdurig 
waterdicht. Ook de spoilers krijgen 
deze behandeling.

Tekst Wim de Roos
Fotografie Yoeri Somers

Uitvoering techniek Ivo Besseling, Bruggink Campers

Op de spoilers is een riante 
hoeveelheid lijmkit aange-
bracht. Vakkundig en zeer 

precies vleit de campermonteur het 
paneel op z’n plaats op het dak. Daarna 
plaatst hij ter fixatie aan beide zijden 
schroeven door de spoilers in het dak. 

4 Als alle aansluitingen zijn 
gerealiseerd, is het tijd om 
te meten of het paneel ook 

werkt. Het kan nog steeds van de 
spoilers af. Werkt alles, dan is vastlij-
men van het paneel op de spoilers de 
volgende stap. 

7

De afmetingen van het te 
plaatsen paneel zijn natuurlijk 
bekend. Het uitmeten van de 

montageplaats is daarna belangrijk. De 
stroomdraad van paneel tot dakdoor-
voer moet zo kort mogelijk blijven en 
de kabelgoot liefst strak en haaks zijn 
aangelegd van paneel naar dakdoor-
voer. Voor het schroeven en boren is 
kennis van de dakconstructie boven-
dien belangrijk.

2 Verstopt achter de wand in 
een bovenkastje ligt de kabel 
voor het zonnepaneel soms 

al klaar. Deze standaardkabels zijn na-
tuurlijk al netjes weggewerkt. Met een 
dakdoorvoer die uitkomt in een kast, 
blijft de stroomkabel ook binnen uit 
het zicht. Omlaag leiden kan eventueel 
in de hangkast of achter gordijnen.

5

3
Een rubbertje in het mogelijk 
scherpe gat in de aluminium 
dakplaat beschermt de 

stroomkabel. De met een riante hoe-
veelheid lijmkit op het dak bevestigde 
dakdoorvoer onttrekt het geboorde gat 
en de kabel aan het zicht en sluit het 
geheel waterdicht af.

6 Plug de stekker van de regelaar 
in de aangegeven aansluiting 
op het elektroblok van 

Schaudt. Na het plaatsen van de 
zekering laadt het zonnepaneel zowel 
de boordaccu als de startaccu. Is 
dergelijke moderne elektronica niet 
aanwezig, lees dan de gebruiksaanwij-
zing van de camper of vraag de dealer 
of een specialist om informatie. 

9

Monteer de regelaar zo dicht 
mogelijk bij de plek waar hij 
wordt aangesloten, de accu of 

de camperelektronica. In dit geval past 
de Schaudt-regelaar perfect bij het 
Schaudt-elektroblok.

8
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