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1. Inleiding 
 

De zon is sinds het ontstaan van onze planeet aarde altijd 
de grote brenger van leven en energie geweest. 
Geen wonder dat door mensen in vroeger tijden de zon 
vereerd werd. 
Brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas raken lang-
zaam maar zeker op. Dat geldt niet voor de energie die de 
zon levert. 
Daardoor wordt de interesse in zonne-energie steeds gro-
ter. 
In dit boek krijg je antwoord op vragen als: 
 Welke twee soorten zonne-energie zijn er? 
 Wat is lichtenergie? 
 Wat is warmte-energie? 
 Hoe werkt een zonnepaneel? 
 Hoe werkt een zonneboiler? 
 Hoe werkt een zonnecollector? 
 Wat is de toekomst van zonne-energie? 
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2. De zon  

Superster 
De zon is verreweg het grootste hemel-
lichaam in ons zonnestelsel. De middellijn 
van de zon is 109 keer groter dan die van de 
Aarde. Door de enorme grootte van deze 
reusachtige ster blijven de aarde en alle an-
dere planeten er in een baan omheen draai-
en (1).  
Licht– en warmtefabriek 
De zon bestaat voor het grootste gedeelte uit 
waterstof. Maar deze superster bestaat ook 
uit het gas helium en verder uit zwaardere 
stoffen als zuurstof, koolstof, ijzer en neon. 
Je kunt de zon zien als een superfabriek die 
warmte en licht maakt door al die stoffen. 
De buitenkant van de zon bereikt een tem-
peratuur van 5500 graden Celsius. In de kern 
loopt die temperatuur op tot een duizeling-
wekkende hoogte van ruim 13,6 miljoen gra-
den Celsius. 
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De juiste afstand 
Onze aarde staat op de juiste afstand van de zon. 
De afstand bedraagt ongeveer 150 miljoen kilo-
meter en maakt leven mogelijk.  
Iets dichterbij de zon zou alles op aarde doen ver-
nietigen door de hitte. Te ver weg van de zon zou 
onze planeet een koude, onleefbare planeet ma-
ken. 
Het licht van de zon doet er 8 minuten over om de 
aarde te bereiken. 
De zon als god 
Door de hele geschiedenis hebben de men-sen het 
belang van zon als energiebrenger gezien. 
In verschillende culturen werd de zon als god ver-
eerd. De Egyptaneren vereerden Ra (1), die in zijn 
schip langs de hemel voer. 
In India werd Surya (2), die in een wagen langs de 
hemel reed, vereerd. 
De Azteken in Amerika vereerden hun zonnegod 
(3) zelfs met mensenoffers. 
De Romeinen vereerden de onoverwinnelijke Zon, 

Sol (4).  
Keizer Constantijn 
vereerde deze god 
zelfs door een dag 
haar naam te geven: 
Zondag 
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3. Soorten zonne-energie 
 

 1. Lichtenergie 
Licht is een elektromagnetische 
straling die in golven de aarde 
bereikt. We kunnen dat licht 
met ons oog zien. 
Het licht van de zon wordt door 
de mens gebruikt om elek-
trische stroom op te wekken. 
Zonnepanelen (1) met PV-cellen 
(2) vangen het licht op 
en zetten die om in in 
z.g. zonnestroom. 

 

Superbron 
De zon is een superbron van energie.  
De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is 
maar liefst 9000 keer groter dan de energie die alle 
7 miljard bewoners van de aarde nodig hebben. 
De zon geeft ons twee soorten energie: 2. Warmte-energie 

De zonnewarmte is ook een elektro-
magnetische straling die van de zon 
komt. Alleen die straling wordt ver-
oorzaakt door de hoge tempe-ratuur 
van de zon. 
Warmte– of thermische energie 
wordt opgewekt met zonneboilers 
(3) of zonnecollectoren (4).   
Deze zonneboilers  en zonnecollec-
toren verwarmen water met de hulp 
van de zon.  
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4. Het zonnepaneel 
 

 Het zonnepaneel 
Een zonnepaneel bestaat uit verschil-
lende lagen: 
1. Gehard glas 
2. Een rubber/platsic folielaag die 

als lijm alle delen bijelkaar houdt. 
3. De zonnecellen. 
4. Folielaag net als bij nummer 2. 
5. Folielaag die tegen weer en water 

kan. 33  22  44  55  11  

 Hoe maken zonnecellen stroom? 
Een zonnecel bestaat uit twee dunne plakken silicium op elkaar.  
De bovenste laag is negatief geladen (A) en de onderste positief (B). 
Tussen de twee lagen zit een scheidingslaag. Zonlicht zorgt in de bo-
venste laag dat negatieve elektronen gaan bewegen.  
Ze bewegen door de scheidingslaag en komen in aanraking met de on-
derste laag met positieve elektronen. 

Waar negatief en positief samenkomen, ont-
staat een elektrische spanning (C). Hoe meer 

cel- len in een paneel zitten des te meer elektri-
sche spanning wordt geleverd. 
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 Silicium 
De stof silicium wordt gewonnen 
uit zand. 



 
Hoe komt de stroom in huis 
A. De zonnepanelen vangen zonlicht op en zetten het 

licht om in gelijkstroom. 
B. De omvormer zet de stroom om in bruikbare 

stroom. 
C. De stroom gaat naar de elektriciteitsmeter in de me-

ter-kast. Daar wordt de hoeveelheid stroom geme-
ten. Krijg je meer stroom binnen dan je verbruikt, 
dan draait de meter achteruit. De bewoner 
lever zijn stroom nu aan het stroomnet dat iedereen 
gebruikt 

D.  Met deze kast blijft de bewoner aangesloten op het 
gewone elektriciteitsnet. Zo wordt ook stroom gele-
verd als er geen zon is. 

E. Meter die de stroomopbrengst van de panelen 
meet. 

F. Het stroomnet waar alle huishoudens gebruik van 
maken. 

ZO LEVERT ONS ZONNEZO LEVERT ONS ZONNE--

PANEEL OOK IN DE WINTER PANEEL OOK IN DE WINTER 

NOG  STEEDS STROOM.NOG  STEEDS STROOM.  

 



In een rekenmachine vind je zonnecellen. 
Deze zonnecellen (1) zijn de vervanger 
van de vroegere batterij. 
De rekenmachine heeft weinig stroom 
nodig. De energie van de zon is genoeg. 
Als je de zonnecellen bedekt, merk je dat 
je rekenmachine het niet meer doet. 

1 

Nog meer gebruik van zonnecellen 
Zonnecellen worden op allerlei manieren gebruikt: 

 

 

 Er worden steeds meer zonneparken 
gebouwd. De zonnepanelen nemen 
veel ruimte in. Dat is zonde . Je kunt ze 
beter combineren met een ander doel.  
Hier zie je de panelen op een par-
keerplaats. De auto’s staan in de scha-
duw en de panelen leveren de stroom. 

Straatverlichting op zonnecellen. 
De stroom die overdag gemaakt 
wordt, door de zon, wordt op-
geslagen voor de nacht 

 Auto’s die rijden op stroom opgewekt 
door zonnecellen. Daarmee worden volop 
proeven gedaan. Er zijn races met auto’s 
die rijden op de kracht van de zon.  



5. De zonneboiler 
 

 Hoe werkt een zonneboiler? 
Heb je op een warme zomerdag het eerste 
water uit een tuinslang wel eens gevoeld? 
Dat water is warm. De zon verwarmde het 
water in de slang. 
Op dezelfde manier werkt de zonneboiler. 
De zonne-energie wordt niet omgezet in 
stroom, maar in warmte. 
Op het dak verwarmt de zon koud water in 
een buizensysteem (1). Het warme water (2)
wordt naar een voorraadvat (3) gepompt.  
Dit vat houdt het warme water op de juiste 
temperatuur. Het onderste deel van het vat 
bevat koud water dat naar het dak gepompt 
wordt (4). 
Het warme water wordt gebruikt voor dou-
chen, afwassen of verwarming. 
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HEERLIJK! HEERLIJK!   
WARM WATER VAN EIGEN DAK!WARM WATER VAN EIGEN DAK!  



6. De zonnecollector 
 

 
Hoe werkt een zonnecollector? 
De zonnecollector bestaat uit een gebogen spiegel (1). 
De spiegel vangt de zonnestralen (2) op. De gebogen 
vorm van de spiegel zorgt dat de zonnestralen op een 
punt vallen. Op dat punt is de warmte het grootst. Je 
noemt dat het brandpunt (3). 
Je De spiegels draaien mee met de zon. 
Over het brandpunt van de spiegel loopt een buis met 
een vloeistof die heel snel heet wordt (4). 
De hete vloeistof wordt langs een watervat (5) gepompt.  
De hete vloeistof brengt het water aan de kook.  
Stoom (6) van het kokende water laat een stoomturbine  
(7) draaien. 
De draaiende turbine laat een generator (8) meedraaien.  
Een generator werkt net als je fietsdynamo die stroom le-
vert. Niet licht, maar warmte wordt hier omgezet 
in stroom. 
De stroom gaat naar de elektriciteitscentrale. 
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Nog meer gebruik van warmte-energie 

 
 De zonne-oven 
Deze oven werkt alleen op de kracht van de zon. 
De zonneoven bestaat net als de zonnecollector uit 
een gebogen spiegel.  
De pan hangt boven het brandpunt van de zonne-
stralen. 

 De zonnetoren 
In het Spaanse Sevilla staat een zonnetoren (1) temidden van 
zo’n 600 spiegels (2). De toren staat in een zee van zonlicht.  
De straling van de zon wordt weerkaatst op één brandpunt bo-
venin de toren (3). Daar kan de temperatuur oplopen tot 1000 
graden Celsius. Die hoge temperatuur laat water koken.  
Het kokende water levert stoom.  
Die hete stoom zet een turbine met generator in beweging. De-
ze turbine levert elek-triciteit aan ongeveer 6000 woningen. 
Als de zon ondergaat, wordt de stoom opgeslagen.  

11  

11  
22  22  

33  



 

7. Zonne-energieweetjes  

Zonne-energie zuivert water 
In zonnige gebieden met gebrek aan zuiver drinkwater kan de zon ook een 
handje helpen. Het simpele apparaat hiernaast is gemaakt van terracotta 
(een soort klei). Er kan vuil, brak of zout zeewater in. 
Zo werkt het: 
1. Het vervuilde water komt onderin een bakje. 

2. De hete zon laat het water verdampen. Het water stijgt op 
door het pijpje.  

3. De damp komt in het bovenste deel tegen het deksel en kan niet meer te-

rug. Aan het eind van de dag koelt de damp af en wordt schoon water. 
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 Zonnevliegtuig 
Twee Zwitserse piloten vlogen dit zonnevliegtuig in 
etappes rond de wereld. Het superlichte vliegtuig 
weegt slechts 1600 kilogram. De vleugels zijn bedekt 
met bijna 12.000 zonnecellen. 
De  zonnecellen bedekken 200 m² vleugel.  
De opgewekte zonnestroom laat een elektromotor 
draaien die vier propellers aandrijft. 
De motor levert net zoveel vermogen als het allereer-
ste vliegtuig (1) dat in 1903 de lucht in ging. 
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 Grootste zonnepark 
Het grootste zonnepark is gebouwd 
door Chinezen in het land Pakistan (1). 
In het park staan  400.000 zonne-
panelen opgesteld. 
Het woestijgebied krijgt per dag 13 uren 
zon. 
Het zonnepark gaat stroom aan 320.000 
huishoudens leveren. 
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 De toekomst 
De toekomst van zonne-energie is groot. 
Wat zou er allemaal mogelijk zijn? 

VERWARMD VERWARMD 
ONDERGOED.ONDERGOED.  



8. Filmpjes 

 

Klik hier 
https://www.schooltv.nl/video/het-
klokhuis-zonne-energie/#q=zonne-

energie 

Het klokhuis: Zonne-energie 

https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-zonne-energie/#q=zonne-energie
https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-zonne-energie/#q=zonne-energie
https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-zonne-energie/#q=zonne-energie






Bronnen 

 

http://www.solarenergy.org/answers-younger-kids#12 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_energy 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie 

http://www.kids.esdb.bg/solar.html 



Colofon en voorwaarden  
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