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Beste Boris, 

 

Dank voor je leuke en interessante idee om zonnepanelen op de wieken te plaatsen! Je hebt er goed over 

nagedacht zie ik! Die zonnepanelen op de wieken wekken stroom (elektriciteit) op en dat doen de wieken 

die nu draaien bij windturbines niet. Dat zou dus extra stroom opleveren! Maar toch zie je dat nergens bij 

windturbines. Weet je waarom? 

 

Nou, om met zonnepanelen veel stroom op te kunnen wekken, moet de zon er recht op kunnen schijnen. 

De wieken van de windturbine draaien rond en zo kan de zon er niet altijd recht op schijnen, waardoor de 

panelen dus minder opleveren dan als de zon er wel altijd recht op kan schijnen. Zonnepanelen kosten 

veel geld. Bouwers van windturbines kiezen er daarom nu niet voor om zonnepanelen op de wieken te 

plaatsen. Maar als zonnepanelen goedkoper worden, kan het misschien toch ooit! En nu je weet dat de 

zon zo recht mogelijk op de panelen moet schijnen, snap je ook waarom je steeds meer zonnepanelen op 

daken of op de grond ziet liggen. Zonnepanelen worden dan ook wel eens geplaatst op de grond bij een 

windturbine, dat levert meer op dan wanneer je ze op de wieken plaatst. 

 

En er is nog wat belangrijks om te weten. De wieken van turbines moeten sterk en licht zijn om door de 

wind gemakkelijk te kunnen draaien. Als je op de wieken de zonnepanelen plaatst worden deze wieken 

zwaarder en minder sterk. Dan draaien ze daardoor minder gemakkelijk. En dus wekt een turbine met 

zonnepanelen op de wieken minder stroom op dan een turbine zonder deze panelen. Maar wie weet dat 

zonnepanelen ooit wel sterk en licht gemaakt kunnen worden, zodat ze op de bladen kunnen worden 

toegepast! 

 

Kortom, er worden geen zonnepanelen op de wieken geplaatst omdat het veel extra geld kost en niet 

zoveel extra stroom oplevert. Een windturbine met zonnepanelen op de wieken wekt zelfs minder stroom 

op dan een windturbine zonder zonnepanelen, doordat de wieken minder makkelijk kunnen draaien.  

 

Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. Maar heb je nog vragen of andere goede ideeën, dan mag je me 

altijd weer schrijven! 

 

Groetjes, Sergej 
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