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SPECIAL ZONNE-ENERGIE

Reiniging van  
zonnepanelen
Hoewel zonnepanelen vaak als 
‘zelfreinigend’ worden verkocht, 
blijkt dat de opbrengst tot 10% kan  
teruglopen als gevolg van veront-
reiniging. Flevo Solar Wash bv  
uit Almere heeft zich toegelegd  
op het wassen van zonnepanelen 
met verwarmd osmosewater.

Verder is er een warmtepomp aanwezig die het water 
 verwarmt tot 40° C en het water door de waterslang 
pompt. De slang heeft een totale lengte van 200 meter. 
Aan het uiteinde van de slang is een roterende kunststof 
borstel gemonteerd. 

OSMOSEWATER
“We gebruiken geen reinigingsmiddelen,” vertelt Tom Pappot. 
“Dat is alleen maar schadelijk voor de zonnepanelen.  
Zeker panelen op basis van een folie zijn niet bestand 
tegen dat soort middelen. Osmosewater is zacht water dat, 
zeker wanneer het verwarmd is, het vuil eenvoudig van het 
oppervlak spoelt. Regenwater spoelt inderdaad wel vuil 
van het oppervlak, maar niet het meer hardnekkige vuil. 
En de meest vervelende verontreiniging bevindt zich aan 
de onderranden van de panelen: op deze plaatsen kan het 
regenwater niet reinigen en bovendien is er het risico dat 
het vuil in het paneel dringt en de folie aantast.”

Flevo Solar Wash bv is ontstaan uit  Flevoglaswas, het 
glazenwassersbedrijf van Tom Pappot. Onlangs heeft het 
bedrijf een aanzienlijke investering gedaan in een speciale 
reinigingsinstallatie in een aanhanger. De installatie be-
staat uit een watertank voor maximaal 1250 liter osmose-
water en een filter dat uit aangevoerd kraanwater het zout, 
kalk en mineralen uit het water filtert, zodat osmosewater 
overblijft. Op de werklocatie kan de voorraad osmosewater 
hierdoor aangevuld worden en is het niet noodzakelijk 
elders osmosewater te tanken.

Het bedrijf reinigt de panelen in alle toepassingen, dus ook 
op platte en hellende daken. De werkmethode hangt af 
van de betreffende situatie, maar normaal gesproken kan 
men de platte daken betreden om de panelen te reinigen. 
De waterslang is eenvoudig naar het dak te takelen en de 
borstel neemt men los mee naar boven. De panelen op 
hellende daken zijn in de meeste gevallen te reinigen vanaf 
het maaiveld of vanuit een hoogwerker. In een enkel geval 
zal bijvoorbeeld vanuit een boot moeten worden gewerkt, 
wanneer het gebouw wordt omringd door water. Het bedrijf 
heeft hier zelf een boot voor beschikbaar.

Pappot: “Wij raden aan de panelen één à twee keer per 
jaar te laten schoonmaken, afhankelijk van de locatie. In de 
buurt van Schiphol, bijvoorbeeld, raken de panelen sneller 
verontreinigd en is het aan te raden de panelen twee keer 
per jaar schoon te maken. In meer landelijke omgevingen 
is één keer per jaar voldoende. Onderzoek van TNO heeft 
uitgewezen dat dit tot 10% in de opbrengst kan schelen. 
Wij hanteren voor onze werkzaamheden een paneelprijs 
in plaats van een prijs per vierkante meter. Zo is eenvoudig 
uit te rekenen of de investering in het schoonmaken de 
moeite waard is.”

BEURS
“Het besef dat ook zonnepanelen gereinigd moeten wor-
den, begint nu pas door te dringen,” vertelt hij. “Daar komt 
bij dat niet zomaar iedereen het dak op mag om dat werk 
uit te voeren: je hebt aan regels te voldoen. Wij zijn VCA 
VOL gecertificeerd en zullen onze werkzaamheden dan ook 
altijd uitvoeren volgens de geldende veiligheidsregels.” 

“Wij zijn op de vakbeurs Solar Solutions Int. voor het eerst 
met deze activiteit naar buiten getreden en sinds die tijd 
loopt het storm. Zowel grote opdrachtgevers als particu-
liere woningbezitters hebben ons inmiddels gevonden en 
de opdracht verstrekt. Het gaat zo snel, dat we inmiddels 
serieus nadenken over uitbreiding van ons team.  
De vraag blijft natuurlijk: waar vind je gekwalificeerd en 
gemotiveerd personeel?”

Het bedrijf is momenteel als één van de weinigen actief op 
dit gebied, maar men verwacht dat de concurrentie snel 
zal volgen. “De solarbranche groeit explosief en daarmee 
groeit ook de markt voor aanverwante services zoals de rei-
niging van de zonnepanelen. Wij zijn blij dat we met onze 
investeringen op dit gebied op de markt vooruit lopen en 
op dit gebied kunnen zorgen voor bewustwording.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl


