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Uitgebreide handleiding zonnekaart 

In dit document lichten we uitgebreid toe wat de mogelijkheden van de zonnekaart zijn en hoe u ermee aan de 

slag kunt op https://apps.energiesparen.be/zonnekaart 

 

Eerst en vooral: de zonnekaart is niet 100% exact. Het is een rekenmodel dat zich baseert op beschikbare 

gegevens en automatisch een score toekent op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes.    

 

De zonnekaart maakt een eerste inschatting van hoe geschikt elk dak is voor zonne-energie. Voor gebouwen 

met een goede score berekent de zonnekaart automatisch wat zonnepanelen en een zonneboiler op het dak 

kunnen kosten en wat ze kunnen opbrengen. De zonnekaart doet geen uitspraak over de stabiliteit van uw dak 

of gebouw, aanwezige dakvensters en/of zonnepanelen. Het is dus belangrijk dat u het resultaat verder 

verfijnt met een RESCert-installateur. 

Voor elk van de meer dan 2,5 miljoen residentiële en niet-residentiële gebouwen is berekend hoeveel zon er 

op elke m² dak valt en wat de invloed is van eventuele schaduwmakers zoals omliggende gebouwen, 

bomen,...  De zonnekaart vertrekt van nauwkeurige hoogtemetingen om de oppervlakte, oriëntatie en 

hellingshoek van elk Vlaams dak te bepalen. Door dit te combineren met gedetailleerde informatie van het 

KMI kon voor elk dak bepaald worden welke dakdelen veel zonlicht ontvangen en waar de schaduwzones 

(veroorzaakt door bijvoorbeeld schouwen, andere gebouwen of bomen) zich bevinden. Zo kreeg elk 

gebouw  (zelfs elk dakdeel van elk gebouw) een score. 

 

Deze meetcampagne gebeurde met laserapparatuur via vluchten in de periode februari 2013-maart 2015. De 

zonnekaart is dus een momentopname. Omdat er sindsdien geen nieuwe meetcampagne plaatsvond, kan de 

zonnekaart geen score toekennen aan recente gebouwen of verbouwingen en evenmin de  schaduwvorming 

van recente gebouwen in rekening brengen. 

Voor de berekeningen van de besparingen op de energiefactuur en terugverdientijden speelt de zonnekaart  

zo goed mogelijk in op de actualiteit. Minstens een keer per jaar worden investeringskosten, energieprijzen, 

premiebedragen, heffingen,… geactualiseerd. Om de verwachte dagopbrengst van een installatie in te 

schatten, wordt elke dag om 6u het weerbericht ingelezen.  

Een gebouw opzoeken 
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Zoekopdracht bevestigen of wijzigen 

1. Zoek op adres 

Tik zowel straat, nummer als gemeente in. Klik uw keuze aan in de suggestielijst en de zonnekaart toont het 

gebouw op het stratenplan.  

Krijgt u geen suggestie voor het ingetypte adres, dan is het adres niet gekend en krijgt u daarover een 

waarschuwing. Mogelijk is de schrijfwijze de oorzaak.  Merk op: woorden zoals ‘Sint’ en voornamen kunnen 

voor problemen zorgen. Tip: laat dat woord weg als u het adres ingeeft. 

 

2. Naar de veelgestelde vragen 

 

 

 

3. Bereken uw zonnewinst 

Klik op deze knop om de score van het hoofdgebouw (blauwe contourlijn) op uw perceel.  

Wilt het u meerdere gebouwen selecteren op uw perceel, doe dat dan eerst. 

 

4. Gebouwselectie 

De blauwe contourlijn toont welk gebouw geselecteerd is. U kunt meerdere gebouwen op eenzelfde perceel 

selecteren, door ze aan te klikken. Om een gebouw te deselecteren, klikt u het opnieuw aan.  

Wilt u een gebouw op een ander perceel aanklikken? Dan moet u eerst het blauw omrande gebouw uitklikken, 

of een ander adres ingeven via het adresvak (5). 

 

5. Zoek op adres of straat of gemeente 

Hier heeft u meer vrijheid. Een huisnummer ingeven is niet verplicht: u kunt op straatniveau en zelfs op 

gemeenteniveau zoeken. 

Door het stratenplan ‘pannen’ kan ook. Met een muisklik verschijnt er een handje op de kaart.  Sleep het 

handje doorheen de kaart naar het juiste gebouw. Eens u de muisknop loslaat, verdwijnt het handje en kunt u 

het gewenste gebouw selecteren. 
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6. Toon een themalaag voor de daken. Klik uw keuze aan, de themalaag en legende verschijnen automatisch. 

Er is keuze tussen: 

• 'geschiktheid per gebouw' om uw algemene dakscore te zien 

• 'geschiktheid per dakdeel' om de score van elk dakdeel te zien en te weten welke delen van uw dak 

de hoogste zoninstraling hebben 

• 'zoninstraling' toont waar veel schaduw (donker) en waar meer zoninstraling (lichte delen) is 

• 'geen themalaag tonen' in combinatie met de achtergrondkaart luchtfoto (zie 5) laat u zien waar 

eventueel dakramen of bestaande zonnepanelen/-collectoren liggen. 

 

De ‘geschiktheid per gebouw’ wordt weergegeven aan de hand van een kleur. Deze legende is van toepassing 

op uw dakscore: 

 

 

Ideaal, zelfs voor grote installaties 

Ten minste 90 m² dak heeft een zoninstraling hoger dan 1000 kWh/m²/jaar. 

Het dak heeft een goede zoninstraling en ruimte voor een zonneboiler en/of  zonnepanelen 

voor professioneel verbruik. 

 

Ideaal 

25 tot 90 m² dak heeft een zoninstraling hoger dan 1000 kWh/m²/jaar.  

Het dak heeft een goede zoninstraling en ruimte voor een zonneboiler en/of zonnepanelen 

voor gezinsverbruik. 

 

Ideaal voor kleinere installaties 

5 tot 25 m² dak heeft een zoninstraling hoger dan 1000 kWh/m²/jaar. 

Het gebouw heeft een goede zoninstraling en ruimte voor een zonneboiler voor gezinsverbruik 

of voor zonnepanelen voor een deel van het gezinsverbruik. 

 

Bruikbaar  

Ten minste 5 m² dak heeft een zoninstraling hoger dan 800 kWh/m²/jaar. 

Het gebouw heeft voldoende zoninstraling en ruimte voor een zonneboiler voor 

gezinsverbruik en/of voor zonnepanelen voor een deel van het gezinsverbruik. 

 

Beperkt tot niet bruikbaar 

De zoninstraling is lager dan 800 kWh/m²/jaar of het dak is kleiner dan 5 m². 

Voor dit gebouw voert de zonnekaart geen berekening uit. Het gaat vooral over bijgebouwen 

zoals tuinhuisjes of daken die op het noorden gericht zijn of waarop veel schaduw valt. 

Het is ook mogelijk dat de laseropname van dit gebouw niet lukte, bijvoorbeeld als het 

gebouw onder hoogspanningskabels ligt. Dit kunt u nakijken door 'luchtfoto' als 

achtergrondkaart te kiezen (zie 5). 

 

Geen informatie beschikbaar 

De zonnekaart baseert zich op gegevens ingezameld tussen februari 2013 en maart 2015. 

Van gebouwen die niet voltooid waren, zijn er geen zoninstralingsgegevens. Op de 

achtergrondkaart luchtfoto (zie 5) ziet u welke informatie beschikbaar was over uw gebouw.  

De achtergrondkaart 'stratenplan' is recenter en wordt jaarlijks geactualiseerd, vandaar dat u 

mogelijk uw gebouw (of bijbouw) ziet, maar geen score krijgt.  

7. Kies een achtergrondkaart: 

• het stratenplan (standaard, wordt jaarlijks geactualiseerd) 

• de luchtfoto van de periode van de vluchten met laseropmeting van Vlaanderen (februari 2013-

maart 2015). 
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8. Zoom in/uit op de kaart 

• klik + om in te zoomen 

• klik - om uit te zoomen. 

9. Zoom in op 'mijn locatie' (dit gebeurt via uw ip-adres of de gps van uw smartphone of tablet). 

10. Noordpijl en kaartschaal. De schaal verandert mee met het zoomniveau. Vanaf 100 m ziet u de ingekleurde 

daken. 

 

Resultaat bekijken, personaliseren, rapport downloaden en installateur zoeken 

Het volgende overzichtsscherm geeft u meer details over de geschiktheid van uw dak voor zonnepanelen of 

een zonneboiler en de opbrengst van een gemiddelde installatie. U kan instellingen aanpassen, nagaan op 

welk deel van uw dak de installatie het meeste zal opbrengen, uw rapport downloaden en contactgegevens 

van RESCert-installateurs raadplegen: 
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11. De geschiktheid van uw dak voor zonne-energie 

U krijgt een algemene dakscore  (zie 6 voor legende) en informatie over welke dakoppervlakte en welk 

aandeel ideaal/bruikbaar/beperkt tot niet bruikbaar is.  

 

12. De berekeningen houden enkel rekening met de meest geschikte dakdelen.  Ongeacht de grootte van het 

dak, toont de zonnekaart eerst de berekening voor een standaardinstallatie. 

Voor zonnepanelen is dat een installatie afgestemd op een jaarlijkse elektriciteitsvraag van een gemiddeld 

gezin, ongeveer 3500 kWh/jaar. Waar de zoninstraling ‘ideaal’ is, is dat in de meeste gevallen een installatie 

met een vermogen van ongeveer 3,75 kWp en een oppervlakte van ongeveer 18 m². 

Voor een zonneboiler is de installatie afgestemd op 60% van jaarlijkse warmwatervraag van een gezin van 4 

personen (samen 160 liter per dag) bij een temperatuur van 60°C, dat is ongeveer 2200 kWh/jaar. De 

zonneboiler wordt niet gebruikt voor ruimteverwarming. De oppervlakte van de zonnecollectoren bedraagt in 

de meeste gevallen 4,8 m². 

13. Achter elke informatieknop vindt u meer achtergrondinfo. 

  

14. Personaliseer berekening 

Veel van de parameters zijn aanpasbaar. Voor zonnepanelen o.a. uw jaarlijks elektriciteitsverbruik, offerteprijs, 

aandeel zelfverbruik, elektriciteitsprijs, terugleveringsvergoeding. Voor zonneboiler o.a. de energiebron 

waarmee u nu uw sanitair water verwarmt (elektriciteit – staat als standaard ingesteld-, gas of stookolie) en 

het aantal gezinsleden. 

Uw wijzigingen worden automatisch verwerkt in het resultaat.  

 

15 en 16. Ook rubriek 2 ‘Ontwerp op uw dak’ en het rapport in rubriek 3 houden rekening met uw wijzigingen. 

 

17. Vind een installateur via de link naar de website van RESCert. Samenwerken met een aannemer die 

beschikt over een certificaat van bekwaamheid ( = RESCert-installateur) is een voorwaarde voor de premie 

voor zonnepanelen of een zonneboiler. 

  

Het ontwerp op uw dak bekijken of wijzigen 

De simulatie die u te zien krijgt bij het openklappen van rubriek 2 is afgestemd op uw berekening. De 

zonnekaart legt de paneeltjes eerst op het dakdeel met de hoogste zoninstraling en gaat verder in volgorde 

van dalende zoninstraling.  
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Indien u op niveau van het volledige dak paneeleigenschappen (19-22) wenst te wijzigen, doet u dat 

eerst. Vervolgens bevestigt u de wijzigingen door op de knop 'Optimaliseer dak' te klikken.  

 

18. Als u met de cursor boven een dakdeel zweeft, verschijnt linksboven specifieke informatie over dat 

dakdeel. Als u straks een geschikt dakdeel (groen of geel) aanklikt, kunt u specifiek voor dat dakdeel 

aanpassingen uitvoeren (zie 26 en verder).  

19. Toon eerst het ontwerp voor zonnepanelen of voor de zonnecollectoren op het dak 

20. Verander het zonnepaneeltype, vermogen van: 

• 375 Wp (afmeting 1040 x 1755 mm) - standaardinstelling 

• 355 Wp (afmeting 1000 x 1700 mm) 

• 320 Wp (afmeting 1000 x 1680 mm) 

• 300 Wp (afmeting 1000 x 1680 mm) 

• 290 Wp (afmeting 1000 x 1680 mm) 

• 270 Wp (afmeting 1000 x 1680 mm) 

• 250 Wp (afmeting 990 x 1650 mm) 

Of verander het collectortype, afmeting: 

• 1200 x 2000 mm 

• 1900 x 2000 mm 

• 900 x 1000 mm 
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21. De afstand tussen de panelen aanpassen. U kunt een vertikale (links) en/of horizontale (rechts) afstand 

instellen. Tik een andere waarde in, of gebruik de pijltjes omhoog/omlaag. De pijltjes verschijnen als u er met 

de cursor overgaat.  

 

22. Kies een liggende of staande positie voor de zonnepanelen of –collectoren. 

23. Optimaliseer dak. Heeft u iets gewijzigd aan de parameters 20 tot 22, klik dan eerst op de knop 

'optimaliseer dak' om het meest optimale ontwerp voor de gewijzigde installatie te berekenen. 

24. Alle zonnepanelen of -collectoren op dat dakdeel wissen. 

 

25. Maximaliseer productie, met deze functie berekent de zonnekaart wat het totale zonnepotentieel van uw 

dak is.  Omdat niet noodzakelijk het volledige dak/dakdeel voldoende zoninstraling heeft, wordt niet 

noodzakelijk het volledige raster gevuld.  

 

 

Na het aanklikken van een dakdeel kunt u specifiek voor dat dakdeel aanpassingen doorvoeren. Dit kan niet 

voor platte dakdelen, daar behoudt de zonnekaart een zuidgerichte oriëntatie (270°), een vaste afstand tussen 

2 paneelrijen en een liggende opstelling. 

 

26. De oriëntatie van de panelen of collectoren aanpassen. De getoonde oriëntatie komt ongeveer overeen met 

de oriëntatie van het dakdeel. U kunt een hoek tussen 0° en 360° kiezen. Ter info: 90° is noordgericht, de rotatie 

neemt toe in tegenwijzerzin. 

 

27. De hellingshoek van de panelen of collectoren aanpassen. De getoonde hellingshoek komt ongeveer met de 

hellingshoek van het dakdeel. U kunt aanpassen tussen 6° en 50°. 

 

28. Optimaliseer dakdeel/Terug. Heeft u iets gewijzigd aan de parameters 26, 27 of de afstand tussen de 

paneelrijen, bewaar uw wijzigingen door op de knop ‘terug’ te klikken. Uw wijzigingen en het optimale ontwerp 
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op dat dakdeel worden meegenomen naar het dakniveau. De pijl linksboven het kaartvenster heeft dezelfde 

functionaliteit als de knop ‘Terug’. 

 

U kunt ook manueel panelen selecteren door in het dakdeel cellen van het raster aan te klikken. Zijn bepaalde 

cellen niet aanklikbaar, dan is er onvoldoende zoninstraling opgemeten. Dat wordt bevestigd als u op ‘selecteer 

alles’ klikt. 

 

 

Van elke opzoeking die u uitvoert, kunt u een rapport downloaden. Het rapport bundelt het resultaat van uw 

opzoeking, achtergrondinformatie en details over de parameters die de zonnekaart gebruikt. Misschien wilt u 

het rapport met uw installateur doornemen, of heeft u het nodig voor een premie-aanvraag.  

 

Zo kunt u html-bestand omzetten naar een pdf-bestand: 

1. open het rapport 

2. klik via de linkermuisknop op 'afdrukken' 

3. wijzig de standaardprinter, kies voor 'opslaan als pdf' 

4. bevestig die keuze, met 'opslaan'. 

Lukt dit niet? Via het internet kunt u (gratis) gebruik maken van html-converters. 

Tot slot geeft de zonnekaart ook het meest recente overzicht van aannemers met een certificaat van 

bekwaamheid (RESCert-installateurs) voor zonnepanelen, zonneboilers en combi-zonnepanelen. 

 

 
 

 


