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Voorwoord 

Deze scriptie is tot stand gekomen tijdens mijn afstudeerperiode bij Oskomera Solar Power 
Solutions in het kader van de opleiding Technische Innovatiewetenschappen, faculteit 
Technologie Management aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze opleiding 
heb ik gekozen voor de differentiatie Technologie Duurzame Ontwikkeling. Dit vanwege mijn 
affectie met het milieu en duurzame energietechnieken. 
 
De inhoud van de scriptie biedt inzicht in de huidige markt voor photovoltaïsche technieken 
en de ontwikkelingen hierin. Een trend in deze ontwikkelingen is de kostenreductie van  
PV-installaties en dan vooral op het gebied van de productie van PV-panelen. Deze 
kostenreductie is noodzakelijk om de relatief dure techniek door de maatschappij sneller te 
laten accepteren.  
 
Voor een bedrijf als Oskomera is het praktisch onmogelijk om invloed uit te oefenen op 
diverse productieprocessen van ondermeer panelen en omvormers. Deze worden op de 
internatonale markt ingekocht. De draagconstructie echter is wel een component waar 
Oskomera invloed op heef en kan streven naar kostenreductie. Deze wordt in eigen beheer 
ontwikkeld en geproduceerd. Vanuit mijn eigen functie als product manager heb ik reeds op 
projectniveau gezocht naar kostenbesparingen op basis van een voor Oskomera beproefde 
montagewijze, de Lightbox. Hier is in de loop der tijd progressie gerealiseerd echter zag het 
er naar uit dat de kostenbesparende mogelijkheden uitgeput raakten. Derhalve achtte ik het 
noodzakelijk om het oorspronkelijke ontwerp aan een grondige analyse te onderwerpen. 
Hierin zag ik tevens de mogelijkheid om dit te combineren met mijn afstudeerfase. Zo is het 
onderwerp van de scriptie tot stand gekomen.  
 
Doordat ik reeds vier jaar werkzaam ben ik de sector heb ik sommige paragraven relatief 
eenvoudig kunnen schrijven maar heeft het grondige onderzoek me ook nieuwe inzichten 
verworven. Tevens heb ik gemerkt dat ervaring niet altijd gunstig hoeft te zijn in het 
ontwerpproces. Juist het afstand nemen van reeds bekende processen en producten kan 
zeer verhelderend werken en heeft mij ook zeker in staat gesteld tot het ontwerp zoals hier 
beschreven.  
 
Graag wil ik mijn afstudeerbegeleiders dhr. Wenselaar (TU/e), dhr. Lambert (TU/e) en dhr. 
Gieselaar (Oskomera Solar Power Solutions) enorm bedanken voor hun professionele 
ondersteuning en verhelderende inzichten tijdens het werken aan dit onderzoek. Ook wil ik 
graag mijn collega’s bedanken voor alle informatie en ruimte die mij geboden is en mijn oom 
dhr. Caljouw om de gestrenge edoch rechtvaardige redactionele opmerkingen die hij wist te 
plaatsen bij deze scriptie.  
 
En uiteraard moet ik me ook enorm dankbaar opstellen richting mijn vriendin Marleen die 
bijzonder veel geduld heeft opgebracht in deze fase van mijn studie.  
 
Iedereen bijzonder bedankt en hopelijk kan ik met dit onderzoek mijn steentje bijdragen aan 
een meer duurzame energievoorziening. 
 
Martèn Driesser 
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Samenvatting 

De mondiale energieconsumptie en daarmee de CO2-uitstoot is de laatste decennia sterk aan 
het toenemen. Om deze uitstoot terug te dringen zijn hernieuwbare energiebronnen, zoals 
zonne-energie, een mogelijke oplossing. Echter de prijs voor zonne-energie (PV) is nog relatief 
hoog, vooral vergeleken met de huidige prijs voor conventionele energie. Voor de techniek is het 
noodzakelijk om een kostenreductie te realiseren waarmee op termijn kan worden geconcurreerd 
met de huidige energievormen. Met de historische kostendaling van 20% bij iedere verdubbeling 
van de PV-capaciteit kan dit moment van grid-parity worden voorspeld. Tot dat moment is het 
nodig dat door overheidsstimulering een kunstmatige marktvraag wordt gecreëerd. Deze 
marktvraag is nodig om de techniek tot volledige ontwikkeling te laten komen.  
 
Voor een bedrijf als Oskomera Solar Power Solutions dat PV-installaties realiseert, is de invloed 
op prijs of ontwikkeling van diverse componenten van een PV-systeem, zoals panelen en 
omvormers zeer gering. Deze componenten worden mondiaal ingekocht. De draagconstructie 
van het paneel wordt wel in eigen beheer geproduceerd en hier zijn mogelijkheden voor 
kostenreductie. Door op deze component te innoveren kan voor het bedrijf eventueel een betere 
marktpositie verworven worden. Dit vormt de kern van de doelstelling;  
 

Het lokaliseren van marktkansen voor Nederlandse bedrijven actief in de photovoltaïsche 
installatiesector en het ontwikkelen van een innovatieve draagconstructie voor PV 
toepassingen in deze markt waarmee de kosten van een geïnstalleerd systeem kunnen 
worden gereduceerd. 

 
Ten aanzien van de marktkansen biedt de Belgische markt voor grootschalige 
gebouwgeïntegreerde netgekoppelde PV-systemen op korte termijn de grootste potentie. 
Ondermeer door lokaal gunstige subsidieregelingen en de grote hoeveelheid beschikbaar 
industrieel dakvlak. De Nederlandse markt biedt ook mogelijkheden maar de huidige 
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie bezit niet dezelfde gunstige 
investeringsvoorwaarden als de Belgische regeling.  
 
Gericht op installaties voor vlakke industriële daken is een analyse uitgevoerd middels de Quality 
Function Deployment methode. Hiermee zijn functionele randvoorwaarden opgesteld waaraan 
een nieuw ontwerp draagconstructie dient te voldoen. Hierbij is geluisterd naar klantwensen en 
zijn concurrerende systemen geanalyseerd. Als voornaamste randvoorwaarde is gesteld dat de 
constructie vooral sneller te installeren dient te zijn door een gewijzigde montagewijze, minder 
onderdelen en een andere vorm van ballast. Ook wordt het systeem maar voor een enkel type 
paneel inzetbaar omdat een universeel ontwerp te veel conflicten veroorzaakt met andere 
functionaliteiten binnen het kwaliteitshuis.  
 
Het uiteindelijke ontwerp is een paneel met een gemodificeerde frameconstructie waarin 
uitklapbare schragen verzonken zijn opgenomen. Door het gebruik van de schragen kunnen de 
panelen op het dak eenvoudig worden gepositioneerd met beperkte montagehandelingen. De 
panelen worden met kunststof klemmen naast elkaar tot rijen gekoppeld en de schragen 
verbinden de rijen onderling met een pin. Middels deze pin kan ook de hellingshoek van het 
paneel naar wens van de klant worden aangepast. Als ballast is in dit systeem gekozen voor 
kunststof elementen die gevuld worden met water middels een waterslang. Hiermee wordt de 
huidige betontegel vervangen door een aanzienlijk minder arbeidsintensief proces.  
 
Met dit ontwerp wordt het mogelijk geacht een kostenreductie te realiseren van circa 22 euro, of 
0,11 euro per wattpiek, waarbij het paneel 11 euro duurder wordt door de schragen, maar op 
projectbasis 33 euro kan worden bespaard door ondermeer korte installatietijd, minder 
componenten en minder transport. Procentueel betekent dit een besparing van bijna 3 procent.  
Voor de panelenproducent kan deze toepassing interessant zijn door de waardetoevoeging op 
het product en voor OSPS kan deze goedkopere installatie haar marktpositie verbeteren.  
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1 Inleiding 

In deze scriptie wordt de duurzame energiebron photovoltaïsche energie behandeld. Deze 
opkomende techniek zou voor de nabije toekomst een aandeel kunnen hebben in de 
mondiale energievoorziening welke vanuit klimaatoogpunt bij voorkeur duurzaam dient te 
zijn. Dit onderzoek gaat in op de verwachtingen en toepassingen rondom deze techniek met 
als doel een bijdrage te leveren aan een noodzakelijke kostenreductie. Dit om de techniek te 
laten doen slagen en maatschappelijk geaccepteerd te krijgen.  
De scriptie is geschreven in samenwerking met het bedrijf Oskomera Solar Power Solutions, 
een bedrijf dat actief is in de photovoltaïsche sector in met name Nederland en België.  
 
1.1 Achtergrond 

De mondiale energieconsumptie is sterk aan het toenemen en met de productie van energie 
neemt ook de CO2-uitstoot toe. Om deze uitstoot terug te dringen zijn hernieuwbare 
energiebronnen een mogelijke oplossing doordat deze productievormen geen of weinig 
broeikasgassen uitstoten; ondermeer windenergie, zonne-energie en biomassa. Daarnaast 
hebben deze energiebronnen een mindere afhankelijkheid van uitputbare natuurlijke 
grondstoffen, in tegenstelling tot bij voorbeeld kolen en olie. Dit vergroot de 
onafhankelijkheid en veiligheid van naties en kan bijdragen aan de wereldvrede.1 
 
Elektriciteit uit zonne-energie is een eenvoudige en decentraal toe te passen energiebron. 
Zonlicht wordt omgezet in direct lokaal bruikbare elektriciteit. Dit wordt photovoltaic (PV) 2  
genoemd, naar de samenvoeging van de woorden photon en volt, respectievelijk het 
basiselement van licht en elektrisch potentiaal. De hoeveelheid zoninstraling staat in 
verhouding tot de hoeveelheid energie die uit een PV paneel komt. In Nederland zorgt deze 
instraling voor circa 100 kWh per vierkante meter paneel per jaar, terwijl een zelfde paneel 
in bijvoorbeeld Spanje circa 160 kWh per vierkante meter produceert.  
Echter, de prijs voor zonne-energie is nog relatief hoog, vooral vergeleken met de huidige 
prijs voor conventionele energie. Acceptatie vanuit de markt blijft uit en een verdere 
kostenreductie is noodzakelijk om deze acceptatie te bereiken. 
 
Een beleidsmaatregel om te dure toepassingen toch door de markt geaccepteerd te krijgen 
is het inzetten van subsidies. In de periode 2001 tot 2003 heeft de Nederlandse overheid 
een aanschafsubsidie op zonnepanelen gehanteerd waardoor de afzet van PV sterk 
groeide.3 Door het succes van de regeling, waarbij door stapeling van diverse subsidies 
systemen netto een fractie kostten van de eigenlijke kosten, werd er meer aanspraak 
gedaan op de subsidie dan voorzien. Hierdoor werden overheidsbudgetten overschreden en 
werd de regeling eind 2003 afgeschaft. Sinds april 2008 is de Nederlandse subsidieregeling 
SDE van kracht, de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Echter in de 
tussenliggende periode heeft er in Nederland geen concrete, landelijke subsidieregeling 
bestaan. Dit heeft veel invloed gehad op de markt voor zonne-energie wat duidelijk terug te 
zien is in de Nederlandse cijfers over geïnstalleerde systemen in Figuur 1. In diverse andere 
landen heeft een andere beleidsvoering voor een constantere groei gezorgd. Mede door 
dergelijke subsidieregelingen is de prijs voor zonne-energie de afgelopen decennia reeds 
gedaald maar nog niet naar het niveau dat overheidssteun achterwege kan blijven.  

                                                      
1 Feed-in tariffs, Accelerating the deployment of renewable energy, Miguel Mendonca, World Future Council, 
London, UK, 2007, p xiii. 
2 Zie voor een lijst met afkortingen op pagina 101. 
3 De Nederlandse markt voor PV-installaties groeide in 2003 met 745%. BRON; European Best Practice 
Report, PV Policy Group, Munich, November 2005, p 79. Zie ook Figuur 1 
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Figuur 1; Cumulatieve capaciteit geïnstalleerde vermogen PV, NL 1990 – 2007.4  

1.2 Probleemstelling 

De terugverdientijden voor een ongesubsidieerd zonne-energiesysteem in Noordwest 
Europa zijn te lang om op dit moment competitief te zijn met andere energievormen.  
Derhalve zijn subsidies op korte termijn nog noodzakelijk in deze sector. Om op de lange 
termijn PV zonder subsidies te laten renderen is een kostenreductie van alle componenten 
van een PV-systeem nodig. De componenten paneel en omvormer worden op de mondiale 
markt verkregen. Een systeemhuis5 zoals OSPS, heeft geen tot weinig invloed op de 
ontwikkelingen en prijsvorming van deze componenten. Maar op andere componenten zoals 
draagconstructie en projectrealisatie kan een systeemhuis wel invloed hebben om een 
prijsreductie te realiseren en haar marktpositie te verbeteren. Dit aspect vormt het 
uitgangspunt van dit onderzoek.  
 
1.3 Hoofddoelstelling en deeldoelstellingen 

Het lokaliseren van marktkansen voor Nederlandse bedrijven actief in de 
photovoltaïsche installatiesector en het ontwikkelen van een innovatieve 
draagconstructie voor PV toepassingen in deze markt waarmee de kosten van een 
geïnstalleerd systeem kunnen worden gereduceerd. 

 
Om deze hoofddoelstelling inzichtelijk te maken zijn er deeldoelstellingen opgesteld die 
zullen leiden tot een antwoord. 

1) Doorgronden van de huidige markt voor PV-systemen met al haar dynamische 
aspecten en marktkansen voor OSPS bepalen; 

2) Aan de hand van diverse klantwensen voor draagconstructies en een analyse van 
vergelijkbare systemen, een kader van randvoorwaarden opstellen waaraan het 
technisch ontwerp zal moeten voldoen; 

3) Met de opgestelde randvoorwaarden voor een vooraf gedefinieerd PV-systeem tot 
een concreet ontwerp voor een draagconstructie komen; 

4) Een inschatting maken van de eventueel bereikte kostenreductie van het ontwerp 
door middel van een technische en economische analyse. 

                                                      
4 Statline CBS, december 2008. 
5 Systeemhuis: bedrijf dat diverse benodigde componenten verzamelt en hier een systeem van creëert. De 
toegevoegde waarde zit met name in kennis en installatie van systemen. Op pagina 102 is een verklarende 
woordenlijst opgenomen. 
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1.4 Plan van aanpak 

Met het behandelen van de individuele deeldoelstellingen zoals hierboven vastgesteld wordt 
stapsgewijs de hoofddoelstelling van dit onderzoek beantwoord. Deeldoelstelling 1 en 2 
worden toegelicht via een uitgebreid literatuuronderzoek en het uitvoeren van een Quality 
Function Deployment (QFD) op klantwensen. Deeldoelstelling 3 bestaat uit een technische 
ontwerpopdracht die moet leiden tot een concreet innovatief draagsysteem dat voldoet aan 
de vooraf gestelde criteria. Nadat het ontwerp concreet is kan met een nadere financiële 
beoordeling bekeken worden of er inderdaad een prijsreductie plaats heeft gevonden, 
(deeldoelstelling 4). In het afsluitende hoofdstuk wordt concreet ingegaan op de resultaten 
uit de deeldoelstellingen en een antwoord gegeven op de hoofddoelstelling 
 
1.5 Theoretische benadering 

De marktanalyse gebeurt aan de hand van beschikbare literatuur en recente data uit diverse 
rapporten, onderzoeken en vakbladen. Deze analyse behandelt onder meer: 
prijsmechanismen van PV-systemen, de progress ratio ten aanzien van prijsreductie, 
ontwikkelingscurven en subsidiering van PV.  
Om de ideale opstelling van het paneel te bepalen wordt er gebruik gemaakt van een PV 
specifiek simulatieprogramma. Hiermee kunnen op wetenschappelijk niveau diverse 
opstellingsmogelijkheden worden vergeleken en beoordeeld.  
Met de analytische methode QFD kunnen klantwensen en technische aspecten worden 
gekoppeld en beoordeeld op relevantie. Zo kan gericht gezocht worden naar eigenschappen 
waaraan de draagconstructie zal moeten voldoen. Met de nu opgestelde randvoorwaarden 
kan het daadwerkelijke ontwerpproces vorm krijgen. Hierbij wordt met constante 
terugkoppeling naar het QFD-kwaliteitshuis gezocht naar een ontwerp dat in hoge mate in 
de klantwensen kan voldoen volgens vooraf gestelde randvoorwaarden en systeemeisen.  
In de beoordeling van het definitief ontwerp zal een inschatting gemaakt moeten worden van 
de totaalkosten van het geheel en daarmee een vergelijking ten opzichte van reeds 
bestaande systemen. Deze analyse moet beoordelen of het ontwerp daadwerkelijk tot een 
kostenreductie leidt en daarmee de acceptatie van PV vergroot. 
 
1.6 Afbakening systeemconfiguratie 

Om het onderzoek in te perken is een kader opgesteld waarbinnen zal worden gewerkt. Dit 
kader omvat toepassingsgebied, regio en systeemconfiguratie.  
Toepassingsgebied: het PV-systeem is een netgekoppeld gebouwgeïntegreerd systeem. 
Netgekoppelde systemen zullen in de toekomst een decentrale energievoorziening zijn die 
een aanzienlijk deel van de totale energieafname gaan verzorgen.  
Regio: de toepassing wordt in de Benelux gepositioneerd. Dit omdat door de lagere 
jaarlijkse zoninstraling in deze regio ten opzichte van Zuid-Europa de energieopbrengsten 
van een systeem lager zijn en daarmee terugverdientijden langer. Dit biedt een extra 
uitdaging voor wat betreft de kostenreductie. Tevens is grond in de Benelux schaars en 
zonne-energie heeft ten opzichte van diverse andere duurzame energiebronnen een lagere 
oppervlaktebelasting.6 Daarbij is de toepassing van PV op daken in combinatie met 
decentrale energieopwekking een sterk onderscheidende eigenschap. Windmolens met een 
hoog vermogen en biomassa bijvoorbeeld kunnen niet op daken worden geïnstalleerd maar 
hebben een bepaalde ruimtevraag. 

                                                      
6 Het ruimtebeslag van PV (100MWe/km2) is aanzienlijk lager dan andere duurzame energiebronnen zoals 
wind op land (15MWe/km2) en wind op zee (7 MWe/km2). Menkveld, M., Duurzame energie en ruimte, ECN-
C—02-058, september 2002, p 13. 
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Systeemconfiguratie: Om diverse systemen en opstellingen correct te kunnen vergelijken 
dient voor het PV-systeem een bepaalde configuratie te worden gecreëerd. Deze 
configuratie wordt vastgesteld voor een systeem van circa 100 kWp, opgebouwd uit 
standaard polykristallijn silicium zonnepanelen met een vermogen van circa 180 tot 230 
wattpiek. Dit komt grofweg overeen met 500 zonnepanelen met een gemiddeld totaal 
paneeloppervlak van 750 vierkante meter. De omvormer is een decentrale Stringomvormer-
opstelling. De jaarlijkse opbrengst met een statische opstelling in de Benelux is circa 85 
MWh. De technische termen zullen in het volgende hoofdstuk worden toegelicht.  
 
De keuze voor een dergelijke configuratie komt voort uit diverse overwegingen: 

• 100 kWp valt binnen de, door ECN en KEMA voorgestelde maximale systeem 
grootte van de SDE-regeling.7 Dit is een voor Nederland geldende overweging. 

• Het benodigde dakoppervlak is ruim voorhanden in de Benelux-regio door de 
aanwezigheid van diverse loodsen en hallen.  

• Gezien het huidige aanbod is een paneel binnen het gestelde vermogensrange van 
180 tot 230 Wp op dit moment het ruimst voorhanden.8 

• Decentrale omvormerconfiguraties in deze systeemgroottes zijn goedkoper dan 
centrale configuraties.9  

• Een statisch systeem is minder kostbaar en vergt minder onderhoud in het gebruik 
ten opzichte van een beweegbaar PV-systeem. De hellingshoek van het paneel 
wordt niet vooraf afgekaderd.  

 
1.7 Leeswijzer 

Voordat de doelstellingen in deze scriptie worden behandeld is in hoofdstuk 2 een 
introductie gegeven van de PV toepassing. Vervolgens worden de vier beschreven 
deeldoelstellingen ieder afzonderlijk per hoofdstuk behandeld. Hoofdstuk 3 geeft een beeld 
van de historische en huidige marktsituatie met ondermeer prijsmechanismen en 
subsidiebeleid. De praktische behandeling van de kostenreductie voor zonne-energie en 
met name de draagconstructie is onderwerp van hoofdstuk 4 waarna in hoofdstuk 5 naar 
een definitief ontwerp wordt toegewerkt. In hoofdstuk 6 wordt beoordeeld in hoeverre het 
ontwerp daadwerkelijk tot een kostenreductie kan leiden. Tot slot zullen in het laatste 
hoofdstuk conclusies en aanbevelingen worden beschreven.  
 
Om de leesbaarheid te vergroten zijn in deze scriptie de termen paneel en module veel door 
elkaar gebruikt. Beide woorden zijn identiek in de hier bedoelde betekenis. 
Tevens is achterin deze scriptie een verklarende woordenlijst en een afkortingenlijst 
opgenomen.  
 
 

                                                      
7 Technisch-economische parameters van duurzame energieopties in 2009-2010. Eindadvies basisbedragen voor 
de SDE-regeling, Tilburg, X. van, ECN Beleidsstudies, Amsterdam, ECN-E--08-090, 12-12-2008, p 34. 
8 47% van alle polykristallijn silicium panelen uit het 2007 Module Survey van PHOTON International valt in 
deze range. Zie Figuur 8, pagina 16. 
9 Financieel omslagpunt om te kiezen voor centraal in plaats van decentraal in grootschalige  
PV-installaties ligt op circa 350 kWp. Gesprek tussen SMA Solar Technology AG-medewerker  
T. Henne en MDR te Freiburg, Duitsland dd. 22-06-2007. 
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2 Introductie in de photovoltaïsche toepassing 

De techniek van photovoltaïsche zonne-energie is nog relatief jong. In de jaren vijftig werden 
de eerste experimenten uitgevoerd waarmee elektrische stroom werd opgewekt door 
zonlicht dat op de halfgeleider silicium valt. De grote stimulans achter de ontwikkelingen in 
PV was de ruimtevaartsector. De vraag naar energie in autonome toepassing was de 
aanleiding tot het ontwikkelen van zonnepanelen. Geld speelt in de ruimtevaart een 
ondergeschikte rol, waardoor onderzoeken naar de nog extreem dure energiebron toch 
werden geïnitieerd. Meer bereikbaar voor de consument werd de toepassing van PV in 
onder meer zakrekenmachines en horloges. Hierna werd het accent verlegd naar de 
autonome markt waar PV-modules vooral een meerwaarde betekenden in de 
recreatiesector en bij toepassingen in het buitengebied zoals lichtmasten, zeebakens en 
waterpompen.  
Met de introductie van de omvormer werd het mogelijk om de gelijkspanning uit een 
zonnepaneel om te zetten in wisselspanning (230V, 50 Hz). Nu was PV niet meer slechts 
voor stand-alone toepassingen, met de koppeling aan het net werden PV-systemen 
bruikbaar in de gebouwde omgeving. Zo werden gebouwen (gedeeltelijk) zelfvoorzienend in 
de energiebehoefte waarbij de overtollige productie op het openbare elektriciteitsnet kon 
worden teruggeleverd. Dit net geldt dan als opslagcapaciteit.  
 
2.1 Photovoltaïsche technologie  

Zonne-energie ontstaat doordat zonlicht op een photovoltaïsche zonnecel valt. De zonnecel 
is een dun plaatje halfgeleider dat door een chemische bewerking een negatieve bovenlaag 
en een positieve onderlaag bezit. Het potentiaalverschil wordt band-gap genoemd. De 
meest gangbare halfgeleider is silicium.  
Invallend zonlicht, fotonen, maken elektronen in de onderste laag vrij. Deze bewegen naar 
de bovenlaag. Door de lagen te schakelen ontstaat er een kortsluiting. De stromen en 
spanningen in een enkele cel zijn zeer klein maar door deze cellen in serie te zetten en 
parallel te schakelen lopen deze op. Nu ontstaat de module. Iedere module heeft door de 
hoeveelheid en type cellen een bepaald vermogen. Dit vermogen wordt uitgedrukt in 
wattpiek.  
 

Figuur 2; Werking van een PV-cel.10 

                                                      
10 Leidraad Zonnestroomprojecten, 2DEN0812, SenterNovem, Utrecht, eerste druk, mei 2008, p 6. 
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Figuur 3; Verdeling naar cel-technologie in 2007.11 

Vele PV-cellen bestaan uit de grondstof silicium, welke gewonnen wordt uit bepaalde in de 
natuur voorkomende kwartsen. De meest voorkomende PV-cel bestaat uit kristallijn silicium 
(c-Si) Het taartdiagram in Figuur 3 laat dit zien. Hieronder worden deze vormen verder 
uitgelegd alsook de derde in de rij, amorf-silicium.  
 
Een kristallijn silicium zonnecel bestaat uit een dunne schijf halfgeleider die actief is 
gemaakt door middel van diverse chemische processen. De dunne schijf wordt Wafer 
genoemd en is circa 200 à 300 micrometer dik met een diameter van 10 tot 22 centimeter. 
Deze schijven zijn gesneden of gezaagd uit silicium ingots. Dit zijn staven zuiver silicium. De 
ingots kunnen monokristallijn of polykristallijn silicium zijn.  
 
2.1.1 Monokristallijn silicium 
Zonnecellen die gemaakt zijn van monokristallijn silicium (mc-Si) hebben maar één enkele 
kristallen structuur. Vanuit vloeibaar zuiver silicium wordt met het Czochralski-proces een 
staaf monokristallijn silicium getrokken, een ingot. Uit deze ingot worden wafers gesneden. 
Door de enkele kristalstructuur hebben deze wafers een egaal donkerblauwe of antraciet-
kleur. Van de commercieel verkrijgbare technieken biedt mc-Si het hoogste rendement. 
Circa 17 à 19%. In het productieproces voor mc-Si is de basisvorm altijd een staaf en 
daarom zijn de wafers ook rond. Echter, deze vorm veroorzaakt veel loze ruimte als alle 
ronde cellen op een plaat worden geplaatst, wat het module rendement per vierkante meter 
weer vermindert. Dit is duidelijk te zien in de eerste modulen.  

Figuur 4; Voorbeeld van panelen met ronde cellen.12 

                                                      
11 Solar Generation V – 2008, Solar electricity for over one billion people and two million jobs by 2020, 
Greenpeace & EPIA, Amsterdam, 2008, p 16. 
12 Photon juli 2006, p 59. 
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Door een gedeelte van de ingot af te zagen ontstaat er een zogenoemde semi-square wafer. 
Hiermee is een module efficiënter op te bouwen waardoor minder loze ruimte ontstaat en 
meer celbedekking. Dit wordt fill factor genoemd.13 Deze modulen zijn naast de egaal 
donkerblauwe kleur dan ook te herkennen aan de kleine witte ruiten tussen de cellen. Het 
nog verder bijschaven van de ingot silicium tot een vierkant is economisch niet rendabel 
vanwege het zaagverlies. 
 

 
Figuur 5; Sunpower SPR-210 module, monokristallijn module, 210 Wp.14 

2.1.2 Polykristallijn silicium 
Polykristallijn silicium (pc-Si) of multikristallijn genoemd, is opgebouwd uit meerdere 
kristallen. Hierdoor verschijnt de herkenbare structuur van meerdere kleuren blauw. Deze 
opbouw komt door het opnieuw verhitten van silicium in het productieproces. Het rendement 
van deze techniek is iets lager dan monokristallijn silicium en de productiekosten zijn ook 
lager doordat het silicium minder zuiver is dan mc-Si. De ingots pc-Si zijn wel in een 
vierkante vorm te produceren waardoor ook vierkante cellen ontstaan. Deze cellen zijn in 
een module dicht tegen elkaar te plaatsen met weinig open plekken. Het verminderde 
rendement van de cellen wordt hierdoor gedeeltelijk gecompenseerd wat het vermogen per 
vierkante meter weer dichter bij een monokristallijn paneel brengt.  
 
2.1.3 Amorf silicium 
De derde techniek die hier wordt toegelicht is de amorf silicium (a-Si). De term amorf heeft 
betrekking op een vaste stof zonder kristalstructuur.15 Door de stof vanuit de vloeibare fase 
snel af te laten koelen naar de vaste fase hebben de moleculen geen tijd om een 
kristalstructuur aan te nemen. Dit gebeurt dus ook bij a-Si zonnepanelen. Tegen een 
onderlaag (glas of kunststof) wordt het vloeibare silicium opgedampt. Dit vlies silicium is 
circa 10 micrometer dik, beduidend dunner dan c-Si en wordt dunne film genoemd. Het 
rendement van deze techniek is lager dan de celtechniek maar de productiekosten zijn ook 
lager, ondermeer door minder gebruik van de kostbare grondstof silicium en lagere 
temperaturen in het proces. Amorf silicium heeft de eigenschap om ook het diffuse licht te 
benutten voor energieomzetting. Dit in tegenstelling tot de celtechniek die het best rendeert 
bij directe zoninstraling.  
 
 

                                                      
13 Feed in tariffs and building integrated PV (BIPV). Can we make it a winning team? Nordmann, T., TNC 
Consulting AG, 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition CCIB, Barcelona, Spanje, 
juni 2005, p 4. 
14 http://www.sunpowercorp.com/. 
15 http://nl.wikipedia.org/wiki/Amorf. 
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Figuur 6; Overzicht van behaalde rendementen per technologie door diverse onderzoeksinstellingen 
in tijd en rendementspercentage.16 

In bovenstaande figuur zijn rendementen getoond van celtechnieken, allen op 
laboratoriumniveau behaald. Hierbij zijn ideale omstandigheden gecreëerd en betreft het ook 
celrendementen. Module rendementen liggen door diverse verliezen lager. Hieronder een 
klein overzicht van commercieel verkrijgbare technieken met rendementen en vermogens. 
Duidelijk zichtbaar is het verschil in rendement tussen kristallijn en amorf silicium en het 
daarmee samenhangend vermogen per vierkante meter.  
 

Tabel 1; Huidige commerciële paneelrendementen van silicium. 

Techniek Afkorting Paneelrendement Vermogen / m2  

Monokristallijn 
silicium mc-Si 17 % 130 Wp 

Polykristallijn 
silicium  pc-Si 15 % 120 Wp 

Amorf-silicium a-Si 7 % 60 Wp 

 
Naast deze genoemde PV-technieken zijn er nog enkele technieken, maar deze hebben een 
aanzienlijk kleiner marktaandeel. Dit zijn onder meer koper-indium-diselenide (CIS) en 
cadmiumtelluride (CdTe). Deze varianten zijn nog niet marktrijp, al wordt er wel veel 
onderzoek in gedaan. Hier wordt verder niet op ingegaan.  

                                                      
16 Zonnecelrendementen in perspectief, Schermer, J., in Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, februari 
2009, p 37.  
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2.2 PV module  

Zonnecellen zijn zeer dun en uiterst kwetsbaar en dienen dan ook op een ondergrond 
geplaatst te worden voor de stabiliteit. Ook moeten de cellen beschermd worden tegen de 
buitenomgeving. Dit gebeurt door de cellen in een module te plaatsen. Een standaard 
module is opgebouwd uit een glasplaat, EVA-lagen en een tedlar achterzijde. Het gehard 
glas aan de voorzijde is sterk genoeg voor onder meer hagelinslag. Dit is low-iron glas, glas 
met een laag ijzergehalte om meer zonlichttoetreding te realiseren. De tedlarfolie aan de 
achterzijde geeft stabiliteit aan het laminaat en heeft een elektrisch isolerende werking. De 
cellen liggen tussen twee lagen EVA-folie. Dit is een folie van ethyleenvinylacetaat die een 
goede hechting heeft met glas en uitstekend bestand is tegen buitenklimaat.17 Door 
verhitting worden deze lagen tegen elkaar gesmolten. Dit complete pakket zorgt ervoor dat 
de kwetsbare zonnecel beter beschermd is tegen breuk en weersinvloeden. Rondom de 
module zit veelal een aluminium frame voor stabiliteit en montagedoeleinden.  

 
Figuur 7; Standaard paneelopbouw.18 

Een standaard zonnepaneel is opgebouwd uit een aantal in serie en parallel geschakelde 
zonnecellen. Hiermee wordt een bepaald wattage en voltage opgebouwd. Het aantal cellen 
varieert van 36 tot 120, al is de trend dat de panelen bedoeld voor netkoppeling wel steeds 
groter worden.19 Thans veelvoorkomende modulen hebben een vermogen van circa 160 Wp 
tot circa 230 Wp met de afmetingen 800 tot 1100 mm breed bij 1400 tot 1700 mm hoog.  
Deze afmetingen hangen geheel af van de gekozen cel en de hoeveelheid cellen. Deze 
trend is te herkennen in Figuur 8. Tegenwoordig zijn 5-inch en 6-inch formaat cellen 
veelvoorkomend maar producenten zijn reeds bezig met het ontwikkelen van 8-inch cellen.20  
 

                                                      
17 http://www.eurover.com/Docs/ameliorations-nl.pdf.  
18 Planning and Installing Photovoltaic Systems. A guide for installers, architects and engineers, James & 
James, Earthscan, London, 2005, p 56. 
19 PHOTON International, February 2008, p 126. 
20 http://www.qcells.com/cmadmin_2_1323_0.html.  
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Figuur 8; Pc-Si moduleverdeling naar vermogen [Wp], totaal 537 modulen.21 

De eerder genoemde amorf silicium cellen zijn ook op een flexibele ondergrond aan te 
brengen. Deze buigzame banen kunnen dan geïntegreerd worden in reeds bestaande 
bouwelementen, zoals bij voorbeeld Rheinzink dakplaten22 of kunststof dakrollen van 
Alwitra.23  
 
2.3 Omvormer 

Door de genoemde groei van de PV sector is ook de techniek rond de stroomomvormer 
sterk verbeterd. Bij een autonoom systeem wordt de gelijkstroom (DC) in een accu 
opgeslagen. Een netgekoppeld systeem functioneert anders. De omvormer zet de 
gelijkstroom van de panelen om in bruikbare wisselstroom (AC). Door deze op het 
elektriciteitnetwerk aan te sluiten wordt de opgewekte energie direct benut. Er bestaan drie 
verschillenden categorieën omvormers: de paneelomvormer, stringomvormer en 
centraalomvormer.  
 
2.3.1 Paneelomvormer 
Een paneelomvormer functioneert door de DC-stroom van één paneel om te zetten in 
bruikbare AC-stroom. Veelal is deze omvormer aan de achterzijde van het paneel 
gemonteerd. Een systeem met deze techniek wordt ook de AC-module genoemd. Het 
voordeel hiervan is dat de energieverliezen aan DC-zijde nihil zijn doordat er geen of weinig 
afstand hoeft te worden overbrugd. Gelijkstroom heeft namelijk de eigenschap haar energie 
te verliezen als er transport plaatsvindt. Nadeel van deze omvormertechniek is dat de 
elektrische componenten niet te complex mogen zijn om de kosten te beperken. Immers een 
systeem van 10 panelen behoeft dan ook 10 omvormers. Door deze relatief eenvoudige 
techniek is ook het omzettingsrendement laag; circa 90%. Voorbeelden van deze 
omvormers zijn de OK4 van NKF24 en de Soladin 120 van Mastervolt.25 Overigens wordt 
deze techniek welhaast niet meer commercieel toegepast.  

                                                      
21 2007 survey PHOTON, PHOTON International, February 2008, p 128. 
22 http://int.rheinzink.de/231.aspx.  
23 http://www.alwitra.co.uk/evanlonsolar.html.  
24 http://www.nkf.com/. 
25 http://www.mastervolt.com/. 
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2.3.2 Stringomvormer 
Indien de modulen in serie worden geschakeld bouwen wattage en voltage van het systeem 
zich op. Met deze waarden zijn meer efficiënte en grotere omvormers in te zetten. 
Stringomvormers zijn verkrijgbaar van circa 250 wattpiek tot 15.000 wattpiek. Deze 
omvormers hebben een betere techniek dan paneelomvormers met rendementen van circa 
95% tot 98%. Ook kunnen er diverse uitgebreide uitleesmogelijkheden worden toegevoegd. 
Het gros van alle systemen wordt met deze omvormers uitgerust. De systeemgrootte 
varieert van 250 Wp tot circa 500 kWp. De grote systemen worden geconfigureerd met 
meerdere grote stringomvormers naast elkaar.  
 
2.3.3 Centraalomvormer 
Indien systemen groter zijn dan 100 kWp kan er gekozen worden voor centraalomvormers. 
Dit zijn omvormers van circa 2 à 5 kuub inhoud met professionele energietechnieken die 
afkomstig zijn uit onder meer de spoorwegsector. Meerdere strings worden parallel 
geschakeld doordat deze centrale omvormers hoge ampèreniveaus kunnen verwerken. De 
rendementen liggen hier hoger dan bij reguliere stringomvormers; rond de 99%. Systemen 
kunnen de omvang hebben van maar liefst 5000 panelen à 200Wp. Deze techniek wordt 
vaak toegepast in opstellingen in het vrije veld.  

 
Figuur 9; Schematische weergave omvormer principes met van boven naar beneden de 
paneelomvormer, de stringomvormer en de centraalomvormer. 26 

                                                      
26 Technology fundamentals Photovoltaic systems, Quaschning, V., Renewable Energy World, September 
October 2006, p 148. 
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2.4 Draagconstructie 

Een derde component van het PV-systeem is de draagconstructie of de wijze van 
bevestiging van de modulen. Deze draagconstructie kan in het vrije veld geplaatst worden 
indien er voldoende grond beschikbaar is, ground based, of juist gebouwgebonden. Diverse 
gebouwen bieden mogelijkheden voor zonnepanelen zoals schuine daken met dakpannen 
of golfplaten en ook vlakke daken. Afhankelijk van de bestaande bouw, daktype, oriëntatie, 
hellingshoek en omgeving kan bepaald worden wat voor een constructie wordt toegepast.  
 
Ideaal is om de panelen op het zuiden te plaatsen onder een hoek van circa 35 graden. 
Indien dit niet mogelijk is kan de afweging gemaakt worden wat het voor het rendement 
betekent om hier van af te wijken. Met een instralingschijf27 kunnen deze verminderde 
rendementen worden ingeschat. Ook is het mogelijk om de onderconstructie dynamisch uit 
te voeren. Als een module steeds onder een ideale hoek ten opzichte van de zon 
gepositioneerd is, heeft dit een positieve invloed op de opbrengsten van het systeem. Deze 
aanpassingen kunnen enkele malen per jaar plaatsvinden, zoals bij de Vario-Top van de 
Duitse firma Schletter28 of continu. Deze laatste methode wordt ook wel tracker genoemd en 
is vooral populair in Spanje waar met gunstige subsidieregelingen een hogere opbrengst per 
wattpiek economisch interessant is. Deze opbrengsten kunnen tot wel 40% toenemen door 
het zonvolgsysteem.29  
Het systeem kan op verschillende manieren bewegen. Met een verticale as kan het systeem 
draaien, een horizontale as verzorgt het kantelen. Beide technieken kunnen ook 
gecombineerd worden in een dubbelassige tracker. De wijze van aansturing kan passief en 
actief, respectievelijk middels een vooraf geprogrammeerde beweging of met een 
lichtgevoelige sensor die de hoogste zoninstraling opzoekt.  
 
De onderconstructie dient wel dermate robuust te zijn dat deze geen belemmerende factor is 
in de toepassing. Immers panelen gaan minimaal 25 jaar lang mee, wat dan ook van de 
constructie kan worden verlangd.  
 

 
Figuur 10; Afbeelding van een dubbelassige tracker.30 

                                                      
27 Een instralingschijf geeft weer wat de instraling is bij een bepaalde oriëntatie en hellingshoek van een 
installatie. Deze wordt uitgedrukt in procenten van de maximaal haalbare instraling, die wordt bereikt wanneer 
het systeem op het zuiden staat gericht onder een hoek van 36 graden. Met deze opstelling wordt over alle 
jaargetijden heen het beste rendement behaald. BRON; http://nl.sharp.be/producten/solar/pv_be.php?site=pv. 
28 http://solar.schletter.de/produkte_UK.html#Tub%20support. 
29 http://www.degerenergie.de/. 
30 http://www.suave-energia.com/nl/index.cfm. 
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2.5 Opbouw kosten 

Een zonne-energiesysteem is opgebouwd uit onder meer de hierboven beschreven 
componenten. Het zonnepaneel vormt hierbij het grootste deel van de gehele kosten; voor 
een regulier systeem tussen 60 en 75 procent. In Figuur 11 wordt dit in een taartdiagram 
verduidelijkt. De overige componenten vormen samen de balance of system, BoS. Deze 
componenten, zoals omvormer, constructie en bekabeling maken een veel kleiner deel uit 
van de kosten. Gezien dit gegeven ligt de nadruk van de meeste bedrijven in de sector 
vooral op het verkleinen van de kosten van de modulen daar hier de meeste kosten zijn te 
besparen.  
 

 
Figuur 11; Taartdiagram van de kostenverhoudingen tussen componenten van een vlakdak  
PV-systeem, prijspeil 2009.31 

Voor systemen met amorfe techniek is het kostenaandeel module kleiner, tussen de 50 en 
60 procent van het geheel. Echter door het lagere vermogen per vierkante meter dient er per 
wattpiek meer oppervlak geïnstalleerd te worden waardoor er meer draagconstructie- en 
installatiekosten bijkomen. Derhalve liggen beide systemen kostentechnisch dicht bij elkaar.  
 
In de branche worden de kosten en prijsindicaties aangeduid per wattpiek. Hiermee zijn 
onderdelen en projecten beter te beoordelen en te vergelijken. Deze eenheden worden in 
het vervolg van het verslag ook toegepast.  
 
Met dit hoofdstuk zijn de meest basale technieken en componenten toegelicht. In het 
volgende hoofdstuk zal de markt van PV worden beschreven waarmee de verhoudingen en 
ontwikkelingen van de componenten in een juist perspectief gezet worden.  

                                                      
31 De gegevens zijn afkomstig van de offertecalculatie van een eigen OSPS project. Dit project is een 564 kWp 
vlakdak-systeem in Beveren, België, welke begin 2009 in opdracht is gekregen.  
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3 Marktsituatie 

Voorafgaande aan hoofdstuk 3 dient genoemd te worden dat dit hoofdstuk is geschreven in 
de periode tot en met oktober 2008. Veel informatie is nog actueel, doch kunnen sommige 
cijfers reeds achterhaald zijn. De mondiale economische situatie van het vierde kwartaal zal 
zeker invloed kunnen hebben op deze data. Ook de ontwikkelingen rondom de olieprijs 
spelen hier een rol. Deze is in het afgelopen jaar gezakt van circa 150 dollar per vat in juli 
2008 naar 40 dollar per vat in de laatste maanden. Hierdoor is reguliere energie ten opzichte 
van PV goedkoper geworden en daarmee zijn de marktkansen van PV negatief beïnvloed. 
In dit kader dient echter gerefereerd te worden naar een opmerking van Jeroen van der 
Veer. In het televisieprogramma Buitenhof van 22 februari 2009 sprak de bestuursvoorzitter 
van Shell de verwachting uit dat in de nabije toekomst de energieprijzen ‘ vrij stevig’  zouden 
zijn: “Energie wordt op termijn nooit meer echt goedkoop.” Hierdoor kunnen de marktkansen 
voor relatief kostbare PV wellicht verbeteren.  
 
De prijs voor zonne-energie is sinds de introductie in de jaren 50 van de vorige eeuw bijna 
een factor 100 gedaald ten opzichte van het huidige prijspeil.32 Maar waar het in de 
beginjaren vooral ging om satelliettoepassingen is de markt nu vooral gericht op 
grootschalige energiecentrales in Europa en de Verenigde Staten. Onder invloed van 
subsidies en hogere energieprijzen veranderde het onderzoek naar PV van Science-Push 
naar Market-Pull.33 Dit hoofdstuk behandelt het gehele scala van factoren dat bijdraagt en 
heeft bijgedragen aan het huidige gezicht van PV. 
 

 
Figuur 12; Prijsontwikkeling van zonnepanelen tussen 1975 en 2002.34 

3.1 Toepassingsgebied en systeemgrootte 

De unieke kracht van zonne-energie is dat deze onder invloed van zonlicht op elke locatie in 
de wereld energie kan opleveren. Gedurende de dag kan de alom aanwezige zon in meer of 
mindere mate in de energiebehoefte voorzien zonder dat deze aan een locatie gebonden is 
en zonder dat iets of iemand aanspraak kan maken op de energiebron. Dit in tegenstelling 
tot de fossiele energiebronnen. In het toepassingsgebied van PV zijn twee vormen te 
onderscheiden: autonoom en netgekoppeld. 

                                                      
32 Technical Change in Photovoltaics and the Applicability of the Learning Curve Model, Nemet, G., Interim 
Report IR-05-029, April 2005, p iv. 
33 Sociale netwerken voor gedreven technologie, Poppen, R., Proefschrift Universiteit Twente, Enschede, 2004, 
p 19. 
34 Technical Change in Photovoltaics and the Applicability of the Learning Curve Model, Nemet, G., Interim 
Report IR-05-029, April 2005, p 5. 
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Een autonoom PV-systeem wordt vooral ingezet op locaties waar geen koppeling met het 
elektriciteitnet mogelijk is. Deze zogenaamde stand-alone systemen voorzien in de lokale 
elektriciteitsbehoefte, zowel direct als indirect door opslag in bij voorbeeld accu’s. 
Toepassingen hiervan zijn ondermeer observatiepunten op afgelegen plaatsen, de 
maritieme sector, fietscomputers, tuinverlichting en oplader voor telefoon of iPod.  
Een autonoom energiesysteem bestaat uit een zonnepaneel, een laadstroomregelaar en 
een opslagcapaciteit, veelal in de vorm van accu’s. Het toepassingsgebied van deze 
energievorm is vooral gericht op de gelijkstroom-energievoorziening. De zonnepanelen 
leveren gelijkstroom en de verbruikers in het systeem maken direct gebruik van deze stroom 
(dus zonder deze stroom eerst om te vormen in wisselstroom). Zoals reeds genoemd zijn 
autonome PV-toepassingen in het verleden de voorlopers geweest voor deze technologie.  
De andere toepassing van zonne-energie is de netgekoppelde. Hierbij wordt de energie niet 
opgeslagen in accu’s maar door middel van een omvormer omgezet naar bruikbare 
wisselstroom en daarna direct benut in het aanwezige netwerk. Als het systeem aan een 
gebouw wordt gekoppeld dan wordt de energie eerst in het eigen gebouw verbruikt. Als er 
meer stroom nodig is komt dit uit het reguliere openbare elektriciteitsnetwerk. Echter, als er 
meer stroom wordt geproduceerd dan verbruikt wordt stroom teruggeleverd aan het netwerk. 
Doordat dit verkeer van elektriciteit met meters wordt bijgehouden kan er worden 
gesaldeerd. De teruggeleverde elektriciteit wordt van het verbruik afgetrokken. Hierdoor is 
het netwerk dan ook te beschouwen als een zeer efficiënte accu.  
 
Deze toepassing heeft enkele voordelen ten opzichte van reguliere energie. Omdat de 
stroom direct wordt verbruikt op de locatie waar deze is opgewekt is het verlies van transport 
nihil. Dit in tegenstelling tot het transportverlies van huidige centrale energiecentrales wat 
geschat wordt op circa 5%.35 Ook is het voor gebouwbeheerders zeer nuttig om bepaalde 
kosten zo correct mogelijk in te kunnen schatten. Indien een investering in PV over een 
bepaalde periode wordt afgeschreven kan de bezitter aan de hand van de te verwachte 
opbrengst uiterst nauwkeurig de kWh-prijs van het systeem bepalen. Bij reguliere energie uit 
het netwerk is het onvoorspelbaar wat in de toekomst de kosten zullen worden.  
In West Europa is een fijnmazig en kwalitatief hoogwaardig elektriciteitsnetwerk aanwezig. 
Hierdoor is de netgekoppelde toepassing van PV in de gebouwde omgeving veelal mogelijk.  
 
Waar in het verleden juist de autonome toepassing de aanleiding was tot ontwikkelingen in 
de PV-sector is het de laatste jaren juist de netgekoppelde toepassing die gezien kan 
worden als initiator van PV. Onderstaande grafiek laat dit duidelijk zien. Deze groei van 
netgekoppelde systemen is vooral te danken aan diverse subsidieregelingen die door 
overheden in het leven zijn geroepen. 

                                                      
35 De Microturbine als branderventilator, Swinkels G.L.A.M, Zwart de H.F, Agrotechnology and Food 
Innovations B.V. Wageningen, Februari 2004, p 22. 
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Figuur 13; Procentuele verhouding tussen netgekoppelde en autonome systemen. Tot 1999 was de 
autonome toepassing nog het grootst, maar daarna is het netgekoppelde pv-systeem sterk in 
populariteit gegroeid.36 

De systemen kunnen grofweg worden ingedeeld in drie categorieën. De kleine systemen, 
vooral geschikt voor de particuliere sector, met een grootte tot circa 5 kWp. Middelgrote 
systemen van 5 tot 200 kWp en veelal toegepast bij bedrijfsgebouwen en 
overheidsgebouwen. En de grote installaties boven de 200 kWp tot enkele megawattpieken.  
 
De kleine systemen zijn toepasbaar op woningen met vlakke of schuine daken en bestaan 
uit maximaal 40 vierkante meter panelen, aangesloten op een stringomvormer. De 
opgewekte energie wordt vooral gebruikt in de woning; de huiseigenaar is tevens eigenaar 
van het systeem.  
De middelgrote systemen worden vooral geïnstalleerd op bedrijfspanden en 
overheidsgebouwen. Het zijn veelal vlakdak toepassingen of incidenteel geveltoepassingen 
zoals luifels of façades. Het aantal panelen varieert van 50 tot 1000, aangesloten op grotere 
en efficiëntere stringomvormers of centraalomvormers. De energie wordt gedeeltelijk benut 
in het eigen pand alsook voor terugvoeding aan het net. Het bedrijf of instantie is veelal 
eigenaar van het systeem of hanteert een leaseconcept. Bedrijfsmatige subsidies, 
belastingvoordelen en een terugleververgoeding maken een PV-systeem economisch 
aantrekkelijk.  
Grote PV-installaties hebben een omvang van 200 kWp tot ver daarboven. De systemen zijn 
vaak duizenden panelen groot en functioneren door middel van het centraalomvormer-
principe. Deze installaties worden ook op daken van bedrijfsgebouwen geplaatst maar 
vooral toch als vrije-veld-opstelling. (factor 29% tegen 70%37) Vooral in Duitsland en Spanje 
zijn dergelijke grote installaties te vinden, waarbij Spanje in 2007 een aanzienlijke toename 
in aansluitingen kent. Van 50 MWp in 2006 naar 245 MWp eind 2007.38 
 

                                                      
36 TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, Report IEA-PVPS T1-16: 2007, p 6. 
37 Large-Scale Photovoltaic Power Plants; Cumulative and Annual Installed Power Output Capacity, 
pvresources.com, Revised Edition, April 2008, p 8. 
38 Large-Scale Photovoltaic Power Plants; Cumulative and Annual Installed Power Output Capacity, 
pvresources.com, Revised Edition, April 2008, p 14. 
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Figuur 14; Verhouding in grote PV-installaties naar totaal geïnstalleerd vermogen per land in 
december 2007. RoW staat voor Rest of the World.39 

Dergelijke installaties in het vrije veld worden in hoofdzaak gebouwd voor de netinvoeding 
en gungeren als elektriciteitscentrale. Daarbij gaat het om een vergoeding per opgewekte 
eenheid energie. Om de output van het systeem te verhogen kan het economisch rendabel 
zijn om voor een zonvolgsysteem te kiezen in plaats van een gefixeerde opstelling. Van alle 
ground based toepassingen is 27% uitgevoerd in de beweegbare variant.40 
Vanwege de hoge rendementen die met gesubsidieerde systemen in Spanje en Duitsland 
kunnen worden behaald worden dergelijke megawatt-systemen uitgevoerd door 
projectontwikkelaars en professionele investeerders. ‘s Werelds grootste systeem op dit 
moment is de 26 MWp-installatie Fuente Alamo in Murcia, Spanje, opgeleverd in augustus 
2008.41 Opmerkelijk is ook dat de top 10 van grootste systemen acht Spaanse systemen telt 
waarvan er zeven in 2008 zijn aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet. 
 

 
Figuur 15; Afbeelding van het Duitse ground based PV-systeem Mehringer Höhe. Ca 3,5 MWp.42 

                                                      
39 Large-Scale Photovoltaic Power Plants; Cumulative and Annual Installed Power Output Capacity, 
pvresources.com, Revised Edition, April 2008, p 9. 
40 Large-Scale Photovoltaic Power Plants; Cumulative and Annual Installed Power Output Capacity, 
pvresources.com, Revised Edition, April 2008, p 7. 
41 http://www.pvresources.com/en/top50pv.php. 
42 http://www.juwi.de/solar/referenzen/solarpark-mehringer-hoehe.html. 
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3.2 Historische marktontwikkeling 

De markt voor zonne-energie is sterk aan het groeien. Wereldwijd neemt de 
productiecapaciteit van zonne-energie toe met circa 40% per jaar ondermeer door 
uitbereiding van productiefaciliteiten en nieuwe toetreders. En met de huidige krapte aan de 
aanbodzijde is een verdere groei in de productiesector zeer aannemelijk. In onderstaande 
figuur wordt de toename van wereldwijd geïnstalleerd vermogen getoond tot 2006 met een 
tweetal scenario’s van de toekomstige toename. Tevens zijn in procenten de groeicijfers per 
jaar weergegeven.  
 

 
Figuur 16; Historische en verwachte wereldwijde jaarlijkse marktomvang in MWp en de jaarlijkse groei 
in procenten, periode 2001 – 2012.43 

Deze cijfers zijn op mondiale schaal en laten een trend zien, maar geen opsplitsing naar 
regio. De toename is per regio namelijk ongelijk. In onderstaande tabel is dit te herleiden. 
Hierbij moet wel gelet worden op het verschil in data tussen beide bronnen. De staafdiagram 
toont de jaarlijkse afzet van geïnstalleerd vermogen, de tabel het cumulatieve geïnstalleerd 
vermogen.  

                                                      
43 Global Market Outlook for Photovoltaics until 2012, EPIA, February 2008, p 3. 
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Tabel 2; Historisch overzicht van het cumulatief geïnstalleerd vermogen per land in MWp. Met name 
Duitsland, Japan en de VS hebben een groot totaalvermogen. Spanje, Italië en Korea tonen recent 
een sterke groei.44 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

DEU 5,6 8,9 12,4 17,7 27,8 41,8 53,8 69,4 133,7 194,6 278,0 431,0 1044,0 1910,0 2863,0 

ESP 4,0 4,6 5,7 6,5 6,9 7,1 8,0 9,1 12,1 15,7 20,5 27,0 37,4 57,7 118,2 

FRA 1,8 2,1 2,4 2,9 4,4 6,1 7,6 9,1 11,3 13,9 17,2 21,1 26,0 33,0 43,9 

GBR 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 1,1 1,9 2,7 4,1 5,9 8,2 10,9 14,0 

ITA 8,5 12,1 14,1 15,8 16,0 16,7 17,7 18,5 19,0 20,0 22,0 26,0 30,7 37,5 50,0 

JPN 19,0 24,3 31,2 43,4 59,6 91,3 133,4 208,6 330,2 452,8 636,8 859,6 1132,0 1421,9 1708,5 

KOR 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1 2,5 3,0 3,5 4,0 4,8 5,4 6,0 8,5 13,5 34,7 

NLD 1,3 1,6 2,0 2,4 3,3 4,0 6,5 9,2 12,8 20,5 26,3 45,9 49,5 51,2 52,7 

PRT 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 1,3 1,7 2,1 2,6 3,0 3,0 

USA 43,5 50,3 57,8 66,8 76,5 88,2 100,1 117,3 138,8 167,8 212,2 275,2 376,0 476,0 624,0 

Total 86 106 128 158 197 259 331 447 665 894 1224 1700 2715 4015 5512 

 
Onderstaande kaart van Europa geeft hetzelfde beeld. Per land is in het blauwe vakje het 
totale vermogen eind 2007 weergegeven. Het oranje deel toont wat van het totale vermogen 
in 2007 is geplaatst. In de taartdiagrammen is dit in verhouding weergegeven. Duitsland is 
koploper in Europa en realiseerde in 2007 een groei van bijna 20%. Opmerkelijk is dat 
diverse andere landen een naar verhouding veel sterkere groei dan Duitsland beleefden 
zoals Spanje, Portugal, Italië en België. Ook is goed te zien dat Nederland nog de vierde 
plaats inneemt met het totaal geïnstalleerd vermogen maar met een te verwaarlozen groei in 
2007. Initiators achter deze groeicijfers voor PV zijn de verschillenden subsidieregelingen. 
Mede hierdoor wordt voor de periode tot 2020 een jaarlijkse groei verwacht van circa 30 
procent.45  
 

                                                      
44 Bron; Table Cumulative installed PV power in IEA PVPS countries: historical perspective; 2006, http://iea-
pvps.org/. 
45 The economics of solar power, Lorenz, P. et.al, The McKinsey Quarterly, June 2008, p 2. 
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Figuur 17; Omvang en groei van geïnstalleerd vermogen in Europa, medio eind 2007.46 

                                                      
46 PHOTOVOLTAIC BAROMETER – no 184 – 2008, Observ’ER, Systèmes Solaires, le Journal des Énergies 
Renouvelables, April 2008, p 59. 
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Ook buiten Europa vindt er een groei in de sector plaats. In Japan is in 12 jaar tijd een totaal 
geïnstalleerd vermogen geplaatst van 1.277 MWp eind 2006.47 Met een dergelijke 
thuismarkt hebben bedrijven als Sharp, Sanyo en Kyocera een sterke marktpositie kunnen 
verwerven. In de Verenigde Staten is geen federale regelgeving voor PV-ondersteuning, 
maar de staat Californië heeft op eigen initiatief een subsidieregeling gearrangeerd. Van het 
totaal in de VS geïnstalleerd vermogen in 2006, 883 MWp, is 70 procent in Californië 
geplaatst.48 Door het uitblijven van een federaal systeem zijn steeds meer staten begonnen 
met het implementeren van een dergelijke regelingen.  
De groeiende marktkansen komen niet alleen van subsidieregelingen. Het groeiend besef 
onder de mensen over het veranderende klimaat heeft invloed op de keuzes die 
consumenten maken. Ook de altijd stijgende energieprijzen maken de keuze voor duurzame 
energiebronnen legitiem. Grid-parity, het moment dat energie van duurzame bronnen gelijk 
is aan de prijs van energie uit conventionele bronnen49 komt dus dichterbij. Indien dit 
moment bereikt is, zijn de economische barrières om niet voor PV te kiezen geheel 
weggenomen. Figuur 25 geeft nader uitleg over dit begrip.  
Naast de vermeden CO2-uitstoot en de groeiende onafhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen heeft de expanderende PV-sector ook een positieve invloed op de regionale 
werkgelegenheid. Zo heeft in Duitsland de sector in 5 jaar tijd een vertienvoudiging van het 
aantal arbeidsplaatsen gerealiseerd; 40.000 in 2007.50 
Tevens biedt deze bloeiende industrie ook extra werkgelegenheid aan gelieerde 
bedrijfstakken zoals brancheverenigingen, onderzoeksinstellingen, vakbladen, het bank- en 
verzekeringswezen en beurzen en conferenties. Dit zijn opkomende elementen die een 
volwassen markt kenmerken. 
 
3.3 Kosten en prijsbepaling 

De prijs die moet worden betaald voor een PV-systeem komt tot stand onder invloed van 
diverse prijsbepalende factoren. Enerzijds wordt de minimale prijs bepaald door de 
daadwerkelijke kosten van het systeem met een acceptabele winstmarge en het actuele 
prijsniveau van elektriciteit. Deze factoren vormer de bodem van de prijsbepaling. Anderzijds 
is er ook een plafond voor de prijs door de toenemende concurrentie, onderlinge 
uitwisselbaarheid van producten en leveranciers en de redelijke mate van 
rendementsbehoud voor de eindgebruiker.51  
In Figuur 18 zijn deze factoren visueel weergegeven en per factor vindt een bespreking 
plaats. Deze factoren geven inzicht in de marktwerking en prijsbepaling van de sector. 
 

                                                      
47 PVPS Annual report 2007, IEA, July 2008, p 79. 
48 PVPS Annual report 2007, IEA, July 2008, p 112. 
49 Engelse uitleg; Grid parity, the point at which photovoltaic electricity is equal to or cheaper than grid power 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics]. 
50 Aantal arbeidsplaatsen PV sector Duitsland, zowel direct als indirect; ’02, ca. 4.300; ‘03 ca. 6.500; ‘04 ca. 
17.200; ’05 ca. 22.300; ’06 ca. 29.600; ’07 ca. 40.000. BRON; Statistische Zahlen der deutschen 
Photovoltaikbranche; Bundesverband Solarwirtschaft e.V., Januar 2008. 
51 PHOTON International, February 2008, p 96-107. 
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Figuur 18; Price-setting-mechanisme van PV-systeem.52 

Prijsbodem 
Binnen het prijsbepalingsmodel zijn er twee factoren die de bodem vormen van de prijs. In 
de figuur hebben deze factoren het label basement. 
De marginale kosten van een PV-systeem vormen de bodem van de prijsvorming, suppliers 
economics. Een systeem zal niet goedkoper zijn dan deze ondergrens anders legt de 
aanbieder geld toe op het product. Hier ligt de harde ondergrens van de prijs, de 
daadwerkelijke kosten vermeerderd met een acceptabele marge. In Figuur 11 op pagina 19 
is de opbouw van de kosten met de diverse componenten reeds getoond. 
 
Een andere factor voor de minimale prijsbepaling vormt de prijs voor reguliere elektriciteit. 
Deze situatie is nu nog niet van toepassing omdat de ongesubsidieerde prijs per kWh uit PV 
nog altijd hoger is dan reguliere stroom uit het elektriciteitsnet. Maar met de verder dalende 
kosten voor PV en een naar verwachting stijgende olieprijs, komt er een moment dat deze 
prijzen gelijk zijn, de grid-parity. Volgens voorspellingen zal deze het eerst in Zuid Italië 
optreden en daarna overig Zuid Europa, gevolgd door de rest van Europa. In onderstaande 
figuur is deze voorspelling uitgetekend waarbij de elektraprijs van een uit PV geproduceerde 
kWh wordt vergeleken met de consumenten elektraprijs. Hierbij is gerekend met een 
afschrijvingsperiode van 25 jaar, rentevoet 4%, onderhoudskosten 1% per jaar en een 
progress ratio van 0,75. (Deze progress ratio wordt in de volgende paragraaf besproken). 

                                                      
52 PHOTON International, February 2008, p 98. 
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Figuur 19; Voorspelling van de uitrol van grid-parity over Europa tot 2030.53 

Voor de elektriciteitsverbruiker is grid-parity het moment dat beide prijzen gelijk zijn en 
daarmee is het economische nadeel van PV weggenomen. Er kan nu een objectieve 
afweging gemaakt worden tussen beide voorzieningen. Echter dit punt is voor de sector ook 
een signaal dat de prijs voor zonnestroom niet direct verder hoeft te dalen. Dit vormt een 
kelder voor de prijs van PV. Immers de consument is met PV al beter uit en zal deze dan 
toch wel kopen. Er is op dat moment geen noodzaak om de prijs nog verder te laten dalen. 
Deze factor is de customer substitution. 
Beide genoemde factoren bepalen de minimale prijs voor PV-systemen. Deze factoren 
verschillen per regio ondermeer door de lokale tarieven voor elektriciteit, zonintensiteit, 
arbeidskosten en subsidieregelingen.  
 
Prijsplafond 
Tegenover de hierboven genoemde factoren zijn er ook twee factoren die het prijsplafond 
aangeven. Dit is de maximale prijs die gevraagd kan worden door de aanbieders. Deze 
maximale prijs wordt onder meer bepaald door de onderlinge uitwisselbaarheid, de supplier 
substitution. Aanbieders zoeken naar een bepaald evenwicht tussen marge en 
marktaandeel. Door de toenemende concurrentie op de markt van PV-leveranciers kan de 
prijs zakken. Afnemers kunnen bij meerdere marktpartijen prijzen opvragen wat het voor de 

                                                      
53 PV priorities and the Strategic Research Agenda (SRA), Sinke, W., PVTP General Assembly, Brussels, 19 
May 2006. 
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sector nodig maakt de marge te reduceren. Dit geldt uiteraard voor de relatie tussen 
installateur en eindgebruiker maar zeker ook voor diverse toeleveranciers binnen de 
complete bedrijfskolom. Hier is echter een bepaalde ontwrichting in het systeem op te 
merken. Door monopolies en krapte op de markt zijn de winstmarges in de gehele sector 
opmerkelijk uiteenlopend. Diverse onderzoeken hebben geprobeerd hier toch helderheid in 
te creëren, zoals te zien in Figuur 20 en Figuur 21.  
 

 
Figuur 20; Schematisch overzicht productieketen PV-industrie, inclusief geschat aandeel in kosten  
[$/Watt] en margeschatting in procenten [GM].54 

 

Figuur 21; Overzicht in de tijd van procentuele winstmarge per sector.55 

De marges lopen sterk uiteen, waarbij met name in de grondstoftoeleverende sector hoge 
percentages worden behaald, tot wel 63% (verwachting 2009). In dit segment, waar de 
siliciumproductie plaatsvindt, zijn ook slechts enkele bedrijven actief (Q5=85%).56 Kritische 
rapporten, onder meer ‘The True Costs of PV’ van PHOTON-Consulting, melden dat door 
deze machtspositie van bepaalde toeleveranciers aanzienlijke winsten worden geboekt. In 
diverse rapporten en onderzoeken wordt daarom ook het onderscheid benadrukt tussen de 
prijs en de kosten van een PV-systeem.57 De prijs is die welke de eindgebruiker moet 
betalen terwijl de kosten alleen de productiekosten inhouden met marge. Aangenomen 
wordt dat door toename van concurrentie als gevolg van nieuwe toetreders in dit gedeelte 
van de productieketen de prijs voor zonne-energie in de gehele sector zal dalen als gevolg 
van deze uitwisselbaarheid van leveranciers.  

                                                      
54 The Sun will shine, but pick your spots, Industry Overview, Merrill Lynch, 16 January 2007, p 11. 
55 Solar Annual 2006, ‘The Gun has Gone Off’ SolarVerlag GmbH, Aachen July 2006, p 74. 
56 Solar Annual 2006, ‘The Gun has Gone Off’ SolarVerlag GmbH, Aachen July 2006, p 10. 
57 Sinke, W., Solar electricity: its time has come. Laser Focus World, November 2007, p 67. 
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Een tweede factor voor de bepaling van het prijsplafond is de internal rate of return (IRR) 
van de afnemer, de end customer economics. Deze bestaat uit de minimale renteopbrengst 
van de investeerder die de afnemer van PV wenst te accepteren voor zijn investering. Dit is 
een randvoorwaarde die niet altijd zeer bepalend is en waarin een aanzienlijke kentering is 
te bemerken in de afgelopen jaren. Voor de invoering van feed-in tariffs (FiT of teruglever-
vergoeding) werden investeringen in PV gedaan om een bepaalde milieubewuste uitstraling 
te creëren of uit subjectieve overtuiging van de klant. Met terugverdientijden van circa 25 
jaar kan er geen sprake zijn van een bepaald rendement uit de investering. Door de 
introductie van de feed-in tariffs is deze benadering veranderd. Deze vergoeding, waarbij 
een eigenaar voor een bepaalde periode per geproduceerde kWh een vast bedrag ontvangt, 
maakt de aanschaf van een PV-systeem direct rendabel.  
Met opbrengsten welke hoger zijn dan investeringskosten kan er direct gesproken worden 
van een rendement over de investering. Dit is met name zichtbaar in de sterk groeiende 
Spaanse markt. Hier worden investeerders rendementen beloofd van 15% die met de 
vastgestelde FiT ook daadwerkelijk waargemaakt kunnen worden.58 Uiteraard willen 
investeerders een hoge IRR, met een minimaal risico en de FiT kan dit bieden omdat de 
uitbetaling van de vergoeding voor een periode van 20 jaar staatsgegarandeerd is. 
Anderzijds weten installateurs ook dat er aanzienlijke rendementen worden gerealiseerd en 
kunnen zij de prijs opdrijven. Het maximum hierin wordt bepaald door de investeerder die 
een lagere IRR zal ontvangen.  
 
De marktwerking bepaalt de op dat moment geldende prijs voor PV; door verschuivingen in 
de vier genoemde factoren zijn de prijsstelling continue veranderen. Onder meer door 
nieuwe markttoetreders, wijzigingen in subsidieregelingen en technische innovaties. Maar 
deze factoren bepalen de prijs op een zeker moment zonder een uitspraak te doen over de 
toekomstige ontwikkeling. Hiertoe zijn diverse theorieën uitgewerkt die kostenontwikkelingen 
kunnen voorspellen. Dergelijke voorspellingsinstrumenten zijn van grote waarde voor 
beleidsmakers, investeerders en diverse betrokken marktpartijen. Op basis hiervan kunnen 
beslissingen worden genomen en risico’s worden ingeschat. 
 
3.4 Progress ratio en kostenontwikkeling 

Sinds de introductie van zonne-energie in de ruimtevaart vinden er diverse onderzoeken 
plaats om de kosten van deze technologie naar beneden te brengen. In 1976 kostte een 
wattpiek circa 60 dollar en daarmee niet commercieel uit te buiten. Echter in de ruimtevaart 
is energieopslag zeer kostbaar en daardoor bood PV een goed alternatief. Deze toepassing 
heeft bijgedragen aan de eerste ontwikkelingen. In de latere fases nam de afzet aanzienlijk 
toe, onder meer door de oliecrisis en autonome toepassingen. De toegenomen productie 
heeft de kosten doen dalen, als gevolg van leereffecten, innovaties, diverse verbeteringen, 
schaalvergroting en inkoopposities. Die kostendaling vertoont een zekere structuur doordat 
bij elke verdubbeling van de productie de nieuwe kosten nog maar een bepaald percentage 
is van de vorige kosten. Dit wordt de progress ratio genoemd (PR).59  
 

                                                      
58 http://www.sisolar.net/. 
59 Argote, L., Epple, D., Learning curves in manufacturing. Science 247 (4945), February 1990, p 920. 
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Figuur 22; Verschillende fases in de toepassing en verkoop van PV in de afgelopen 60 jaar.60 

Als de PR bijvoorbeeld 75 procent is, betekent dit dat bij verdubbeling van de productie de 
prijs nog maar drie vierde is van de vorige prijs. Als deze ontwikkeling in grafiekvorm wordt 
uitgetekend ziet deze er willekeurig uit, zoals de linkergrafiek in Figuur 23. Maar als de data 
wordt omgezet in een dubbel logaritmische grafiek is duidelijk een trend te herkennen. De 
grafiek wordt in de meeste gevallen uitgezet als prijs per wattpiek tegen cumulatieve 
productie in MWp. 61 In de literatuur wordt de term learning curve of learning ratio ook 
gebruikt. Deze verhoudt zich met de progress ratio als 1-PR. Dit is dus de kostenreductie in 
procenten per verdubbeling van de productie.  
 

 
Figuur 23; Illustratie van drie progress ratio’s. Links met een normale verdeling van prijs per unit 
tegenover cumulatief aantal geproduceerde units. Rechts dezelfde data, maar in een dubbel 
logaritmische grafiek.62 

Voor PV-modulen is deze PR ook onderzocht en op basis van historische data tussen 1976 
en 2001 is deze ratio bepaald op 80% en over de periode 1991 tot 2000 zelfs 77%. Dat de 
PR lager wordt in de laatste periode zou voornamelijk toe te schrijven zijn aan de diverse 
marktstimulerende regelingen in diverse landen in die tijd.63 
In onderstaand figuur is deze trend te herkennen, waarbij op de lange termijn te zien is dat 
de ratio zeer stabiel is. In de afgelopen 30 jaar hebben er zich geen extreme 
kostenreducerende ontwikkelingen voorgedaan. Alle innovaties waren verbeteringen van 
                                                      
60 The economic and institutional rationale of PV subsidies, Sandén, B.A., Solar Energy 78, 2005, p 143. 
61 Experience curves for photovoltaic energy technology, Snik, A., Universiteit Utrecht, April 2002, p ii. 
62 Presentation, Photovoltaic Technology Experience Curves and Markets, Margolis, Robert M., Denver, 
Colorado, March 24, 2003, slide 6. 
63 Comments on Experience Curves for PV Modules, Parente, V., Progress in Photovoltaics: Research and 
Applications, 2002; 10, p 573. 
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enkele procenten. Het is dan ook aannemelijk dat deze trend op korte termijn doorzet en dat 
er geen radicale ontwikkelingen te verwachten zijn.64 Hierdoor is de progress ratio een 
uiterst bruikbaar instrument waarmee beleidsmakers de technieken kunnen beoordelen op 
het economisch potentieel.65 Wel moet hier de opmerking geplaatst worden dat deze PR 
hoogstwaarschijnlijk zal verzwakken als de kosten van energie uit PV gelijk wordt aan 
conventionele energie. De eerder beschreven prijsbodem is dan bereikt. 

 
Figuur 24; Progress ratio van PV in de periode 1976 totaal 2001 in dubbel logaritmische grafiek.66 

In de toepassing van de PR dient wel een onderscheid gemaakt te worden tussen PV 
systemen, panelen of de BoS. De meeste literatuur behandelt specifiek het paneel, met 
name door het grote aandeel binnen het gehele systeem. Maar juist de overige 
componenten zijn zeker niet minder interessant. Binnen het Photex onderzoek van ECN 
heeft deze differentiatie plaatst gevonden. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de BoS 
data vaak landgebonden is in tegenstelling tot de data voor panelen. Deze komen immers 
uit een mondiale markt, waar de BoS ook, of juist lokaal geproduceerd kan worden. Uit het 
onderzoek resulteert voor de BoS een progress ratio van 78% in Duitsland en 81% in 
Nederland over de periode 1992-2001.67  
 
3.5 Marktstimulering en subsidies 

De beschreven markten zouden niet bestaan hebben als de relatief dure zonne-energie niet 
vanuit overheidswege gesteund zouden zijn. De prijs van een in de Benelux met 
zonnepanelen opgewekte kWh in 2008 wordt geschat op circa 45 à 55 eurocent.68 Met een 
consumentenprijs voor elektriciteit van circa 20 eurocent in Nederland en België liggen deze 
prijzen ver uiteen. Dit vormt een ernstige barrière voor consumenten en investeerders om 

                                                      
64 The learning potential of photovoltaics: implications for energy policy, Zwaan, B. van der, Rabl, A., Energy 
Policy 32, 2004, p 1550. 
65 Experience curves for photovoltaic energy technology, Snik, A., Universiteit Utrecht, April 2002, p 1. 
66 Photovoltaic Experiences; Synthesis report of Photex-project, Schaeffer, G.J., et.al,. Petten, June 2004, p 19. 
67 Photovoltaic Experiences; Synthesis report of Photex-project, Schaeffer, G.J., et.al,. Petten, June 2004, p 19. 
68 Technisch-economische parameters van duurzame elektriciteitsopties in 2008-2009, Van Tilburg et.al., ECN-
E—07-069 V2, November 2007, Petten, p 6. 
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voor PV te kiezen. Zolang de kosten hoog zijn zullen consumenten het product niet 
adopteren en zonder markt zullen marktpartijen niet snel investeren om de kosten omlaag te 
brengen. Een zogenaamde catch-22 situatie, of een kip-ei verhaal.69  
Andere barrières die de introductie van PV frustreren zijn onder meer de hoge initiële kosten 
van de investering, ondanks de lagere operationele kosten.70 Ook diverse prijsstellingen en 
regelgeving voor energie maken het voor duurzame energie lastig om te wedijveren met 
conventionele energie. Als gevolg van de variërende en lastig te voorspellen 
energieproductie van bijvoorbeeld PV en windenergie wordt het elektriciteitsnetwerk niet 
constant optimaal benut. Het komt dan ook voor dat DE door de netwerkbeheerder om deze 
reden wordt geweerd van het netwerk71 of dat er runback contracten worden afgesloten. Dit 
betekend dat systemen bij overbelasting van het netwerk kunnen worden afgeschakeld en 
de duurzaam opgewekte energie verloren gaat.72 Ook worden de negatieve bijproducten of 
reststoffen van ondermeer kernenergie en kolengestookte energiecentrales niet of slecht 
gedeeltelijk doorbelast, welke voor oudere kolen en oliecentrales geschat worden op meer 
dan 10 eurocent/kWh.73 En deze technieken ontvangen tevens een subsidie op het gebied 
van R&D; “Er wordt in Europees verband 10 miljard euro besteed aan 
kernenergieonderzoek en stimulering van kernenergie. Op het gebied van DE is dat 300 
miljoen. Dat zijn scheve verhoudingen.”74  
Indien deze factoren wel worden doorberekend kan er een level playing field ontstaan 
waarin de verschillende energiebronnen echt vergeleken kunnen worden.75 Maar dat is niet 
aan de orde. Sterker nog, de kostbare noodzakelijke aanleg van diverse 
hoogspanningsleidingen ten behoeve van nieuwe energiecentrales worden veelal door de 
centrale overheid betaald. En dit kan in wezen gezien worden als een verkapte vorm van 
subsidie.76 Net als de kolencentrales die gratis koolstofdioxide mogen uitstoten.77 
Deze aspecten bieden duurzame energie geen aantrekkelijk marktpotentieel. En zonder een 
marktpotentieel zullen bedrijven in de sector ook niet geneigd zijn verder te investeren en 
onderzoek te doen om de kosten verder te doen dalen. Daarom zijn er diverse initiatieven 
vanuit overheden om duurzame energie, en met name de PV-technologie met een 
subsidieregeling te ondersteunen. Hiermee kan tijdelijk een kunstmatige markt gecreëerd 
worden wat de sector een bepaalde zekerheid biedt. Er zijn diverse visies over subsidiëring 
en ook de instrumenten waarmee deze marktondersteuning kan worden bewerkstelligd zijn 
divers. Hieronder worden enkele onderdelen behandeld.  
 

                                                      
69 The economic and institutional rationale of PV subsidies, Sandén, B.A., Solar Energy 78, 2005, p 138. 
70 Feed-in tariffs, Accelerating the Deployment of Renewable Energy, Mendonça, M. World Future Council, 
Londen, VK, 2007, p 4. 
71 In de huidige systematiek, wordt capaciteit slechts dan aangesloten indien deze volledige capaciteit ook te 
allen tijde zou kunnen worden benut en getransporteerd. BRON; Voorrang voor Duurzaam, Eindrapport, Booz 
Allen, Den Haag / Arnhem, 14 december 2007, slide 9. 
72 Filevorming in het stroomnet, Damveld, H., In Energie special bij Technisch Weekblad nr 43, jaargang 39, 
25 oktober 2008, p 25. 
73 The learning potential of photovoltaics: implications for energy policy, Van der Zwaan, Rabl, Energy Policy 
32 (2004) p 1549. 
74 Uitspraak Gosse Boxhoorn, oprichter Nederlandse cellenfabriek Solland Solar te Heerlen in interview NRC 4 
februari 2007, p 19. 
75 Price Parity, Elisa Wood, in Renewable Energy World, November – December 2007, p 56. 
76 Price Parity, Elisa Wood, in Renewable Energy World, November – December 2007, p 56. 
77 Uitspraak van Secretaris-Generaal van Vrom, ir. H. Van Vlist in interview in Technisch Weekblad, 29 
september 2007, p 9. 
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Een subsidie heeft als doel om voor bepaalde periode een bepaalde activiteit te 
ondersteunen, welke geen direct eigen economisch belang heeft.78 In de context van 
duurzame energie is dit het ondersteunen van fundamenteel onderzoek, of het creëren van 
een kunstmatige markt om afzet te genereren. Doel achter deze ondersteuning is het 
bereiken van grid-parity. Onderstaande figuur geeft dit weer.  
 

 
Figuur 25; Principe van grid-parity, de groene band toont de prijs per kWh uit zonne-energie, 
variërend van circa 900 zonuren per jaar (Nederland) tot 1800 zonuren per jaar (Spanje). De rode 
gearceerde band staat voor de consumenten-elektriciteitsprijs, de blauwe voor de prijs voor 
grootverbruik (bulkprijs). De rode stippen zijn de momenten van grid-parity in het desbetreffende land 
voor consumenten-elektriciteitsprijs. Voor Nederland zou dit moment van parity voor de gewone 
stroomprijs tussen 2020 en 2032 bereikt zijn. In de dikkere blauwe balk onder de grafiek is de periode 
weergegeven waarin subsidieregelingen nog nodig zijn.79 

 
Figuur 26; De grid-parity per land uitgetekend.80 

                                                      
78 http://nl.wikipedia.org/wiki/Subsidie. 
79 Solar Generation IV – 2007, Solar electricity for over one billion people and two million jobs by 2020, 
Greenpeace & EPIA, Amsterdam, 2007, p 41. 
80 The economics of solar power, Lorenz, P. et.al, The McKinsey Quarterly, June 2008, p 3. 
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Deze pariteit, of gelijkheid, is dus afhankelijk van de locale factoren als aantal zonuren en 
geldende elektriciteitsprijzen. Indien deze factoren per locatie uitgezet worden biedt Figuur 
26 inzicht in de te verwachte tijdschaal. Zo is volgens deze figuur in Californië op bepaalde 
momenten sprake van grid-parity.81 Ook in Italië is door de hoge kWh-prijs en hoge 
zoninstraling reeds sprake van pariteit. Dit maakt dat zonne-energie voor iedereen 
bereikbaar en toegankelijk wordt. Dit zal de vraag doen toenemen en kan het 
marktmechanisme van schaalvergroting in werking stellen.  
 
In andere landen is dit moment nog niet bereikt, mede door lagere elektriciteitsprijzen en 
verminderde zoninstraling. Hier is zonne-energie nog afhankelijk van ondersteuning om de 
noodzakelijke prijsreductie te laten geschieden. Dit kan via twee routes behaald worden; via 
fundamenteel onderzoek en via het opdoen van ervaring. 
De eerste benadering gaat ervan uit dat door doelgericht fundamenteel onderzoek bepaalde 
technologieën worden gevonden en ontwikkeld welke aanzienlijk goedkoper zijn dan de 
huidige technieken. En op het moment dat de technologie dermate is ontwikkeld dat er een 
grid-parity plaats vindt kan deze worden geïntroduceerd op de markt. Het initiatief ligt nu bij 
de bedrijven en onderzoeksinstellingen. Vanuit de overheid kan er zeer gericht subsidie 
worden verleend op deze ontwikkelingen. Dit wordt learning by searching genoemd.82 
Voordelen aan deze benadering is dat de subsidieverlening vanuit de overheid beheersbaar 
is en dat het kennisniveau op een bepaald peil gebracht kan worden. Nadeel aan deze visie 
is dat er tot het moment van marktintroductie geen actie plaats vindt op de markt. Betrokken 
onderzoeksbedrijven en instelling hebben dan ook geen zicht op eventuele toekomstige 
opbrengsten en het contact met de markt kan vertroebelen doordat er geen zichtbare 
resultaten getoond kunnen worden. Ook de bedrijven tussen de producenten en de 
consumenten hebben totaal geen grip op de markt en zijn afhankelijk van de 
onderzoeksinstellingen.  
 
De tegenhanger van deze benadering is learning by doing.83 Het leren tijdens het uitvoeren 
of ook wel ervaringskennis. Juist door een subsidie te geven aan consumenten kan de afzet 
van de systemen bevorderd worden. Ondanks het feit dat het systeem eigenlijk nog te duur 
is, zijn consumenten wel bereid om hierin te investeren omdat ze deels worden 
gecompenseerd op de meerkosten. Doordat er een vraag wordt gecreëerd zullen bedrijven 
investeren in de techniek wat leidt tot innovaties. Ook zal de toegenomen vraag invloed 
hebben op het productieproces waar door schaalvergroting een kostenreductie optreedt. 
Deze theorie wordt aangesterkt door de theorie van de progress ratio.84 Deze theorie maakt 
redelijk inzichtelijk hoeveel vermogen er nog geïnstalleerd dient te worden eer er een 
kostenniveau behaald is die de grid-parity mogelijk maakt. En daarmee is ook goed te 
voorspellen hoeveel geld er nog aan subsidie uitgegeven zou moeten worden om het 
gewenste vermogen te bereiken.  
 
Er zijn diverse vormen van subsidie ontwikkeld en toegepast en met uiteenlopende 
resultaten. Hieronder vormt een korte opsomming. 

                                                      
81 Volgens Figuur 26 geldt voor Californië reeds grid-parity voor de zogenaamde Tier 4 en Tier 5 tarieven. Dit 
zijn tarieven die van kracht zijn indien de gebruiker met zijn energieafname meer dan 200% boven zijn vooraf 
vastgelegd hoeveelheid energie uitkomt, de baseline tier. BRON; 
http://www2.pge.com/myhome/customerservice/financialassistance/medicalbaseline/understand/ 
82 Learning from the Sun, Schaeffer, G.J., et.al,  August 2004. Petten NL. ECN-C--04-035, p 10. 
83 Learning from the Sun, Schaeffer, G.J., et.al,  August 2004. Petten NL. ECN-C--04-035, p 10. 
84 Comments on Experience Curves for PV-Modules, Parente, V., et.al. Progress in photovoltaics: research and 
applications, 2002; 10:571. 



Scriptie Kostenreductie PV  TU/e  
 

MDR / april 2009  
 

38/107 

De meest bekende vorm van subsidie is de investeringssubsidie. Hierbij wordt het systeem 
door de eindgebruiker aangeschaft en ontvangt deze een bepaald bedrag direct van 
bijvoorbeeld de overheid of energiebedrijf. Dit is in Nederland toegepast in de periode 2001 
– 2003 als Energie Prestatie Regeling, EPR. Met deze regeling wordt de drempel verlaagt 
om een PV systeem aan te schaffen. Dit heeft in deze periode in Nederland voor een 
stevige groei van de capaciteit gezorgd. Nadeel van deze vorm is dat het een dure 
subsidievorm blijkt en dat eigenaren na ingebruikname niet geprikkeld worden om het 
maximale uit het systeem te halen. De subsidie is immers reeds ontvangen, in tegenstelling 
tot een productievergoeding. Ook op systeemniveau leidt deze subsidie niet tot innovatie, 
omdat de output van het systeem irrelevant is. In het online journaal van McKinsey wordt 
dan ook geadviseerd om productie te belonen, niet capaciteit.85 
Feed-in tariff is juist wel een subsidievorm die productie beloont, een exploitatiesubsidie. 
Hierbij worden netbeheerders verplicht om decentraal opgewekte duurzame energie voor 
een relatief hoge prijs af te nemen.86 Voor een vastgestelde periode van bijvoorbeeld 20 jaar 
ontvangt de energieproducent een vaste hoge terugleververgoeding voor de opgewekte 
energie. In Duitsland was dit in 2008 voor PV circa 45 eurocent. Deze zekerheid maakt het 
mogelijk om een economische afweging te maken en de eigenaar kan gedurende de looptijd 
van de regeling geld overhouden aan zijn systeem. Deze regeling is voor het eerste goed 
geïntroduceerd in Duitsland als de EEG (Erneubare-Energien-Gesetz). Het geld voor deze 
regeling komt niet van de overheid maar is via een doorberekening afkomstig van de 
energieverbruikers. Hiertoe is de elektraprijs iets verhoogd. Diverse andere landen hebben 
reeds dit voorbeeld gekopieerd daar deze regeling het aantal installaties in Duitsland sterk 
heeft doen toenemen. Door de schaalvergroting kan de prijs voor duurzame energievormen 
dalen. Ook het aantal bedrijven dat actief is in deze markt neemt toe wat voor concurrentie 
zorgt. Deze concurrentie is mede verantwoordelijk voor innovatie. De vergoeding per 
geproduceerde eenheid energie stimuleert het bedrijfsleven ook om meer efficiënte en 
innovatieve componenten te ontwikkelen. Daarnaast is in de regeling vooraf vastgelegd dat 
op bepaalde momenten in de toekomst de vergoeding voor nieuwe installaties zal dalen. In 
2009 en 2010 zullen de terugleververgoedingen in Duitsland dalen met circa 9% per jaar. 
Hiermee wordt de markt geprikkeld steeds te innoveren. De verwachting is dan ook dat 
moduleprijzen met circa 30% zullen dalen door deze aanpassingen.87 
Een regeling die in de VS, Groot Brittannië en Zweden wordt toegepast is het Quota 
systeem. Hierbij worden energieproducenten verplicht om een bepaald percentage 
duurzaam op te wekken. Welke technologie hiervoor wordt aangewend staat de 
producenten vrij, waardoor met name de goedkope grootschalige DE technieken worden 
ingezet, zoals wind op land en biomassa.88 Andere technieken kunnen hierdoor minder 
ontwikkelen. Ook decentrale energieopwekking wordt niet gepromoot. Een ander nadeel van 
het opstellen van minimale normen is dat deze direct ook het maximale streven zullen 
worden voor marktpartijen.89  
Een andere regeling is het tendering system. Hierbij kunnen projectontwikkelaars van DE 
bieden op bepaalde contracten voor energieafname via de overheid. De netbeheerders 

                                                      
85 Reward production, not capacity, in The economics of solar power, Lorenz, P. et.al, The McKinsey 
Quarterly, June 2008, p 5. 
86 Feed-in tariffs, Accelerating the Deployment of Renewable Energy, Mendonça, M. World Future Council, 
Londen, VK, 2007, p 8. 
87 An inconvenient truth, Solar Industry, Rating Change, Merrill Lynch, 29 may 2008, p 2. 
88 Feed-in tariffs, Accelerating the Deployment of Renewable Energy, Mendonça, M. World Future Council, 
Londen, VK, 2007, p 10. 
89 Uitspraak van dr. H. Scheer, parlementariër voor Duitse SPD en oprichter van EEG, in interview in De 
Ingenieur, 15 augustus 2008, p 37. 
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moeten vervolgens voor een vastgestelde prijs de opgewekte energie afnemen. In de 
praktijk functioneert dit systeem niet optimaal en wordt dan ook weinig meer toegepast. De 
regeling is zeer complex en biedt te veel onzekerheden voor ontwikkelaars.90 
Het salderen van de opgewekte energie is ook een vorm van subsidie. Hierbij is het de 
producent van duurzame energie toegestaan de opgewekte energie terug te voeden op het 
elektriciteitsnet voor een redelijke prijs per kWh. Aan het eind van het jaar wordt de terug 
geleverde energie afgetrokken van het verbruik waardoor deze lager uitvalt. Deze regeling is 
met name voor decentrale energieopwekking bij consumenten zeer geschikt, zoals PV.91 
Echter alleen het salderen biedt de producent op dit moment niet de mogelijkheden het 
systeem binnen redelijke termijn terug te verdienen. Daarvoor is een extra ondersteunende 
maatregel vereist.  
 
De regelingen verschillen sterk van elkaar in opzet, werkwijze, kosten en resultaat. Er kan 
echter wel geconcludeerd worden dat alleen het FiT stelsel voor de gewenste resultaten 
zorgt.92 Met name de resultaten ten opzichte van innovatie en kostenontwikkeling voor 
verschillende DE technieken zijn superieur ten opzichte van de andere regelingen.  
 
In Nederland zijn in de afgelopen 10 jaar diverse subsidieregelingen van kracht geweest. Als 
marktondersteunende regeling was de EPR hierin wel de meest bekende en tevens het 
meest controversieel geweest. Gedurende een korte periode was er een subsidieregeling 
die voor een zeer sterke toename in de PV-sector zorgde. Echter, plotsklaps werd deze 
regeling afgeschaft waardoor de markt ineen storten. Later, in 2006 is ook nog de MEP 
regeling stopgezet, waardoor er nog minder capaciteit werd geïnstalleerd. Dit heeft de sector 
veel werkgelegenheid gekost en een achterstand in kennis en ervaring ten opzichte van 
andere landen.  
Vooral werd er subsidie verstrekt op het gebied van fundamenteel onderzoek in PV. In 2006 
werd 94% van de totale overheidsuitgave voor PV besteed aan R&D, te weten 9,4 miljoen 
euro tegenover zes ton voor MEP uitgave en belastingen.93 In 2004 was dit getal circa 91% 
(12,7 miljoen euro van in totaal 13,9 miljoen euro subsidie)94 Deze verhouding laat duidelijk 
zien dat voor de overheid de focus met name ligt in het learning by searching. Instellingen 
als ECN, TNO, TU/e, Universiteit Utrecht en onderzoeksprogramma’s als het Joint Solar 
Programme of Crystal Clear zijn hierin actief.  
 
Echter, vanuit de sector komt kritiek op deze eenzijdige visie van de overheid. Met een 
dergelijk beleid worden niet de condities gecreëerd om een techniek in de markt te 
introduceren.95 Het ontbreken van een afzetmarkt wordt door Wim Sinke gezien als “meest 
belangrijke en belemmerende aspect in de huidige PV-innovatiesysteem.”96 In onderstaand 
figuur zijn een zevental functies beschreven en hun huidige status. Duidelijk zichtbaar is dat 
de balans tussen kennis en markt totaal verdwenen is. Het onderzoek vindt plaats op 

                                                      
90 Feed-in tariffs, Accelerating the Deployment of Renewable Energy, Mendonça, M. World Future Council, 
Londen, VK, 2007, p 14. 
91 Feed-in tariffs, Accelerating the Deployment of Renewable Energy, Mendonça, M. World Future Council, 
Londen, VK, 2007, p 15. 
92 Feed-in tariffs, Accelerating the Deployment of Renewable Energy, Mendonça, M. World Future Council, 
Londen, VK, 2007, p 16. 
93 Trends in photovoltaic applications, Report IEA-PVPS T1-16:2007, p 13. 
94 Trends in photovoltaic applications, Report IEA-PVPS T1-14:2005, p 13. 
95 ‘Nederland verliest leidende rol zonnestroom’, André de Boer, Utilities, augustus 2004, p 34. 
96 Concept rapportage Analyse 13 Zon PV, voortkomende uit Sessie fotovoltaïsche zonne-energie, 11-02-08,  
p 8. Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
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fundamenteel niveau, doordat er geen feedback uit de markt kan komen. R&D op het gebied 
van implementatie van PV zou zeer bruikbaar zijn, maar gebeurd niet.  
 

 
Figuur 27; Vervulling van de systeemfuncties voor photovoltaïsche zonne-energie.97 

In Duitsland lag de afgelopen jaren de focus juist in de stimulering van de markt. In 2004 
werd circa 250 miljoen euro besteed aan marktondersteuning, tegenover 24,5 miljoen in 
R&D.98 In Nederland lag deze verhouding juist andersom; 1,2 miljoen euro 
marktondersteuning, tegenover 12,7 miljoen euro in R&D. In onderstaande 
ontwikkelingscurve in Figuur 28 is Nederlandse en de Duitse ontwikkeling in de PV-sector 
schematisch weergegeven. Duidelijk zichtbaar is het Duitse consequente overheidsbeleid 
ten aanzien van bescherming van de techniek. Hiermee is de sector in staat geweest te 
blijven groeien en ook stabieler te worden. Met als eventueel resultaat een zeer groot 
aandeel PV in 2015 als grid-parity plaats vindt. De Nederlandse ontwikkeling maakt na de 
afschaffing van de EPR geen tot weinig vorderingen. Door de zeer lage bescherming is er 
welhaast geen groei en ook de stabiliteit vordert gestaag, in tegenstelling tot Duitsland.  
In 2008 is de SDE geïntroduceerd. Echter, deze is van een dermate niveau dat hier geen 
hoge verwachtingen aan gehangen moeten worden. Op het moment dat in Duitsland grid-
parity plaats vindt gebeurt dit ook in Nederland. Echter lijkt de opgelopen achterstand op het 
gebied van capaciteit en ontwikkeling niet meer in te halen. In 2007 was in Duitsland per 
inwoner 46,2 Wp vermogen geïnstalleerd tegen 2,9 Wp per inwoner in Nederland.99  
 

                                                      
97 Concept rapportage Analyse 13 Zon PV, voortkomende uit Sessie fotovoltaïsche zone-energie, 11-02-08, p 7. 
98 Trends in photovoltaic applications, Report IEA-PVPS T1-14:2005, p 13. 
99 http://www.polderpv.nl/nieuws_PV37.htm#Vlaanderen_grafiek. 
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Figuur 28; Ontwikkelingscurve PV-sector in Duitsland en Nederland met op de y-as de mate van 
bescherming door subsidiebeleid en regelgeving en op de x-as de mate van stabiliteit van de 
technologie in de desbetreffende regio, periode 1990-2015. 

In 2008 is in Nederland wederom een subsidieregeling ingesteld, de SDE. Deze regeling is 
een soort van feed-in tariff, maar met het grote verschil dat er voor een periode van 15 jaar 
geen vast bedrag per kWh wordt uitbetaald. Deze regeling is juist ingericht om de 
onrendabele top te vergoeden. Over het verschil in prijs tussen een kWh uit het PV-systeem 
en een kWh uit het stopcontact wordt de eigenaar gecompenseerd. Hiermee zal een DE 
producent niet duurder uit zijn met zijn installatie, maar hij wordt er ook niet rijk van. Extra 
randvoorwaarde aan de regeling is dat het enkel systemen betreffen van maximaal 3,5 kWp 
(ca 25 à 30 m2) en per jaar is er een maximaal aantal systemen dat voor de regeling in 
aanmerking kan komen, tot 10 MWp. Door deze extra aspecten zijn de verwachtingen in de 
sector niet hoog gespannen. Juist het uitblijven van de economische prikkel zal de particulier 
niet bewegen voor PV te kiezen. 
 
Ook in België is sinds 2006 een terugleververgoeding van kracht. Voor die tijd gebeurde er 
op het vlak van PV niet veel in België, maar sinds de introductie van de regeling is de 
capaciteit zeer sterk toegenomen. Ook het aantal bedrijven in de PV-sector groeit, al is de 
invloed van buitenlandse bedrijven wel aanzienlijk. Dit komt ondermeer doordat België voor 
de regeling praktisch geen markt voor PV kende. Zo is SolarAccess gelieerd aan het 
Nederlandse Stroomwerk, ENECO België met OSPS, en hebben diverse buitenlandse 
bedrijven Belgische vestigingen opgericht, zoals NATEC, Energiebau Benelux, Ecostream.  
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Figuur 29; Marktgroei van PV in Vlaanderen over de periode 1998-2007.100 

3.6 SWOT analyse PV techniek 

Aan de hand van de informatie kan er een sterkte/ zwakte analyse opgesteld worden, een 
SWOT analyse. De aspecten zullen kort worden aangestipt om daarna een algehele 
evaluatie neer te zetten. De SWOT analyse beschrijft vier componenten welke de markt en 
het product kenmerken. Dit zijn Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Hieronder 
zijn deze componenten voor PV uitgeschreven.  
 
Sterktes 
• PV is een duurzame energiebron zonder vervuilende uitstoot gedurende het gebruik;  
• Een zonnepaneel heeft een lange verwachte technische levensduur (>30 jaar); 
• De grondstof voor energieproductie middels PV, zonlicht, is door geen persoon of natie 

opeisbaar en ook overal ter wereld in meer of mindere mate beschikbaar;  
• Tevens, de grondstof voor energieproductie middels PV is schier onuitputtelijk en 

ruimschoots aanwezig, circa 0,1 promille is reeds voldoende om in de gehele mondiale 
energievraag te voldoen; 

• Toename van onafhankelijkheid op het gebied van energieproductie, zowel op 
microniveau - consument - als macroniveau – land;  

• Decentrale energieopwekking zorgt voor minder transport- en conversieverliezen en 
spreiding van risico’s ten opzichte van grootschalige centrale opwekking. De energie 
wordt daar verbruikt waar deze ook geproduceerd wordt; 

• Geen energieprijsfluctuaties na in gebruik name; 
• Groeiend besef bij consumenten, bedrijven en overheden dat duurzame energie 

onvermijdelijk en noodzakelijk is in de strijd tegen klimaatveranderingen.  
 

                                                      
100 http://ode.be/index.php?page=elec-uit-zon-markt. 
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Zwaktes; 
• Hoge initiële kosten; 
• Een nog niet geheel bewezen techniek zonder volledig consumentenvertrouwen; 
• Verwachte technische levensduur van de component omvormer is aanzienlijk korter dan 

technische levensduur van paneel (<15 jaar); 
• Afhankelijkheid van zonlicht, waardoor enkel gedurende de dag energieproductie plaats 

kan vinden; 
• Relatief lage efficiency; 
• Ruimteverbruik op locatie van gebruik; 
• In huidige fase afhankelijk van subsidies; 
• Door gering aandeel in huidige energiemix bestaat de industrie uit relatief bescheiden 

spelers. Daardoor een zwakke lobby ten opzichte van gevestigde orde.  
 
Kansen; 
• PV kan onderdeel uitmaken van een intelligent netwerk van duurzame energiebronnen 

welke tezamen kunnen voorzien in de gehele energievoorziening van een regio; 
• In de nieuwbouwsector kan PV als volwaardig geïntegreerd concept opgenomen worden 

waardoor initiële kosten omlaag kunnen; 
• Geschikt dakvlak is ruimschoots aanwezig; 
• Real-time pricing van energie kan voor PV zeer waardevol zijn. Op piekmomenten, zoals 

op zonnige warme dagen, groeit de elektriciteitsvraag door ondermeer airco’s. PV 
produceert juist dan veel energie en kan dan ook hoger gewaardeerd worden. Dit is in de 
VS een bekend begrip;  

• De output van PV is een bekend product wat in de toekomst deel uit kan maken van een 
veel bredere energietransitie met ondermeer de elektrische auto; 

• In de huidige samenleving zijn prijsstijgingen van conventionele energiebronnen zeer 
aannemelijk. Ook de vermeden transportverliezen middels decentrale opwekking bieden 
een voordeel ten opzichte van grootschalige centrale opwekking101; 

• Met de huidige marktgroei en ontwikkeling kan PV in potentie nog sterk dalen in prijs. 
 
Bedreigingen; 
• Nog onbekende toekomstige technieken die wellicht beter/ efficiënter en goedkoper zijn; 
• Het ontbreken van een sterke lijn in de innovatiesector, waardoor partijen zonder 

samenwerking ontwikkelingen uitvoeren zonder hierin aanvullend te zijn;  
• Hardnekkige geruchten over energetische terugverdientijden en dat Nederland nimmer 

voldoende zoninstraling bezit voor een volwaardige energiebron; 
• Afhankelijk van subsidiebeleid van overheid met geringe zekerheid voor industrie. 
 
Bovenstaande analyse toont positieve elementen welke PV voor de toekomst goede kansen 
biedt. Desondanks zijn de zwaktes nog dermate aanwezig dat de techniek op de korte 
termijn hoogstwaarschijnlijk niet zonder subsidie kan bestaan. Mede onder bescherming van 
een kunstmatige marktcreatie kan PV op de lange termijn een substantieel aandeel leveren 
aan de wereld energievoorziening. Gaande weg zullen door diverse ontwikkelingen en 
toenemende productie de zwaktes zoals geringe bekendheid, lobbyvoering en hoge kosten 
sterk afnemen en kan de techniek zonder subsidie bestaan.  

                                                      
101 Met een Nederlandse elektriciteitsconsumptie van ruim 118 miljard kWh in 2007 [BRON; CBS.nl] zou een 
besparing van 5% uitkomen op circa 6 miljard kWh. Dit staat gelijk aan de energieproductie van 59 miljoen 
vierkante meter zonnepaneel. 150 keer meer dan wat er tot nu toe aan PV staat opgesteld in Nederland. 
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3.7 Onderlinge samenhang 

Alle hierboven besproken onderdelen hebben een sterke cohesie. Zonder subsidie is er 
geen markt en de huidige toepassingen zijn onder invloed van de dynamische markt sterk in 
prijs gedaald.  
 
Hoewel de kosten van PV een constante daling tonen, mede onder invloed van de 
schaalvergroting door subsidievoering, is er ook een keerzijde. In Spanje werd in 2006 een 
feed-in tariff beschikbaar wat invloed heeft gehad op de sector. Door de hoge opbrengsten 
en terugleververgoedingen werden er in een opmerkelijk tempo grootschalige systemen 
gebouwd. Hierdoor groeide de vraag sterk en kon de moduleproductie niet bijtijds 
opschalen, met als gevolg dat de moduleprijzen voor de gehele markt stegen. Mede door de 
hoge rendementen was de Spaanse markt bereid meer te betalen voor de modulen dan 
bijvoorbeeld Duitsland of Nederland waar de rendementen aanzienlijk lager lagen. Duidelijk 
zichtbaar was dat alle modulen richting Spanje gingen, waar leveranciers meer voor de 
goederen konden vragen dan in Noord Europa. Deze willingness to pay komt ook aan bod in 
een studie van PHOTON Consulting waarin geschat wordt dat in 2010 de Franse BIPV 
(building integrated photovoltaics) sector en Griekenland bereid zijn het dubbele te betalen 
dan wat een PV-systeem doorgaans kost.102 In Frankrijk tot wel circa 16$/Wp tegenover 
circa 8$/Wp aan installatiekosten. Deze bereidheid komt met name door de hoge 
subsidieringen in deze landen, gunstige instraling en de wijze van toepassing.  
 
De diverse studies en theorieën bieden uiteraard geen zekerheid en naar de toekomst 
gekeken is het uiterst onzeker wat er staat te gebeuren. In Duitsland is halverwege 2008 het 
rentetarief verhoogd naar 4,25% wat het hoogst is sinds Augustus 2001.103 Dit kan gevolgen 
hebben voor de groei van de PV-sector, waar door de reductie op de terugleververgoeding 
nu de IRR van Duitse systemen minder aantrekkelijk wordt.  
Voor Spanje bestaat er een onzekerheid over het in de toekomst door de Spaanse overheid 
opgegeven maximaal geïnstalleerd vermogen. Voor 2009 wordt dit gesteld op 300 MWp, 
wat circa een vierde is van wat er in 2008 is bijgeplaatst. Aangezien de mondiale 
moduleproductie nu op peil geraakt, zal er een betere balans ontstaan tussen vraag en 
aanbod. Dit kan een positieve invloed hebben op de moduleprijs. Dit is ook zichtbaar in 
Figuur 30 waar voor de komende jaren een aanbodoverschot wordt voorspeld op de markt 
voor modulen.  

                                                      
102 Rapportbespreking Detailing Demand – Where will all the Volume go?, PHOTON International, March 
2008, p 93. 
103 Solar Outlook, Issue SO2008-4, Navigant Consulting, September 3, 2008, p 16. 



Scriptie Kostenreductie PV  TU/e  
 

MDR / april 2009  
 

45/107 

 
Figuur 30; Een voorspelling over de verhouding tussen vraag en aanbod tot aan 2010, waarin 
duidelijk zichtbaar het groeiende aanbodoverschot.104 

In Frankrijk is sinds 2006 ook een terugleververgoeding gelanceerd, echter hier ligt de 
nadruk met name op de kleinschalige gebouwgeïntegreerde systemen. Voor ground based 
systemen geldt een aanzienlijk lagere vergoeding per eenheid energie  
(30 eurocent/kWh) dan voor systemen die onderdeel uitmaken van het gebouw  
(55 eurocent/kWh)105 Met deze differentiatie poogt de Franse overheid te voorkomen dat 
landeigenaren land gaan benutten voor PV-installaties ten kosten van andere toepassingen. 
In Spanje zijn namelijk vele wijnvelden omgeploegd om er een energiecentrale te plaatsen. 
Als gevolg van de hogere vergoeding voor BIPV lijken dakvullende PV-systemen meer in 
trek te komen.106 Dit zal de innovatie in deze toepassing versterken. Een dergelijke benutting 
van het dak legt geen beslag op oppervlak en de decentrale energieopwekking vergroot de 
risicospreiding en reduceert het transportverlies. Juist de elementen die in de SWOT 
analyse als krachtig worden aangeprijsd.  
 
Reeds gemeld is dat een feed-in tariff subsidiebeleid verreweg het efficiëntst is gebleken 
voor wat betreft marktstimulans. Aan een dergelijke subsidieregeling zijn echter wel kosten 
verbonden. Per geïnstalleerd PV-systeem kan een redelijke inschatting gemaakt worden wat 
deze over een vooraf vastgestelde periode aan subsidiegelden gaat kosten in euro’s. 
Echter, de hoeveelheid systemen staat geheel los van deze regeling zodat een algehele 
voorspelling van de totale kosten onmogelijk is. Dit kan voorspeld worden middels de theorie 
van de progress ratio. Immers, via de PR kan berekend worden hoeveel extra geïnstalleerd 
vermogen er nog moet komen eer een bepaalde kostenniveau optreed. En als die kosten 
gelijk zijn met het moment van grid-parity is daarmee bepaald hoeveel vermogen het totaal 
nog vergt eer dat moment bereikt is en subsidieregelingen kunnen worden afgeschaft. En 
als over dat bepaalde vermogen een terugleververgoeding betaald dient te worden is 
daarmee bepaald wat de subsidieregeling zal gaan kosten. Dit wordt het leergeld genoemd. 
                                                      
104 The global PV market: fasten your seatbelts, Analyses of market demand to 2010, Edwin Koot, July 2008,  
p 18. 
105 French kissing PV, PHOTON International, January 2008, p 14. 
106 Voorbeelden hiervan zijn het SYSTAIC systeem en het JUSTROOF systeem. [http://www.systaic.com/ en 
http://www.suntech-power.com/]. 
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Figuur 31; Vereenvoudigde weergave van het principe leergeld. Zolang grid-parity niet is bereikt dient 
er een investering gedaan te worden om dat punt te bereiken.107 

De totale subsidiekosten tot de grid-parity worden door diverse onderzoeken geschat en 
behelzen veelal aanzienlijke bedragen. Bij een historische PR van 0,80 schatten Van der 
Zwaan en Rabl deze kosten op 64 miljard dollar met een breakeven punt gesteld op 1 
$/Wp.108 Schaeffer en De Moor schatten deze kosten aanzienlijk hoger in, 634 miljard euro 
(breakeven op 0,7 €/Wp)109 Welke schatting correct is zal de toekomst uit moeten wijzen. 
Vooral maatgevend is de gestelde PR voor de berekening. Onzeker is of deze ratio constant 
zal blijven, of als gevolg van een radicale verbetering in technologie lager kan worden 
ingeschat.  
Om de bedragen beter te kunnen relativeren kunnen deze ook terug gebracht worden naar 
additionele kosten per kWh reguliere stroom. Door de prijs van stroom met een bepaald 
bedrag te verhogen kunnen de benodigde gelden voor marktstimulering worden 
gegenereerd. In het onderzoek van Sandén worden deze extra kosten met een PR van 0,80 
gesteld op 0,1 $cent/kWh. Zo bezien is dit cijfer een kleine prijscomponent, vooral in 
vergelijking met Japan waar de burger 0,8 $cent/kWh betaald voor R&D activiteiten op het 
gebied van nucleaire energievoorziening en Duitsland waar in 2002 de subsidie voor de 
conventionele kolenindustrie 1 $cent/kWh bedraagt.110 Tien keer meer dan wat er voor PV 
uitgetrokken zou moeten worden.  
 
De beschreven samenhang wordt ook weergegeven in Figuur 32. Zowel de 
marktontwikkelingen als de technologieontwikkelingen beïnvloeden elkaar wederzijds en 
kunnen de andere aanjagen in dit geheel. Zonder deze cohesie zal de techniek in een  
catch 22 situatie blijven verkeren.  

                                                      
107 Gedeeltelijk overgenomen uit; Learning from the Sun, Schaeffer, et.al., ECN-C—04-035, Petten, Augustus 
2004, p 12. 
108 The learning potential of photovoltaics: implications for energy policy, Zwaan, B. van der, Rabl, A., Energy 
Policy 32, 2004, p 1551. 
109 Learning in PV trends and future prospects, Schaeffer, G.J., De Moor, H.H.C., ECN-RX—04-064, Petten, 
June 2004, p 4. 
110 The economic and institutional rationale of PV subsidies, Sandén, B.A., Solar Energy 78, 2005,  p 141. 
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Figuur 32; De marktzijde en de technologiezijde zijn onderling sterk afhankelijk en kunnen elkaar in 
het proces versterken.111 

Voor een systeemhuis als OSPS zijn in de Benelux-markt vooral grootschalige 
gebouwgeïntegreerde PV-installaties in België interessant. België is een opkomende 
groeimarkt waar door subsidieregelingen en leaseconstructies veel vraag is naar 
netgekoppelde systemen bij overheidsinstellingen en bedrijfsgebouwen. Het merendeel van 
de locaties die geschikt zijn voor zonne-energie zijn vlakke daken van kantoren, loodsen en 
hallen. Deze daken kunnen met een repeterend systeem eenvoudig geheel benut worden 
voor PV indien deze de additionele belasting kunnen dragen. Denk hierbij aan bouwmarkten 
of logistieke overslaglocaties. Wellicht zou Nederland ook economisch bereikbaar kunnen 
worden echter dan dient door de overheid wel een passende subsidieregeling te worden 
geïntroduceerd. 
 
3.8 Constateringen 

Zonne-energie kan met het huidige prijspeil niet concurreren met conventionele 
energiebronnen als kolen en gas. Derhalve dient marktstimulering om de techniek een 
afzetmarkt te gunnen om daarmee ontwikkelingen en marktgroei te bewerkstelligen. Een 
dergelijke regeling voor PV wordt legitiem geacht door het potentieel van de techniek. 
Gebouwgeïntegreerde decentrale energieopwekking zonder grondstofverbruik en zonder 
uitstoot zal in de nabije toekomst een wezenlijk aandeel hebben in de mondiale 
energievoorziening.  
 
Van de beschikbare beleidsinstrumenten is het Duitse stelsel van terugleververgoedingen 
het meest effectief gebleken met een substantieel aandeel duurzame energie en een solide 
groei van de sector in Duitsland. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse situatie waar door 
een niet consistente beleidsvoering op het gebied van subsidiering een matige en 
onregelmatige groei bestaat. Recentelijk is de SDE regeling geïntroduceerd maar de sector 
is sceptische over de randvoorwaarden. Een langdurige investeringszekerheid wordt niet 
                                                      
111 A Vision for Photovoltaic Technology, PV-TRAC, Directorate-General for Research, European 
Commission, Brussels, 2005, p 35. 



Scriptie Kostenreductie PV  TU/e  
 

MDR / april 2009  
 

48/107 

geboden en de vastgestelde subsidieplafonds zorgen voor een zogenaamde stop-and-go 
marktvraag. In de afgelopen jaren is het Nederlandse subsidiebeleid vooral gericht geweest 
op Learning by searching. Het kennisniveau is hierdoor hoog wat voornamelijk leidt tot 
export van kennis en niet tot het opdoen van ervaring door de installatiesector. Indien de 
vraag naar PV-installaties in Nederland toe zou nemen, bij voorbeeld als gevolg van  
grid-parity, kan dit gebrek aan ervaring ertoe leiden dat buitenlandse bedrijven de 
Nederlandse markt overspoelen. Iets wat op de Belgische markt is gebeurd.  
 
Met de historisch constante kostendaling voor zonne-energie is het moment van grid-parity 
te voorspellen alsook de kosten voor subsidies om dit moment te bereiken. Deze totale 
kosten kunnen gegenereerd worden door de prijs van reguliere energie met 0,1 $cent/kWh 
te verhogen. Dit bedrag staat in schril contrast tot de gelden die in Japan voor kernenergie 
(0,8 $cent/kWh) en in Duitsland voor de kolenindustrie (1 $cent/kWh) wordt doorberekend. 
Deze toeslagen dienen ook gezien te worden als subsidievorming. Net zoals de vrije uitstoot 
van CO2 of de verwerking en opslag van kernafval. Critici vinden de subsidies voor zonne-
energie ongepast en tegen het principe indruisen van vrije economiewerking. Echter indien 
er een level-playing fields kan worden gecreëerd ten opzichte van conventionele 
energievormen zal zonne-energie en diverse andere duurzame energiebronnen wellicht 
zonder marktstimulans kunnen slagen.  
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4 Onderzoek naar kostenreductie 

Zoals duidelijk gemaakt is in hoofdstuk 3 is het moment van grid-parity voor de sector een 
belangrijk streven. Dan zal er in principe geen overheidssubsidie meer nodig zijn om de 
toepassing succesvol te introduceren. PV zal dan het draagvlak krijgen dat ervoor zorgt dat 
de techniek in een versnellingsfase komt. Tot dat moment is subsidie echter noodzakelijk en 
middels de theorie van de progress ratio is het totaalbedrag voor deze marktondersteuning 
te voorspellen. Echter dient in dat geval de historische progress ratio van 0,8 wel 
gehandhaafd te worden. Hiertoe is het onderzoek naar kostenreductie noodzakelijk. Op alle 
vlakken van de PV-technologie vinden ontwikkelingen plaats om de kwaliteit te verbeteren, 
rendementen te verhogen en de kosten naar beneden te brengen. 
 
In dit hoofdstuk worden diverse onderzoeksgebieden besproken en bekeken op welke 
gebieden OSPS invloed heeft. Binnen de eerder opgestelde werkveld zullen concurrerende 
systemen worden geanalyseerd en klantwensen beoordeeld, waarna randvoorwaarden 
kunnen worden opgesteld voor een draagconstructie. Dit gebeurt door middel van het 
analytische ontwerphulpmiddel QFD. De opgestelde voorwaarden vormen het uitgangspunt 
voor de ontwerpfase in het volgende hoofdstuk. 
 
4.1 Onderzoeksgebieden huidige stand van zaken 

De laatste jaren is de PV-sector sterk gegroeid, vooral onder invloed van diverse 
overheidsinitiatieven. Door deze kunstmatige marktvraag naar PV-systemen is de sector 
constant bezig de rendementen te verbeteren en de kosten te verlagen, mede onder invloed 
van toenemende concurrentie. Dit gebeurt door zowel bedrijven als onderzoeksinstellingen. 
Op basis van de huidige technieken is men vooral op zoek naar kostenreducties bij de 
productie van de componenten. De grootste kostenpost van een module is de cel, 
bestaande uit silicium. Om hier een prijsdaling te bewerkstelligen kan de industrie vier 
dingen doen;112 

1. Schaalvergroting toepassen waardoor de kosten per Wp kunnen dalen;  
2. Solar-grade silicium, een minder zuivere soort silicium met een hoger rendement en 

lagere productiekosten dan de huidige soort. 
3. Dunnere en efficiëntere cellen; 
4. Vermijden van zaagverlies bij productie van wafers. 

 
1. Kostenreductie door schaalvergroting is een voor de hand liggende maatregel die door de 
krapte op de markt en de grote vraag eenvoudig kan worden toegepast. Een 
schaalvergroting naar 1 Gigawatt productie per jaar zou volgens Osborne tot wel 15 % 
reductie kunnen leiden. 113 Deze schaalvergroting is vooral gericht op een meer efficiënte 
benutting van algemene bedrijfskosten en een beter en efficiënter productieproces.  
 
2. Omdat zowel de elektronica-industrie als de PV-industrie gebruik maken van halfgeleiders 
is de vraag naar silicium sterk gestegen en daarmee ook de prijs. Echter de chipfabrikanten 
gebruiken de zuiverste soort Si, terwijl voor wafers dit silicium niet zo zuiver hoeft te zijn. 
Derhalve zijn bedrijven gestart met een specifiek productieproces voor solar-grade 
silicium.114 Met deze productie worden de elektronica-sector en de PV-sector gescheiden 
hetgeen positief zal zijn voor de druk op de markt. En daarmee voor de prijs.  

                                                      
112 Presentation Solar Grade Silicon: show stopper or infinite source, Bultman, J., Geerligs, B., Solar cell R&D 
seminar, 28/09/2005, slide 19. 
113 PV production: The dawn of the "gigawatt" fab, Osborne, M., http://www.solarserver.de/ October 2008. 
114 http://www.recgroup.com/. 
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Figuur 33; Ontwikkeling in de tijd van cell-efficiency in relatie tot wafer-dikte.115 

3. Daar de grondstof van wafers zo’n kostenbepalende factor vormt is het verminderen van 
het gebruik hiervan aantrekkelijk, naast het feit dat de efficiency toeneemt. In Figuur 33 is dit 
duidelijk te zien. Deze trend kan echter niet eindeloos doorgaan vanwege de breekbaarheid 
van de cellen. Fragiele cellen maken het productieproces complexer, vooral in de 
behandeling van de cellen en het serie schakelen van de cellen middels bus bars. Dit zijn 
metalen geleiders voor het aaneen schakelen van cellen in de module. Nu gebeurt dit 
schakelen met een soldering. Echter dunne cellen zijn zeer gevoelig voor 
temperatuurwisselingen wat de minimale dikte van de cel bepaalt zonder dat deze breekt. 
Het Cristal Clear-project van het Nederlandse onderzoekscentrum ECN heeft een techniek 
ontwikkeld waardoor dit solderen wordt vervangen door verlijming. Dit proces verloopt nu 
nog op laboratoriumniveau maar als de verwachting uit zou komen betekent dit een sterke 
reductie op de celdikte.116  
 
4. Het vierde speerpunt is het vermijden van zaagverlies. Op de conventionele wijze is dit 
verlies circa 50%.117 Dit zou door middel van het ribbon-growth-on-substrate-proces (RGS) 
vermeden kunnen worden. Hierbij wordt vloeibaar silicium in vormen op een lopende band 
gegoten en afgekoeld. Door het vermeden zaagverlies worden de kosten voor de grondstof 
van wafers teruggebracht. Deze techniek is nog niet operationeel maar op 
laboratoriumschaal vindt er reeds productie plaats. 
 

                                                      
115 Presentatie Capacity and market potential for grid-connected systems by 2010, Heiko Unzalu, EPIA 
Economist, Frankfurt, 22 December 2005, slide 15. 
116 Persbericht ECN; http://www.ecn.nl/nieuws/item/article/225/1/ , dd. 30 januari 2008. 
117 Efficiency potential of RGS silicon from current R&D production, Seren, S., et.al., Preprint 22nd EC 
PVSEC, September 3-7, 2007, Milan, p 1. 
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4.2 Toekomstige technische ontwikkelingen 

In Figuur 34 is inzichtelijk gemaakt hoe ontwikkelingen van diverse technieken zouden 
kunnen verlopen in de tijd. De bestaande technieken zullen niet sterk verbeteren aan 
rendement maar de kosten nemen sterk af. Hogere rendementen zullen moeten worden 
behaald met nieuwe technieken (new concepts) die nog ontwikkeld dienen te worden. 
 

 
Figuur 34; Schematische weergave van mogelijk toekomstige ontwikkelingen van PV-technieken in 
prijs alsook in efficiency.118 

Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar meer fundamentele aspecten van zonne-energie. 
Een voorbeeld hiervan is het principe van up en down-conversie. De actieve laag van een 
zonnecel benut een bepaald gedeelte van het totale lichtspectrum. Energie uit de gedeelten 
van de hogere of lagere golflengten, zoals infrarood en UV worden niet benut. Door 
conversie zou het mogelijk moeten zijn ook deze ongebruikte energie te benutten. Het 
principe betreft een speciale folie met de eigenschap licht te absorberen en deze weer uit te 
zenden met een aangepaste emissiegolflengte.119 Theoretisch betekent deze conversie een 
toename op het rendement van multikristallijn silicium met circa 10%. Op dit vlak wordt 
momenteel nog uitvoerig geëxperimenteerd.  
 
4.3 Strategisch onderzoek 

Bovenstaande onderzoeken worden gedeeltelijk geïnitieerd door bedrijfsleven en 
onderzoeksinstellingen en leiden tot positieve resultaten. Maar ondanks het kleine netwerk 
van onderzoekers in de PV-sector kan het in de diverse onderzoeken ontbreken aan 
verband en sturing. De onderzoeksvlakken zijn erg breed waardoor onproductieve 
versnippering optreedt.120  

                                                      
118 Photovoltaics: an overview of technologies and market potentials. P. Wyers, ECN, Petten, 2007, p 3. 
119 Van Sark, et al. Eindrapport Q D P V; met downconversie naar een hoger zonnecelrendement, Novem 
programma NEO, projectnr: 0268-02-03-04-0002, December 2004, p 9. 
120 Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?, Verbong, G., Stichting Historie en 
Techniek, TU/e, Eindhoven, juni 2004, p 1. 
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De huidige Nederlandse onderzoekscombinaties worden in het volgende rijtje getoond. 
Echter deze onderzoeken zijn zeer divers en vullen elkaar niet aan in de zoektocht naar de 
goedkope zonnecel. 

• ECN en Solland Solar; Metallization wrap through solar cell. 121 
• TU/e en OTB solar; Plasma depositie op c-Si cellen.122  
• TNO, TUD, TU/e, UU, Shell, NUON en AkzoNobel; Heliantos project met role-to-role 

a-Si production.123 
 
De onderzoeken betreffen diverse technieken van PV en kunnen niet of nauwelijks gebruik 
maken van elkaars resultaten en vorderingen. Via strategische wetenschap zou meer 
cohesie tussen de onderzoeksvelden kunnen optreden om daarmee productiever en 
gerichter resultaten te behalen. Ook zijn deze onderzoeken te zeer gericht op korte-termijn-
resultaten omdat het bedrijfsleven meer is geïnteresseerd in dergelijke snel renderende 
projecten. Door middel van overheidsgestuurde strategische wetenschap kan ook 
onderzoek worden gedaan met een lange-termijn-visie om daarmee toekomstige 
technologische ontwikkelingen mogelijk te maken.124 Een terrein dat het bedrijfsleven om 
economische redenen links laat liggen. In Nederland ontbreekt het op dit gebied aan 
overheidssturing. 
 
Vanuit de Europese PV-sector zelf is een samenwerkingsinitiatief tot stand gekomen om hier 
anders mee om te gaan. Het in 2005 gepubliceerde visierapport van PV-Technology 
Research Advisory Council (PV TRAC) benadrukt de noodzaak van een technische 
stuurgroep die bepaalde doelen op het gebied van R&D gericht kan sturen.125 Dit leidde tot 
de oprichting van het Europese PV-Technology Platform waarin sturing wordt gegeven door 
middel van gecombineerd onderzoek naar vooraf goed gedefinieerde onderzoeksdoelen.126 
Dit orgaan heeft als kerntaak de PV-technologie naar een hoger plan te tillen op weg naar 
grid-parity en daarnaast door diverse Europese samenwerkingverbanden de Europese  
PV-industrie op mondiaal niveau te versterken. Dit heeft geleid tot de Strategic Research 
Agenda, SRA, met daarin ontwikkelingsdoelen voor de korte, middel en lange termijn op 
diverse vlakken van onderzoek. Expliciet wordt in de SRA nog genoemd dat er niet wordt 
gekozen voor een bepaalde techniek of richting. Deze zou alle kansen moeten bieden voor 
nu nog inferieure technieken en daarmee op de lange termijn een portfolio creëren van 
diverse opties.127 

                                                      
121 A novel module assembly line using back contact solar cells,  Späth, M. et.al., ECN Module Technology, 
Petten, May, 2008, p 2. 
122Industrial High-rate Deposited Silicon Nitride Yielding High-quality Bulk and Surface Passivation under 
Optimum Anti-reflection Coating Conditions, Hoex, B. et.al., Progress in Photovoltaics: research and 
applications, 2005; 13: p 705. 
123 http://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=case&laag1=190&item_id=490. 
124 Sociale netwerken voor gedreven technologie, Poppen, R., Proefschrift Universiteit Twente, Enschede, 
2004, p 16. 
125 A Vision for Photovoltaic Technology, PV-TRAC, Directorate-General for Research, European 
Commission, Brussels, 2005, p 32. 
126 A strategic research agenda for photovoltaic solar energy technology; Sinke, W. et.al., Working Group 3: 
Science, Technology and Applications, EU PV Technology Platform, 22nd European Photovoltaic Solar Energy 
Conference, 3-7 September 2007, Milan, Italy, p 1. 
127 A strategic research agenda for photovoltaic solar energy technology; Sinke, W. et.al., Working Group 3: 
Science, Technology and Applications, EU PV Technology Platform, 22nd European Photovoltaic Solar Energy 
Conference, 3-7 September 2007, Milan, Italy, p 3. 
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4.4 Invloedsvelden voor systeemhuizen 

Voor een bedrijf als OSPS, dat optreedt als systeemhuis, zijn veel componenten die samen 
een PV-systeem maken een inkoopproduct. De panelen, omvormers, bekabeling en 
stekkers zijn producten die worden ingekocht op de mondiale markt. Derhalve is het voor 
relatief kleine bedrijven een lastige opgave invloed uit te oefenen op kostenreductie en 
efficiencyverhoging van deze producten. Dit valt buiten de invloedsvelden van deze 
bedrijven. De toegevoegde waarde van deze bedrijven moet vooral worden gezocht in 
systeemconfiguratie, projectrealisatie en draagconstructie. Elementen waar zij wel invloed 
op hebben. Dit geldt ook voor OSPS. 
Door de reeds opgedane ervaring worden projecten meer efficiënt uitgevoerd en beter 
geconfigureerd. Deze configuratie is van wezenlijk belang bij het ontwerp van een  
PV-systeem. De paneelkeuze, omvormerkeuze, opstelling en draagconstructie hebben veel 
invloed op de uiteindelijke prijs en opbrengst van het systeem.  
 
Zonne-energie in de gebouwde omgeving kan op diverse wijzen worden gecombineerd met 
het bouwwerk. Dit kan op schuine daken, vlakke daken en gevels en overkappingen. Juist 
deze integratie bestaat uit maatwerk voor het PV-systeem en dit onderdeel vormt de 
potentiële meerwaarde voor een systeemhuis. Dit is een component van het gehele systeem 
waar het bedrijf eigen kennis en ervaring in kan voegen. OSPS moet diverse componenten 
inkopen maar juist de draagconstructie wordt in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. 
Zo kan de installatie volledig aansluiten bij de specifieke situatie en de wensen van de klant. 
OSPS heeft hierdoor vooral invloed op de draagconstructie en hierom is in dit onderzoek 
gekozen voor deze specifieke benadering.  
 

 

Figuur 35; Verschillende montagewijzen van zonnepanelen.128 

                                                      
128 Illustraties afkomstig uit de Leidraad Zonnestroomprojecten, 2DEN0812, SenterNovem, Utrecht, eerste 
druk, mei 2008, div. pagina’s. 
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In de Benelux is de ideale opstelling voor een PV-systeem 36 graden gekanteld ten opzichte 
van de horizon en volledig zuid gericht. Uiteraard is deze opstelling gedeeltelijk afhankelijk 
van het object waar het systeem op geplaatst wordt en daardoor niet altijd haalbaar. Een 
afwijkende opstelling resulteert wel in verliezen van opbrengsten maar het aanpassen van 
de helling van een schuin dak of het roteren van een gebouw is uiteraard ondoenlijk. Het 
spreekt voor zich dat een dakvlak van een woonhuis onmogelijk kan worden aangepast om 
betere omstandigheden voor de PV-installatie te genereren en zo extreem zijn de verliezen 
ook niet. Maar anderzijds kan in de bouwfase wel rekening gehouden worden met de 
mogelijke plaatsing van zonnepanelen.129 In de Amersfoortse wijk Nieuwland is het 
oorspronkelijke stedenbouwkundig plan aangepast aan de nadrukkelijke eis om zonne-
energie toe te passen. Hierdoor werd het voor architecten en bouwbedrijven eenvoudiger 
ook daadwerkelijk PV toe te passen.  
 
In hoofdstuk 1 is reeds bij de afbakening bepaald dat de panelen op een vlakdak worden 
opgesteld. Het betreft in het gros van de situaties een bitumeuzen dakbedekking met een 
licht hellend vlak voor de afwatering. Een veel voorkomende maatvoering is niet beschikbaar 
en dus zijn systemen van afwijkende omvang. Derhalve is gekozen voor een vaste 
systeemgrootte van 100 kWp. Dit is tevens de bovengrens van subsidieerbare systemen 
binnen het Nederlandse SDE, ingaand per april 2009.130 Het benodigde oppervlak hiervoor 
is circa 1800 vierkante meter, uitgaande van multikristallijn silicium modulen van circa 125 
Wp/m2, opgesteld onder een hoek van 25 graden.131 Dit oppervlak komt overeen met een 
hal van bij voorbeeld 30 bij 60 meter.  
 
Een vlakdak-systeem heeft als voordeel dat de oriëntatie van het gebouw weinig invloed 
heeft op de opstelling van het PV-systeem. Zo kunnen de modulen volledig op het zuiden 
gericht worden voor het hoogste rendement. Afhankelijk van de gekozen draagconstructie 
kan ook de hellingshoek worden bepaald. Volgens de instralingsschijf zou in de gestelde 
regio 35 graden het meest ideaal zijn om gedurende het hele jaar de hoogste opbrengsten 
te behalen. Echter door een dergelijke opstelling dient het systeem ver uit elkaar gezet te 
worden om onderlinge beschaduwing te vermijden. Door een vlakkere opstelling kan het 
dakvlak beter benut worden, evenwel met een lager rendement. De optimale opstelling is 
een formule en wordt de ground coverage ratio (GCR) genoemd.132 Al naar gelang de 
wensen van de klant en het investeringsplan kan voor een passende GCR worden gekozen.  
 
Een andere manier om hogere opbrengsten uit een beperkt dakvlak te halen is door middel 
van een verstelbaar systeem. Door de module gedurende een bepaalde periode beter naar 
het zonlicht te richten neemt het rendement toe. Dit kan al met twee verschillende 
hellingshoeken die tweemaal per jaar worden aangepast; seasonal tracking genaamd. Of 
het andere uiterste, met zeer accurate beweegbare systemen zoals de dubbelassige-tracker 
van Solon.133 In onderstaande tabel zijn de verschillende opbrengsten en rendementen 
weergegeven van panelen onder diverse opstellingen. Deze data zijn verkregen met het 

                                                      
129 Bouwen Op De Zon; Nieuwland, Bouwmeester, H., REMU NV, Utrecht, 1999, p 38. 
130 Technisch-economische parameters van duurzame energieopties in 2009-2010. Eindadvies basisbedragen 
voor de SDE-regeling, Tilburg, X. van, ECN Beleidsstudies, Amsterdam, ECN-E--08-090, 12-12-2008, p 34. 
131 Een module van 200 Wp heeft een vloergebruik van 3 vierkante meter als gevolg van hellingshoek en 
schaduwvorming. Dit komt neer op circa 65 Wp/m2 dakvlak. Extra ruimte voor looppaden, vrije dakrand 
moeten in acht worden genomen. 
132 Impact of tilt angle on system economics for area constrained rooftops, Culligan, M., SunPower 
Corporation, Berkeley, USA, geen datum, p 1. via http://www.sunpowercorp.com/ 
133 http://www.solonmover.de/. 
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speciale simulatieprogramma voor PV-systemen, PVSyst. Hiermee kunnen diverse 
systemen en opstellingen zeer nauwkeurig worden nagerekend, rekening houdend met 
configuraties, schaduwvorming en lokale meteo-gegevens. De exacte resultaten van 
onderstaande opstellingen zijn in de bijlage opgenomen.  

Tabel 3; Diverse systeemopstellingen met bijbehorende waarden voor opbrengsten en dakverbruik. 
Alle systemen zijn 103 kWp en volledig op het zuiden gericht.134 

Opstelling 

Totaal 
opbrengst 
[kWh] 

Specifieke 
opbrengst 
[kWh/kWp] 

Ground 
Coverage Ratio 
[%] 

Benodigde 
oppervlak [m2] 

Opbrengst per 
m2 [ kWh/m2] 

Vast 10 graden 80300 783 68,0 1200 66,9 
Vast 25 graden 83500 814 47,6 1700 49,1 
Vast 35 graden 82800 807 41,7 1944 42,6 
Seasonal 20-35 
graden 87900 851 40,0 2025 43,4 

1 as, verticaal 
roterend 95600 932 10,0 8100 11,8 

1 as horizontaal 
roterend 
afstand 3,5m 

90100 878 28,6 2840 31,7 

1 as horizontaal 
roterend 
afstand 5m 

90800 885 20,0 4050 22,4 

Diagonale as 102000 995 25,0 3240 31,5 
 
Zoals uit de tabel is op te maken zijn de opbrengsten sterk afhankelijk van de hellingshoek 
en oriëntatie. De zonvolgsystemen hebben een aanzienlijk grotere opbrengst dan gefixeerde 
systemen. Echter is het benodigde dakoppervlak ook aanzienlijk groter. Ook zijn 
onderhoudskosten en energieverbruik van een andere orde dan vaste systemen. Hierin 
moet een balans worden gevonden. Voor dit onderzoek is de keuze reeds gemaakt om 
louter de vaste systemen te behandelen  
 
Bovenstaande systeembeschrijving wordt door verschillende bedrijven veelvuldig 
gerealiseerd. Zo gebruikt OSPS voor deze opstelling de Lightbox, Ecostream heeft de 
Console en SolarAccess hanteert het SolarFrame. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn 
het project Vreugdevol te Ronse, België door OSPS, een 112-kWp systeem in Schoten, 
België door SolarAccess135 en het systeem bij Otto Quast te Freudenberg, Duitsland door 
Ecostream.136 Hieronder worden concurrerende technieken beschreven en geanalyseerd.  
 

                                                      
134 Waarden bepaald door PVSyst V4.31, systeemconfiguratie; 103 kWp, 540 modules a 190 Wp 
polykristallijn (Suntech STP190-18/Ub) Inverters 6 stuks Mastervolt XL15; meteodata De Bilt, NL 2000. De 
hart-op-hart afstand van de panelen (pitch) is gekozen met een zonnestand van 20 graden.  
135 http://www.solaraccess.be/referenties/focus-referentie-zonnestroomsysteem.php?id=124. 
136 http://www.ecostream.be/index.php?option=com_references&task=business&business=3&refid= 
0& countries=0&ref_order=ref_name&Itemid=2195&lang=nl. 
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4.5 Analyse van beschikbare toepassingen in de mark t 

Een doorlichting van de huidige markttoepassingen voor vlakdak-opstellingen levert het 
volgende rijtje systemen op. Per systeem wordt een korte beschrijving gegeven waarna 
deze gegevens worden gebruikt voor het verdere onderzoek.  
 
OSPS; Lightbox 
Sunpower; T10 Solar Roof Tile 
Ecostream; ConSole 
Conergy; SolarFamulus 
SolarWorld; SunTub 
UNIRAC; RapidRac 

Schletter; PrimaTop 
Schoenau; Sunrack 
ClickFit; FlatFix 
Donauer Solartechnik; InterSol 
SolarAccess; SolarFrame 

 
 

OSPS; Lightbox 

Voor platdak-opstellingen heeft OSPS de Lightbox ontwikkeld. Dit 
is een aluminium plaat van circa 800 bij 1500 mm. waarin een 
viertal gaten wordt aangebracht en via een kantbank vier 
plooiingen. De gaten komen exact overeen met de montagegaten 
die in de frames van de panelen zitten. De plooiingen maken het 
mogelijk dat het paneel onder de gewenste hoek wordt opgesteld. 
Met reguliere bouten en moeren worden de panelen op de 
Lightbox gemonteerd. Aan de onderzijde wordt een zestal rubber 
granulaat tegeldragers geplaatst van 100 bij 100 mm. om de 
dakbedekking te beschermen, de afwatering niet te hinderen en de 
wrijving tussen de Lightbox en het dak te verhogen. In de Lightbox 
worden betontegels als ballast geplaatst. Hierdoor is geen 
dakpenetratie nodig. Voordeel van deze draagconstructie is dat de 
positie van de panelen zeer flexibel is doordat deze individueel zijn 
te gebruiken. Hierdoor kunnen objecten op het dak worden 
ontweken. Ook kan in het ontwerp gekozen worden voor een 
afwijkende hellinghoek of een onderling gekoppeld systeem. De 
Lightbox wordt specifiek voor een project of paneel geproduceerd 
en heeft de montagegaten exact afgestemd op het paneel. 
Hierdoor is montage op locatie uiterst eenvoudig. Ook omdat de 
vier bouten de enige montagewerkzaamheden behelzen.  
Nadeel van deze techniek is dat er relatief veel materiaal nodig is 
per paneel en dat de bewerking redelijk arbeidsintensief is. 
Doordat de Lightbox prefab wordt vervaardigd zijn de 
transportvolumen aanzienlijk. De units kunnen wel gestapeld 
worden doch er kunnen maximaal 40 elementen per pallet worden 
getransporteerd. Vanwege de verschillende paneeltypes kan deze 
unit niet universeel ingezet worden en heeft elk paneel een eigen 
Lightbox. Hierdoor wordt in de meeste gevallen productie op 
afroep geleverd. Dit draagt niet bij aan schaalvergroting en is 
bovendien leveren uit voorraad lastig. Door de hoge rug van het 
systeem is de windbelasting een factor waar rekening mee 
gehouden dient te worden. De ballast wordt in de bak geplaatst 
voordat het paneel wordt gemonteerd. Hierdoor dient de uitlijning 
zeer nauwkeurig te gebeuren. Kosten circa 0,16 €/Wp. 
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Sunpower; T10 Solar Roof Tile 137 

Het bedrijf Sunpower heeft door de overname van PowerLight 
een meer verticale bedrijfskolom gecreëerd. Naast de productie 
van cellen en modulen kan Sunpower ook projecten realiseren. 
Voor industriële daken is hiervoor het T10-systeem ontwikkeld. Dit 
is een systeem waarbij de eigen Sunpower-modulen onder een 
hoek van circa 13 graden op daken worden geplaatst. Mede door 
de hoge efficiency van de modulen, kan hiermee een vermogen 
van ruim 100 Wp/m2 worden gehaald. Het complete systeem is 
gekoppeld waardoor de dakbelasting minimaal is; volgens 
Sunpower circa 10 kg/m2. Per rij wordt er aan de achterzijde een 
plaat gemonteerd. Deze reduceert de windbelasting en zou 
tevens voor extra reflectie kunnen zorgen. Tussen de rijen blijft 
een looppad vrij om onderhoud te kunnen plegen. Nadeel is dat 
de hellingshoek onveranderlijk is waardoor de specifieke 
opbrengst per kWp iets lager is dan bij een ideale opstelling. Het 
systeem ziet er redelijk bewerkelijk uit wat de montagetijd wel zal 
verlengen. Sunpower spreekt dit tegen. Ook is het systeem niet 
universeel in te zetten. Het is ontwikkeld voor specifiek Sunpower-
modulen. Hierdoor zullen andere bedrijven dit niet snel adopteren. 
Als het systeem goed is zullen andere bedrijven het concept 
eerder kopiëren om daarmee vrijer te zijn in de paneelkeuze. De 
kosten worden geschat op circa 0,60 €/Wp, onder meer gezien de 
vergelijking met RapidRac. 
 

 

 

Ecostream; ConSole 138 

De firma Ecostream heeft de ConSole ontwikkeld. Dit is een 
kunststof bak met enkele aluminium railelementen en weegt circa 
vier kg. De hellingshoek is vastgesteld op 25 graden. Ook 
frameloze panelen zijn te gebruiken. Deze kunststof elementen 
worden direct op het dak gepositioneerd en met betontegels of 
grind gevuld als ballast. Als grind reeds als ballast op het dak 
aanwezig is kan dit worden gebruikt wat minder arbeid vergt. 
Deze bakken zijn universeel in te zetten en goedkoop om te 
produceren. De grondstof is hergebruikt plastic. Er zijn geen 
scherpe randen aan de ConSole waardoor beschadigingen aan 
het dak niet snel optreden.  
Nadeel van het systeem is dat de bak geheel gesloten is 
waardoor de temperatuur op kan lopen onder het paneel. Dit heeft 
een negatieve invloed op het rendement. De hellingshoek is niet 
aan te passen en ook zijn koppelingen onderling lastig te 
realiseren doordat het systeem is ontworpen voor individuele 
panelen (wel flexibel te positioneren) De duurzaamheid van het 
kunststof is ook een punt van aandacht. Na verloop van tijd kan 
deze onder invloed van de weersomstandigheden poreus worden, 
ondanks dat dit uitvoerig is getest. Het productieproces is: 
thermovacuüm dieptrekken van HDPE-platen met een specifieke 
mal. Een complex productieproces. Ook dit systeem heeft een 
hoge achterzijde die veel wind vangt, net als de Lightbox. Circa 
0,25 €/Wp. 

 

 
 

                                                      
137 http://www.sunpowercorp.com/Products-and-Services/Commercial-Solar-Roof-Tiles.aspx. 
138 http://www.ubbinksolar.com/. 



Scriptie Kostenreductie PV  TU/e  
 

MDR / april 2009  
 

58/107 

Conergy; SolarFamulus 139 

De SolarFamulus van het Duitse Conergy is een eenvoudig 
aluminium frame dat zowel voor vlakke daken als voor open-veld-
opstellingen kan worden gebruikt. De panelen staan onder een 
hoek van 30 graden en worden in portrait-opstelling gemonteerd. 
Het systeem zou universeel toe te passen zijn en snel te 
monteren. Toch toont de handleiding veel onderdelen en lijkt het 
redelijk omslachtig op te bouwen. Rijen van maximaal 10 panelen 
kunnen worden gekoppeld. Stevigheid krijgt de stellage van 
betonblokken onder het frame. Deze moeten wel met bouten 
worden doorboord waaraan het frame wordt gekoppeld. Dit 
vereist enige handigheid in boren in beton. Ook dienen deze 
blokken voldoende zwaar te zijn en kunnen ze niet bestaan uit 
enkele gestapelde betontegels omdat het frame aan het beton 
trekt. Deze blokken zijn dan hoogstwaarschijnlijk zwaarder dan de 
maximale 30 kg. die van de ARBO-wet per persoon getild mag 
worden. Het uitlijnen van de betonblokken is dan belangrijk om 
het systeem in rechte rijen te kunnen plaatsen. De hellingshoek is 
niet aan te passen en de portraitopstelling maakt dat de stellage 
circa 90 centimeter hoog is. Dit heeft aanzienlijke windbelastingen 
tot gevolg. Circa 0,35 €/Wp. 
 

 

 

SolarWorld; SunTub 140 

De Duitse firma SolarWorld bracht in het vierde kwartaal van 2008 
de SunTub op de markt. Dit zijn per paneel twee kunststof 
elementen die het paneel onder een hoek van 28 graden 
opstellen. Net als de ConSole is de grondstof gerecycled HDPE. 
Volgens de informatiesheet zijn panelen eenvoudig te monteren 
en ook onderling te koppelen. In de bodemplaat van de 
elementen zijn hiertoe groeven aangebracht. Dit koppelen in 
combinatie met de aerodynamische vormgeving zou het mogelijk 
moeten maken om in alle windzones toepasbaar te zijn. 
Windtunneltesten hebben dit bewezen. Ballast kan met tegels of 
grind en dakpenetratie is niet nodig. De relatief open structuur 
maakt het mogelijk om veel ventilatie achter de panelen plaats te 
doen vinden. Praktisch alle panelen zijn op dit systeem te 
monteren. Toepassing is voor daken met een maximaal afschot 
van 6 graden. De elementen zijn licht en volledig stapelbaar en 
daardoor eenvoudig te transporteren. 
Omdat het systeem nog niet is toegepast zijn 
gebruikerservaringen nog niet voorhanden. Toch lijkt de vaste 
hellingshoek een minpunt van het systeem. Met name een 
dakopstelling met maximaal 6 graden afschot kan voor een 
verschil in hellingshoek tussen de panelen zorgen tot 12 graden. 
Hiermee moet tijdens de installatie van het systeem zeker 
rekening worden gehouden. SolarWorld spreekt van een hoogst 
duurzaam systeem. Het kunststof zal dus uitvoerig getest zijn om 
deze bewering waar te maken. Dit zal echter pas na toepassing 
bewezen kunnen worden. De kosten worden geschat op circa 
0,30 €/Wp, op basis van een vergelijking met de ConSole. 
 

 

 
 

                                                      
139 http://www.conergy.com/. 
140 http://www.solarworld.de/Suntub.2497.0.html?&L=1. 
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UNIRAC; RapidRac 141 

Het vlakdak-systeem RapidRac van de Amerikaanse firma 
UNIRAC is een weldoordacht en toch eenvoudig systeem. Op de 
achterzijde van het paneel wordt een beugel gemonteerd. 
Hiermee wordt direct de helling van het paneel op 10 graden 
bepaald. De beugels worden aan de voor- en achterzijde aan een 
framewerk gemonteerd dat vlak op het dak ligt. Hier komen de 
ballastblokken op te liggen. Het framewerk is gekoppeld in de 
richting van de rij. De gekoppelde beugels zorgen dat de rijen 
onderling ook worden gekoppeld. Hierdoor ontstaat een raster 
wat de stabiliteit van het systeem bevordert. De ballast wordt in 
het frame geplaatst nadat de panelen zijn gemonteerd. Dit maakt 
het corrigeren van het systeem nog mogelijk maar is ook riskant. 
Ook is een koppeling met de dakconstructie mogelijk met een 
speciale beugel, de RapidFoot. Nu vindt er penetratie plaats maar 
is ballast overbodig. Als extra service biedt de producent ook een 
zeer complete ballastberekening bij de handleiding waarmee de 
installateur kan werken. Het monteren van het geheel kan met 
een steeksleutel. Meer gereedschap is niet nodig.  
Volgens de producent hebben diverse tijdmetingen bewezen dat 
per persoon per uur 1 kWp gemonteerd kan worden. Diverse 
onderdelen zijn voorzien van rivnuts of blindklinkmoeren, wat het 
monteren van bouten versnelt.  
Nadeel is dat het systeem door de specifieke beugel niet 
universeel is voor diverse modulen. De hellingshoek en de 
onderlinge afstand tussen de panelen is door het systeem niet 
aan te passen. De relatief lage hellingshoek verlaagt de 
opbrengst in kWh per kWp. De aluminium frames kunnen bij 
installatie het dak beschadigen. Circa 0,75 €/Wp. 
 

 
 

 

Schletter; PrimaTop 142 

Schletter is in Europa en met name in Duitsland een begrip als 
het gaat om draagconstructies voor PV. Voor alle types daken en 
panelen heeft dit bedrijf constructies ontwikkeld. Voor vlakke 
daken is er de PrimaTop. Dit is een aluminium plaat met aan de 
onderzijde een drietal zettingen om stabiliteit te creëren. Aan de 
bovenzijde is de plaat onder een hoek gezet voor de positionering 
van het paneel. De panelen worden in landscape-positie 
geplaatst. De inklemming van de panelen gebeurt aan de korte 
zijde, dus het paneel dient deze overspanning te kunnen 
weerstaan. De panelen in een rij zijn onderling wel gekoppeld 
maar de rijen kunnen niet gekoppeld worden. De ballast ligt op de 
voet van de aluminium constructie. Hierdoor dient het systeem 
vooraf goed te worden gepositioneerd. Ten aanzien van de 
hoeveelheid aluminium is dit iets minder dan de Lightbox maar de 
stapelbaarheid van het systeem is matig. Dit komt door de 
voetplaat die beide kanten is opgezet. In de plaat zit tevens een 
gat voor de kabeldoorvoer. Hier moet echter wel een extra 
bescherming geplaatst worden, anders kan het scherpe 
aluminium de kabel beschadigen. De ventilatie is goed door de 
open opstelling. Circa 0,20 €/Wp. 
 
 

 

                                                      
141 http://www.unirac.com/. 
142 http://www.solar.schletter.de/. 
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Schoenau; Sunrack 143 

Het SunRack systeem is erg vergelijkbaar met de Lightbox door 
de gezette plaat. De SunRack is echter wel van RVS en per 
element zeer zwaar, ca 75 kg. Elke constructie draagt een enkel 
paneel en onderling is het systeem niet te koppelen of via een 
extra profiel dat aan het systeem gemonteerd kan worden. 
Volgens de beschrijving zijn er geen extra bevestigingsmiddelen 
nodig voor de montage door een specifieke vouw in de plaat. Hier 
is echter niets van terug te vinden in de literatuur. Aan de voor- en 
achterzijde van de constructie zijn extra zettingen aangebracht. 
Dit is gedeeltelijk om de windlast te verminderen en ook om de 
betonelementen in de constructie vast te klemmen. Ook hier 
wordt het beton eerst geplaatst wat het uitlijnen weer belangrijk 
maakt. De elementen worden projectspecifiek gefabriceerd en 
derhalve kan de hellingshoek worden aangepast. De toename 
van dakbelasting wordt geschat op circa 25 kg/m2. In de 
constructie bevindt zich een geïntegreerd geleidegat voor de 
bekabeling. Echter dit is door het RVS wel scherp, dus extra 
bescherming is nodig. Of door middel van een PVC-elektrabuis 
waar de bekabeling door loopt. Het RVS is dermate stijf dat het 
mogelijk is om de omvormers aan de SunRack te monteren. Het 
dak dient ook beschermt te worden door middel van een zachte 
rubberen stof. Circa 0,37 €/Wp. 

 

 

ClickFit; FlatFix 144 

Het FlatFix-systeem van het Nederlandse ClickFit bestaat uit 
uitklapbare aluminium driehoeken en hoekprofielen met een 
bepaalde lengte. De driehoeken ondersteunen de panelen aan de 
korte zijden en fixeren de panelen met reguliere paneelklemmen 
en is daardoor universeel. De panelen dienen de overspanning 
over de lange zijde wel te kunnen dragen. De hellingshoek is 
standaard op 20 graden en 30 graden en eventueel op maat 
gemaakt. Aan de achterzijde worden in speciale uitsparingen de 
hoekprofielen geklemd waarin de ballasttegels worden geplaatst. 
Hierdoor wordt het systeem aan de achterzijde dichtgemaakt wat 
de luchtweerstand ten goede komt. Extra dakbelasting circa 25 
kg/m2. De lange hoekprofielen bezorgen het geheel een zekere 
stevigheid omdat de driehoeken individueel fragiel zijn. Ook 
worden hierdoor de rijen geheel gekoppeld. Echter het systeem is 
erg afhankelijk van deze koppeling waardoor het systeem iets 
minder flexibel is in de positionering op het dak. Er dienen altijd 
langere rijen gemaakt te worden. Het uitlijnen van de driehoeken 
is een secuur werk. 
Aan de onderzijde van de driehoeken is prefab EPDM rubber 
aangebracht ter bescherming van het dak. Scherpe randen blijven 
echter aanwezig. De driehoeken kunnen ook direct aan het dak 
gefixeerd worden. Ook is er in de bodemzijde van de driehoek 
nog een extra voorziening aangebracht om ook hier ballast te 
plaatsen indien de omstandigheden dit vragen. De 
transportvolumen zijn erg laag, 250 driehoeken per pallet. Dit 
komt overeen met circa 50 kWp. Voor bekabeling zijn geen extra 
voorzieningen getroffen. Systeem is TÜV gecertificeerd. Circa 
0,14 €/Wp. 

 

                                                      
143 http://www.schoenau-ag.de/en/schoenau-products/mounting-systems/sunrack.html. 
144 http://www.click-fit.nl/download/FlatFix-Brochure-EN.pdf. 
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Donauer Solartechnik; InterSol 145 

Het Intersol-product lijkt veel op het Conergy-systeem met een 
eenvoudige driehoek bestaande uit aluminium hoekprofielen. 
Deze worden prefab aangeleverd. Op de driehoeken worden in de 
lengterichting profielen geplaatst met klemmen voor de panelen. 
Dit komt redelijk overeen met schuindak-systemen. De stellage 
kan op betonblokken worden vastgezet of met grote golfplaten 
waarover grind (reeds aanwezig) of beton wordt geplaatst. Het is 
een universeel systeem voor alle geraamde panelen en variabel 
in de hellingshoek. Het systeem ziet er bewerkelijk uit, vooral door 
de vele onderdelen. Ook de wijze van ballast is omslachtig daar 
er met zware elementen gewerkt dient te worden.  
Mogelijkheid om antidiefstal-bouten te gebruiken. Het systeem is 
TÜV gecertificeerd en heeft windtunneltesten doorstaan. Circa 
0,32 €/Wp. 

 

 

SolarAccess; SolarFrame 146 

Door de firma SolarAccess wordt voor vlakke daken het 
SolarFrame gebruikt, ook wel zonnegoot genoemd. Dit is een 
RVS-zetting die tussen de panelen geplaatst wordt. Op de ruggen 
van de elementen wordt een rail gemonteerd waarop de panelen 
rusten. Met klemmen worden de panelen vast gezet. Als voordeel 
heeft dit dat de dakbedekking niet direct onder invloed van zonlicht 
staat en dat de ballast eenvoudig te plaatsen is nadat de panelen 
gemonteerd zijn. Het afdekken van de dakbedekking wordt door 
diverse systemen genoemd als verkoopargument, echter vooral 
onder de panelen is dit het geval. Dit systeem bedekt ook de 
dakbedekking tussen de panelen wat voor de klant van 
meerwaarde kan zijn. De hellingshoek is te ontwerpen doch kan 
niet meer dan 20 graden zijn. Immers de rijen kunnen niet te ver 
uit elkaar staan in verband met het materiaalgebruik. De mindere 
hellingshoek heeft als gevolg een iets lagere opbrengst per kWp. 
De panelen worden in portrait-positie geplaatst. Indien objecten op 
het dak de rijen onderbreken kan er niet eenvoudig worden 
uitgeweken. Dit systeem vormt een compleet gekoppeld systeem 
waarmee de stabiliteit toeneemt en de vereiste ballast laag kan 
blijven circa 15 kg/m2. Ook aan de zijkanten kan het systeem dicht 
worden gemaakt. Er is echter weinig natuurlijke ventilatie. De 
constructie moet wel altijd in een groot systeem worden toegepast. 
Een enkele rij panelen is onmogelijk door de constructiewijze. 
Vanwege het RVS dient het dak beschermd te worden voor 
beschadigingen. Circa 0,15 €/Wp. 

 
 
 

                                                      
145 http://www.donauer.eu/en/home.html. 
146 http://www.solaraccess.nl/ & The building process and introduction of new products, Boomsma, Drs. Ir. H., 
Boomsma Innovations, BIPV-workshop, 13 may, 2005, slide 24. 
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4.6 Opstellen ontwerpvoorwaarden met behulp van QFD  

Voor leveranciers van onderconstructies is het voor haar marktpositie belangrijk om een 
product te ontwikkelen dat een meerwaarde kan bieden voor de klant ten opzichte van 
concurrerende systemen. Een verbeterd ontwerp zal specifieke eigenschappen moeten 
bezitten om deze meerwaarde te kunnen bieden. 
Bovenstaande systemen zijn gemaakt om het installeren van systemen op vlakke daken 
snel, eenvoudig en robuust te laten gebeuren. De ontwerpen zijn volgens de visie van de 
producent tot stand gekomen met eigen kenmerken en allemaal met eigen voor- en nadelen. 
Om in het ontwerpproces een verbeterd product te creëren zijn er diverse ontwerpmethoden 
beschikbaar. Voor dit onderzoek is gekozen voor de Quality Function Deployment of QFD.147 
Hiermee kunnen technische functies op een analytische wijze worden gerangschikt waaraan 
het ontwerp dient te voldoen om daarmee zoveel mogelijk tegemoet te komen in de 
klantwensen. 
 
Andere methoden zoals Strategic Niche Management (SNM) of Waardeanalyse zijn hier 
minder bruikbaar. Met SNM wordt vooral gezocht naar mogelijkheden om een 
veelbelovende technologie succesvol te introduceren door heel gericht te zoeken naar 
toepassingen in een beschermende omgeving.148 Deze methode is zeer breed in opzet en 
blijft op technisch gebied oppervlakkig.  
De methode van Waardeanalyse is er vooral op gericht om bestaande ontwerpen te 
analyseren en goedkoper te maken door overbodige kosten te elimineren. Hierbij staat de 
verhouding tussen de functie van een onderdeel en de kosten van het onderdeel centraal. 
Deze methode kijkt naar de waarde van een bestaande functie voor de klant en biedt de 
ontwerper geen ruimte voor radicale innovatie.149 Voor dit onderzoek is juist behoefte aan 
concrete ontwerpeisen zonder een vooraf opgelegd ontwerp en de QFD-methode of vrij 
vertaald kwaliteitsfunctie-ontwikkeling, kan hierin voorzien. 
 
De eerder genoemde Lightbox van OSPS is een element dat circa 7 jaar geleden bedacht 
en tot stand gekomen is. Reeds vele projecten zijn er mee gerealiseerd en ten opzichte van 
de huidige typen is het element verbeterd; de materiaalkeuze is gewijzigd, de afmeting is 
aangepast, het gatenpatroon zorgt dat het element universeler te gebruiken is en ook kan de 
Lightbox worden gekoppeld. Zowel de prijs als de inzetbaarheid zijn verbeterd. Echter de 
basisvorm is in wezen niet gewijzigd. Dit is een voorbeeld van een product-development, 
een ontwikkeling.  
 
QFD richt zich juist op deployment, wat vertaalt meer ontplooiing betekent met een vooraf 
gekozen richting. De methode is afkomstig uit de Japanse scheepvaart-industrie in de jaren 
zeventig waar de producteigenschappen beter moesten aansluiten op de klantwensen. 
Hierom ging men op zoek naar een formule voor kwaliteit. Aan de hand van enkele heldere 
klantwensen kunnen voor de producent bruikbare technische functies worden gedestilleerd. 
Deze functies zijn voor de producent herkenbare producteigenschappen die hij aan het 
ontwerp kan toevoegen of aanpassen. De matrix die met QFD ontstaat wordt het 
kwaliteitshuis genoemd Dit door de typische vorm ervan, te zien in  
                                                      
147 Voor het opstellen van de QFD is gebruik gemaakt van de volgende literatuur. Producten op maat; QFD als 
gids bij productcreaties, Sarlemijn, A., Boddendijk, H.G., Amsterdam, 1995. & Productontwerpen, structuur en 
methoden, Roozenburg, N.F.M., Eekels, J., Utrecht 1998 Specifieke verwijzingen naar bladzijden binnen deze 
literatuur zijn niet gegeven.  
148 Regime shifts to sustainability through processes of niche formations: The approach of Strategic Niche 
Management, Kemp, R. et.al., Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 10, No. 2, 1998, p. 175. 
149 http://nl.wikipedia.org/wiki/Waardeanalyse/. 
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Figuur 36 op pagina 66. Deze matrix koppelt de klantwensen aan de functies en 
kwantificeert deze functies aan de hand van onder meer belang en verbeterfactor van de 
wensen. De verbeterfactor is een getal dat voortkomt uit een vergelijking tussen het 
bestaand product en concurrerende producten. Juist deze vergelijking kan een inschatting 
opleveren van de mogelijke progressie die een eigenschap het product mee kan geven.  
Al deze factoren en relaties maken op een analytische wijze duidelijk welke technische 
functies extra aandacht verdienen om bepaalde klantwensen na te kunnen streven. Deze 
methodiek maakt het mogelijk om in het proces vooraf sturing plaats te doen vinden in 
plaats van achteraf correcties toevoegen.  
 
4.7 Toepassen QFD methodiek 

Startpunt van het kwaliteitshuis is het detecteren, ordenen en systematiseren van de 
klantwensen. Deze wensen vormen het toetsingskader van het onderzoek. Met de klant 
wordt in deze context wel de installateur of monteur bedoeld. Hij is degene die het systeem 
daadwerkelijk monteert en niet de gebouweigenaar. Ook de servicemonteur die voor een 
langere periode het systeem dient te onderhouden is in deze een klant. Gevraagd naar de 
klantwensen voor een draagconstructie binnen het gestelde werkgebied komen de volgende 
aspecten naar voren; 150 

 
• goed te hanteren 
• flexibel toe te passen 
• snel te monteren 
• flexibel te plaatsen 
• duurzaam na installatie 
• niet te veel ballast 
• fraai 
• gunstige prijs 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat deze genoemde wensen de expliciete wensen zijn. De 
klant noemt deze onderdelen omdat deze in hem opkomen. Juist vanzelfsprekende wensen 
worden door de klant niet genoemd omdat hij er vanuit gaat dat hier sowieso in wordt 
voorzien. Ook zijn er wensen die zo speciaal zijn dat de klant deze niet geformuleerd heeft 
omdat hij er niet op gekomen is. Het is dus zaak voor de ontwerper om ook deze wensen 
mee te nemen in de analyse.  
De eerste vier aspecten hebben direct te maken met het ontwerp van het systeem. De 
constructie moet niet te groot en of zwaar zijn. Het moet geschikt zijn voor veel verschillende 
paneeltypen en diverse hellingshoeken. De montage dient snel en eenvoudig te zijn met niet 
veel onderdelen. En eventueel aan te passen aan de situatie op het dak, zoals airco’s, 
lichtstraten en dakafschot waaromheen het systeem moet worden geplaatst. Daarnaast 
dient het systeem uiterst robuust te zijn omdat het immers ruim 20 jaar moet functioneren. 
Met name materiaalkeuze en aerodynamica spelen hier een rol. De aerodynamica komt 
wederom ter sprake bij de hoeveelheid ballast. Niet alle daken kunnen veel ballast aan en 
ook vertraagt dit de montagesnelheid. Van meer ondergeschikt belang is de vormgeving 
maar niet negeerbaar. En uiteraard dient het systeem betaalbaar te zijn voor de installateur. 
Anders zal zijn concurrentiepositie verslechteren.  
Binnen het kwaliteitshuis van QFD worden de klantwensen allereerst gewogen op het 
belang dat de klant aan de wens hecht. Dit gebeurt op een Likertschaal van 1 tot 5 waarbij 5 
                                                      
150 De genoemde klantwensen komen voort uit een mini-enquête welke is uitgevoerd onder diverse collega’s 
en klanten (zie hiervoor de bijlage). 
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het grootste belang vormt en 1 het kleinste. Hierna worden het product en de diverse 
concurrerende producten onderling vergeleken aan de hand van deze wensen op eenzelfde 
schaal. Dit is het concurrentieonderzoek waarbij 1 een slechte score is en 5 een zeer goede. 
Dit onderzoek is opgenomen in Tabel 4. De producten hebben in de tabel elk een eigen 
letter en kleur (zie hiervoor de legenda in Tabel 5).  
 
Nu krijgt de ontwerper een beeld van de positie die de verschillende producten innemen bij 
de diverse klantwensen. Ook is een Pugh Concept Selection Chart opgesteld voor de 
diverse systemen maar deze bood niet het gewenste overzicht van de positionering van de 
systemen. Deze is wel in de motivering van het concurrentieonderzoek meegenomen.  
Vanuit het overzicht wordt het gedeelte van de verbeterdoelen benaderd, ook wel 
benchmark gedeelte genoemd. Hier worden streefwaarden opgesteld voor het eigen 
product. Voor welke klantwens wordt welke score het streven van het nieuwe ontwerp. Als 
het product met een score 4 reeds beter is dan concurrerende systemen zou de 
streefwaarde op 4 kunnen blijven staan. Is er echter een achterstand te bespeuren dan kan 
de ontwerper kiezen voor een streefwaarde die het product net zo goed of zelfs beter zal 
maken dan dat van de concurrentie. De motivaties van de evaluatie en de streefwaarden 
zijn in de bijlagen opgenomen.  

 
Met de voorgestelde streefwaarden en de huidige waarden van het product kan per 
klantwens een verbeterfactor worden bepaald die de verhouding toont tussen beide 
waarden. Deze factor ontstaat door de streefwaarde te delen door de huidige waarde. Dit 
geeft inzicht in de mate waarin het product dient te verbeteren om beter aan een klantwens 
te voldoen. Door deze factor vervolgens te vermenigvuldigen met het belang dat aan de 
wens is gekoppeld ontstaat het gewicht van de wens. Er kan aan een wens wel een grote 
verbeterfactor hangen maar als de klant minder belang hecht aan de wens heeft het niet de 
hoogste prioriteit om hier verbeteringen aan te brengen. In de laatste kolom is dit gewicht in 
procenten uitgedrukt. Dit wordt de waarde die in de kernmatrix van het kwaliteitshuis 
toegepast gaat worden.  

 Verbeterdoelen / Benchmark 
Tabel 4; QFD: Eigenschappen van diverse draagconstructies zijn 
gewaardeerd met als uitgangspunt voor de verbeterdoelen de OSPS 
Lightbox 
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Goed te hanteren 3 c e h j a d g k b f i  4 2 6 16 

Flexibel toe te passen 4 b c f j k d e g h a i  4 1 4 11 

Snelheid monteren 5 d j b g k a c h i  e f  5 1.66 8,33 22 

Flexibel te plaatsen 3 d j b k f g i a c e h  4 1 3 8 

Duurzaam na installatie 4  c g j a d e h b f i k  4 1.33 5.33 14 

Niet te veel ballast 3 c d j a g h e i b f k  3 1.5 4.5 12 

Fraai 2 d g h j a c b i k f  e 3 1.5 3 8 

Gunstige prijs 3 b d f h c e j  a g k i  3 1 3 8 

         37.2 99 

           

Tabel 5; QFD: Legenda van beschreven draagconstructies 
a   OSPS; Lightbox e   SolarWorld; SunTub i   ClickFit; FlatFix   
B   Sunpower; T10 Roof Tile f   UNIRAC; RapidRac j   Donauer Solartechnik; InterSol   
c   Ecostream; ConSole g   Schletter; PrimaTop k   SolarAccess; SolarFrame   
d   Conergy; SolarFamulus h   Schoenau; Sunrack    
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Ten behoeve van het technisch ontwerp is het noodzakelijk om de klantwensen te vertalen 
in voor de ontwerper bruikbare technische functies. Per klantwens volgen een of meer 
functies die direct of indirect gekoppeld zijn aan de klantwens. Indien deze functies worden 
verbeterd wordt daarmee ingespeeld op de wens. Deze functies zijn terug te vinden in het 
kwaliteitshuis direct boven de centrale matrix. In de bijlage zijn de motivaties van de 
technische functies bij de verschillende klantwensen opgenomen. In de matrix wordt per 
klantwens en functie bekeken wat de onderling relatie is. Is er een sterke, een gemiddelde of 
een zwakke relatie tussen de beide elementen dan wordt dit in de centrale matrix 
aangegeven met punten of driehoeken. Als er geen relatie is blijft het vak leeg. Aan de mate 
van relatie, sterk (�), gemiddeld (�), zwak (∆), zijn respectievelijk negen, drie of een punten 
gekoppeld. In het kwaliteitshuis is duidelijk zichtbaar de diagonaal van sterke relaties. De 
functies zijn immers opgesteld aan de hand van de klantwensen. Daarnaast zijn er nog vele 
functies die ook met andere klantwensen een relatie hebben.  
Door de factor van de relatie te vermenigvuldigen met het procentuele gewicht van de 
klantwens die in Tabel 4 is bepaald krijgt de relatie tussen wens en functie een 
kwantificering. Deze waarden worden per functie opgeteld als som scores waardoor per 
functie te herleiden is hoeveel waarden de totale relaties bezitten. Dit geeft voor de 
verschillende functies een kwantificering in mate van belang, verbeterfactor, gewicht en 
invloed op de verschillende klantwensen. Dus door de functie met de hoogste waarde te 
verbeteren kan het vernieuwde ontwerp in hoge mate voldoen aan een of meer 
klantwensen.  
De verhoudingen 1:3:9 voor de mate van relatie is afkomstig uit de literatuur maar kan 
echter niet voldoende worden onderbouwd. Hierom dient een controleberekening uitgevoerd 
te worden over de matrix met de verhoudingen 1:2:4. In dit kwaliteitshuis heeft deze controle 
geen verschuivingen in de prioriteit van de technische functies als gevolg. Dit betekent dat 
de matrix goed functioneert. In de bijlage is deze controle opgenomen. 
 
Naast deze mathematische methode vormt het dak van het kwaliteitshuis een element dat 
inzicht verschaft in de diverse onderlinge relaties tussen de technische functies. In de mate 
van positieve of negatieve onderlinge relatie kan herkend worden welke functies elkaar 
versterken of juist totaal onverenigbaar zijn. Dit gebeurt door middel van een vijfmatige 
logica. Versterkende relaties worden aangeven met de letter P, waarbij de hoofdletter een 
sterkere relatie kenmerkt dan de kleine letter. Voor negatieve relaties of tegengestelde 
relaties, wordt de N gebruikt. Indien er geen relatie is wordt het vak niet ingevuld.  
Dit inzicht kan in het vervolgtraject helpen in de prioritering van de functies. Door bij 
voorbeeld twee mindere functies met een sterke onderlinge band aan te pakken zou meer 
resultaat behaald kunnen worden dan alleen de hoogste functie na te streven wat ten koste 
kan gaan van andere functies. Ook kan door te experimenteren met de functies 
proefondervindelijk de concordantie tussen de functies worden getoetst. Een aanpassing 
aan een technische functie kan diverse gevolgen hebben voor andere functies.  
 
In onderstaande figuur is het kwaliteitshuis voor de draagconstructie uitgetekend met als 
uitgangspunt de OSPS Lightbox.  
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Figuur 36; Het QFD-kwaliteitshuis voor de OSPS Lightbox draagconstructie. 
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4.8 Analyse van het kwaliteitshuis 

Wat vooral opvalt zijn de vele relaties van de wens snelheid monteren met diverse 
technische functies en hieraan gekoppeld de hoge scores van deze functies. Mede door het, 
volgens de klanten, hoge belang van deze wens. Voor de ontwerper moet dit een signaal 
zijn om hier in het vervolgtraject aandacht aan te schenken. In het ontwerp zal dus de 
nadruk dienen te liggen op een beperkt aantal onderdelen met een innovatieve en 
tijdreducerende montagewijze, bij voorbeeld de RapidRac-constructie. Ook de positie van de 
ballast, de hoeveelheid en het type ballast zijn onderdelen die met een juiste benadering tot 
een goede vervulling van de klantwens kunnen komen. Dan zou met name FlatFix en 
SolarFrame als inspiratie kunnen dienen. Het design en de prijs zijn van ondergeschikt 
belang. Waarschijnlijk zal de klant via een kortere montagetijd een betere besparing kunnen 
realiseren dan door een goedkoper en vertragend systeem te hanteren. Echter zo kostbaar 
als het RapidRac-systeem mag het niet worden. Tevens hebben de functies aantal 
onderdelen, montagewijze en ballast een positieve onderlinge relatie.  
Ook verdient het aandacht dat de functies koppelbaar en flexibele positionering een 
negatieve relatie hebben. Immers als alle panelen aan elkaar gekoppeld dienen te worden 
kan er moeilijk ruimte worden gemaakt voor bij voorbeeld lichtkoepels op het dak. Anderzijds 
kan een geheel gekoppeld systeem sterk bijdragen aan de aerodynamica en daarmee aan 
een reductie van de hoeveelheid ballast; T10, RapidRac en SolarFrame. Gekeken naar de 
scores van deze drie functies lijkt het dat de flexibele positionering ten koste zal gaan van 
koppelen en aerodynamica. Het koppelen draagt bij aan vele klantwensen. Echter de functie 
positionering scoort laag in de matrix door de hoge score van de Lightbox op flexibel te 
plaatsen en daardoor een lage verbeterfactor. Deze functies verdienen extra aandacht.  
 
Vanuit commercieel perspectief wordt door de producent de wens uitgesproken om een 
universeel toepasbaar systeem te ontwikkelen wat voor veel verschillende paneelmerken en 
typen te gebruiken is. Hiermee vergroot hij de verkoopbaarheid van het product. Het T10-
systeem is alleen te gebruiken in combinatie met Sunpower-panelen. Alle overige systemen 
zijn wel universeel. Echter deze functie heeft veel weerslag op diverse andere functies. Ook 
de functie modificatie hellingshoek heeft veel negatieve relaties met andere functies. Beide 
functies hebben een lage prioriteit, respectievelijk 4,5% en 4,7%, wat vooral komt door de 
lage verbeterfactor van het ontwerp op de wens Flexibel toe te passen. Immers de Lightbox 
is reeds zeer flexibel, maar dat komt weer door de vele diverse modellen met verschillende 
hellingshoeken. Uit bovenstaande blijkt dat deze functies moeilijk verenigbaar zijn met 
diverse andere functies. Hier moet in het vervolgtraject terdege rekening mee worden 
gehouden om toch een breed toepasbaar product te realiseren. 
 
De genoemde facetten vormen voor de ontwerper een kader waarbinnen hij kan werken. Dit 
dient als basis van hoofdstuk 5. Echter kunnen bepaalde functies welke in de QFD een lage 
score of technische onverenigbaarheid vertoonden alsnog worden aangehaald. Juist door 
gedurende het ontwerpproces het kwaliteitshuis constant te raadplegen kan een ontwerp tot 
stand komen met de beste balans tussen de functies en klantwensen. 
 
De toepassing van QFD binnen dit onderzoek heeft in hoge mate bijgedragen aan de 
ontwerpeisen welke in het volgende hoofdstuk worden genoemd. Toch dient de QFD-
methodiek ook kritisch beschouwd te worden omdat mede de uitvoeringswijze invloed kan 
hebben op de correctheid van de verworven data. In de bijlage is een reflectie opgenomen 
over de specifieke toepassing van QFD in dit onderzoek. Deze is opgesteld nadat het 
gehele onderzoek gereed is gekomen. De kritiek is bewust niet meegenomen in het proces, 
derhalve vormt deze kritische reflectie een waardige aanvulling op dit onderzoek. 
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5 Totstandkoming ontwerp draagconstructie 

De QFD-analyse heeft een rangorde kunnen creëren van diverse technische voorwaarden 
waaraan de constructie dient te voldoen om daarmee te voorzien in klantwensen. 
Onderstaande paragraaf toont deze voorwaarden. Hierbij is het uitgangspunt nog steeds 
een 100 kWp vlakdak-systeem in de Benelux-regio, gebruikmakend van pc-Si modulen 
aangesloten op een stringomvormer.  
 
5.1 Ontwerpvoorwaarden 

Bouwtechnisch 
• De constructie wordt vervaardigd uit aluminium, daar dit breed toegepast wordt in 

diverse systemen, de goede beschikbaarheid en bewerkbaarheid; 
• Met behulp van de huidige norm voor windbelastingen [NVN 7250 ‘Zonne-

energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten’] bepalen 
met welke opstelling en structuur, onafhankelijk van de locatie, de minste ballast nodig 
is; 

• Het systeem dient onderling gekoppeld te zijn met daarbij wel aandacht voor een 
redelijke flexibele opstelling. Dit om voor diverse daken geschikt te zijn en dus 
obstakels en dergelijke te kunnen ontwijken; 

• Al naar gelang de wens van de klant dient de hellingshoek aangepast te kunnen 
worden (GCR); 

• Er mogen geen beschadigingen of onderbrekingen aan de waterkerende laag van het 
dak optreden door het systeem. De toepassing van dakpenetratie zoals de RapidFoot 
moet voor een licht dak als optie aangeboden kunnen worden;  

• Volgens het kwaliteitshuis is de functie universeel montagesysteem moeilijk te 
verenigen met de diverse andere functies. Daarom wordt het ontwerp ingeperkt ten 
behoeven van één type paneel om daarmee andere functies in de ontwikkeling niet te 
frustreren. In overleg met panelenproducent Suntech151 is gekozen voor het 
polykristalijn silicium paneel STP 200-18/Ud. De afmeting van dit paneel is 1482 x 992 
x 35 mm. Zie voor meer informatie de datasheet in de bijlage; 

• Een faciliteit in het ontwerp opnemen ten behoeve van de bekabeling; 
• Het ontwerp moet een ver ontwikkeld prefabricated systeem vormen om de 

handelingen op het dak te reduceren. Zie ook opmerking hieronder; 
• De transportvolumen mogen niet meer zijn dan gangbaar op dit moment; 
• Het systeem moet aan de achterzijde voldoende vrije ruimte hebben om te ventileren; 
• Prijsindicatie circa 0,15 tot 0,20 euro per Wp, of 30 tot 40 euro per module aan 

materiaal- en assemblagekosten.  
 

Montage 
• De snelheid waarmee het systeem op een dak kan worden geïnstalleerd moet 

omhoog. Hier wordt de installateur in staat gesteld een goede kostenbesparing te 
realiseren. Onderdelen die hierin meespelen zijn onder meer het aantal componenten, 
aantal handelingen en bevestigingswijzen. Het ontwerp dient hierop te anticiperen; 

• QuickSnap-stekkers moeten in het paneelframe worden opgenomen om zodoende de 
installatie te kunnen versnellen. Zie opmerking hieronder; 

                                                      
151 Met het bedrijf Suntech Power zijn goede contacten onderhouden welke ondersteunen in dit onderzoek. Om 
deze strategische is gekozen voor een module van dit merk. Na een e-mail correspondentie tussen Plastow en 
MDR, d.d. 14 november 2008, is voor dit type paneel gekozen. 
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• De elementen die voor ballast zorgen mogen niet meer kosten dan nu het geval is 
echter wel beter hanteerbaar zijn dan de reguliere betontegels.  
 

Onderhoud 
• De duurzaamheid van de onderdelen moet vanzelfsprekend zijn. Immers PV-systemen 

worden geplaatst met de intentie dat deze minimaal 20 jaar functioneren; 
• Onderhoud moet kunnen worden gepleegd; dus vervangen bij breuk en ruimte voor 

looppaden op dak voor reiniging. 
 
Er moet worden opgemerkt dat het aspect prefabricated toenemende aandacht geniet. De 
Chinese modulefabrikant Suntech Power is hierin actief onder meer met een systeem dat 
panelen direct aan elkaar koppelt en tevens de bekabeling doorkoppelt. Dit wordt 
QuickSnap genoemd en is in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Andalay152 
ontwikkeld.153 
 
5.2 Ontwerpproces 

Als eerste stap in het ontwerpproces worden de windbelastingen voor PV-systemen op 
platte daken in combinatie met de ground coverage ratio geanalyseerd. Immers een steilere 
hellingshoek heeft een nadelig effect op de windbelastingen en levert een lager vermogen 
per vierkante meter dakoppervlak. Deze uitkomsten en bevindingen zullen meer inzicht 
leveren over hellingshoek en constructietype waaraan het systeem dient te voldoen. Deze 
kennis wordt gebruikt in het montageprincipe van het systeem, de constructie en wijze 
waarop het paneel wordt gemonteerd op het vlakke dak. Als het principe helder is zal een 
nader ontwerp richting geven aan het vervolg, waarin continu de elementen 
transportvolume, aantal onderdelen en ballast worden meegenomen. Evaluatie aan de hand 
van het QFD-model is hier steeds van toepassing. Dit zal uiteindelijk tot een definitief 
ontwerp moeten leiden voor de constructie. Daarnaast zullen elementen zoals 
dakbescherming, verwerking kabels en aantal stuks gereedschap worden ingevoegd in het 
ontwerp. Deze elementen kunnen gezien worden als extra faciliteiten die niet direct tot het 
ontwerpproces behoren maar nadien toegevoegd kunnen worden.  
 
5.3 Windbelastingen en ground coverage ratio 

Indien het PV-systeem niet door middel van dakpenetratie aan de constructie van het dak 
wordt vastgezet zal gekozen moeten worden voor een andere oplossing. Dit kan met ballast 
dat het eigen gewicht van het complete systeem vergroot en daarmee de windbelastingen 
weerstaat. Diverse normen en rapporten zijn hieraan gewijd, zoals de NVN 7250:2007, 
Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten en het 
TNO-rapport 2005-BBE-R068, Windbelasting op Zonne-energiedaken. Deze Nederlandse 
voornorm en het rapport zijn specifiek opgesteld voor constructies met zonnepanelen op of 
aan gebouwen. De basis voor deze normen vormt de NEN 6702:2001 Technische 
grondslagen voor bouwconstructies. Hierin wordt vastgesteld wat de verschillende 
winddrukken zijn in bepaalde regio’s met specifieke omgevings- en gebouwkenmerken.  

                                                      
152 http://www.andalay.net/. Suntech heeft van Andalay de licentie ontvangen om in Europa dit product op de 
markt te zetten onder de naam QuickSnap. 
153 Pre-fabricated geniet de persoonlijke voorkeur van Dr. Zhengrong Shi, oprichter van Suntech Power. Zijn 
visie is dat alles wat in een fabriek reeds kan gebeuren altijd goedkoper is dan op het dak op locatie. Gesprek 
tussen MDR en Suntech medewerker J. Plastow, te München dd. 13-06-2008. 



Scriptie Kostenreductie PV  TU/e  
 

MDR / april 2009  
 

71/107 

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat ondanks de diverse nationale en internationale 
publicaties de normen nog niet algemeen geïntegreerd zijn in de bouwkundige sector.154 
Rekenmethoden worden niet eenvoudig geaccepteerd wat tijdens de realisatiefase tot 
tijdverlies kan leiden en dus geld kost. Of er worden zeer conservatieve waarden 
aangenomen waardoor de kosten toenemen of zelfs projecten geheel worden geannuleerd 
omdat het bouwwerk deze hoge dakbelastingen niet kan dragen. De schrijver van het artikel 
pleit dan ook voor nieuwe heldere rekenmethoden die snel en eenvoudig te hanteren zijn en 
wèl het vertrouwen genieten van de bouwsector.  
 
De geldende windbelastingen en daarmee de hoeveelheid ballast is sterk afhankelijk van de 
locatie en hoogte van het gebouw waarop de installatie wordt geplaatst. Een hoog gebouw 
nabij de kust zal meer windbelasting ervaren dan een laag gebouw in het achterland. Ook 
de dakopbouw en de directe omgeving hebben invloed op de lokale windfactoren. Voor elk 
project zal een specifieke berekening dienen te worden gemaakt waarin al deze elementen 
overwogen worden. Deze elementen zijn allemaal variabele, locatie-gebonden factoren. Het 
systeem zelf kent ook factoren die invloed uitoefenen op de hoeveelheid benodigde ballast 
zoals hellingshoek, onderling verband en constructietype. Dit zijn factoren die, onafhankelijk 
van de locatie, vooraf kunnen worden bepaald en daarmee de totale benodigde ballast 
beïnvloeden. Als de eerder genoemde normen en rapporten worden gelezen is het hier te 
ontwerpen zonne-energie systeem te benoemen als montagewijze 3, zonne-elementen die 
los zijn geplaatst op een plat dak.155 In deze voornorm wordt voor deze montagewijze een 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen systemen met een hellingshoek kleiner dan 10 graden 
en systemen met een hellingshoek van tussen de 10 en 40 graden. Ook is er een 
differentiatie in ‘open’ en ‘gesloten’ constructies. Bij open systemen kan de wind vrij onder 
het paneel stromen, in tegenstelling tot gesloten systemen zoals de ConSole en T10 van 
Sunpower. Als regel geldt dat een gesloten systeem aan alle verticale zijde dicht is. Als één 
of meer zijden open zijn gelden de vormfactoren voor open systemen.156  
 
Een vlak dak dient te worden ingedeeld in verschillende windzones, met voor elke zone 
eigen vormfactoren. Dit zijn volgens figuur A.9 van NEN 6702:2001 de randzone, hoekzone 
en middenzone.157 Aangezien de rand- en hoekzone significant hogere vormfactoren 
bezitten als gevolg van onder meer valwinden nabij de dakranden worden in de praktijk in 
deze zones, tot circa twee à drie meter van de dakrand, welhaast geen panelen gepland. In 
dit onderzoek wordt er dan ook vanuit gegaan dat deze zones worden gemeden.  
 
Windbelasting prep wordt berekend aan de hand van de formule: 

prep = Cindex * Ceq * Cdim * φ1 * pw 

 
 
 
 

                                                      
154 Stability of PV Installations - Weak Point Building and Civil Engineering, Heemerle, C., Tagungsband; 
21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition; Dresden 2006. p 2632. 
155 NVN 7250:2007, Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten, 
Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, 2007, p 10. 
156 NVN 7250:2007, Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten, 
Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, 2007, p 21. 
157 NEN 6702:2001, Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Belastingen en 
vervormingen, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, december 2001, p 134. 
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Waarbij: 158 
prep  =  Belasting voor winddruk, windzuiging, windwrijving en over- of onderdruk [Pa]  
Cindex =  Windvormfactor [-] 
Ceq =  Drukvereffeningsfactor [-] 
Cdim =  Invloed gebouw [-] 
φ1 =  Dynamische vergrotingsfactor [-] 
pw  =  Stuwdruk [Pa]  
 
De totale windbelasting op een element wordt bepaald door de windbelasting te 
vermenigvuldigen met het oppervlak van het element: 

Frep = Prep * A 
 
In het NVN-rapport zijn verschillende factoren reeds vóór gedefinieerd. De Ceq, Cdim en φ1 
zijn voor deze situatie bepaald op 1 [-]. Dit maakt de totale formule variabel op de 
windvormfactor en de stuwdruk. De stuwdruk is een extreme waarde veroorzaakt door de 
wind in pascal of N/m2 die circa eens in de 12,5 jaar voor zal komen. Deze waarde is een 
functie van de referentiehoogte van het object met de voor in Nederland geldende 
windgebieden. In de NEN 6702:2001 is deze gegeven in Tabel A.1 op bladzijde 127. Voor 
de meeste Europese landen zijn lokaal geldende winddrukken terug te vinden in de 
literatuur. Echter de rekensom blijft toch gelijk. 
 
De andere variabele, de windvormfactor, is afhankelijk van de specifieke opstelling van het 
systeem. Per type constructie en per zone op het dak is deze factor gegeven in de tabellen 
op bladzijden 19 en 20 van het NVN-rapport. In Tabel 6 van dit verslag is de hier 
toepasselijke data samengevat. 
 

Tabel 6; Windvormfactoren [Cindex ] voor diverse type draagconstructies. 

Constructie  
type 

Hellingshoek < 10 gr Hellingshoek 10 < 40 gr 
Open constructie 

Hellingshoek 10 < 40 gr 
Gesloten constructie 

Dakzone Opwaartse 
belasting 

Neerwaartse 
belasting 

Opwaartse 
belasting 

Neerwaartse 
belasting 

Opwaartse 
belasting 

Neerwaartse 
belasting 

t; Middenzone -1.0 0.2 -0.6 0.6 -1.0 0.5 

t; Middenzone 
afgeschermd onbekend Onbekend -0.4 0.4 -0.5 0.5 

 
Gezien de functie voor windbelasting [prep] vormt de windvormfactor het enige element in de 
formule waarmee in het ontwerp rekening gehouden kan worden. Door hier als 
constructietype te kiezen voor de variant met de laagste waarden betekent dit dat het 
ontwerp in de praktijk ook de minste ballast vereist. De kleinste factoren komen voor bij de 
open constructie met een hellingshoek van tussen de 10 en 40 graden. Hieraan zal het 
ontwerp dan ook dienen te voldoen.  
Tevens wordt een tweede windvormfactor voor de dakzone midden vermeld, namelijk 
afgeschermd. Dit is een extra factor die geldt voor grotere systemen waarbij meer rijen 
constructies achter elkaar staan. De afgeschermde elementen staan in de luwte van andere 
elementen en hebben daarom een lagere windvormfactor.  
 

                                                      
158 Voor uitleg van deze diverse factoren verwijst dit onderzoek naar de NVN 7250:2007, Zonne-
energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten, Nederlands Normalisatie-instituut, 
Delft, 2007. 
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Op basis van het uiteindelijke ontwerp en de lokaal geldende windbelastingen kan een 
berekening worden opgesteld met daaruit volgend de hoeveelheid benodigde ballast. Daarin 
wordt een drietal faalmechanismen getoetst die het systeem kan ondervinden. Dit zijn  
1) schuiven, 2) kantelen en 3) optillen. Het mechanisme met de hoogste waarde is geldend.  
 
Uit het voorgaande volgt een mogelijke hellingshoek van het paneel van tussen de 10 en 40 
graden maar deze zou eventueel verder gespecificeerd kunnen worden. Dit kan enerzijds 
met een hellingshoek die de laagste ballasteis genereert volgens de faalmechanismen en 
anderzijds middels een bepaling van de groud coverage ratio. Met een lagere hellingshoek 
kunnen de panelen, zonder elkaar te beschaduwen, dichter bij elkaar worden geplaatst. 
Daarmee neemt het totale vermogen op een dak toe. Dit gaat wel ten koste van de 
specifieke opbrengst (zie Tabel 3 op pagina 55). Een steiler opgesteld paneel vereist juist 
meer ruimte achter het paneel om niet te veel schaduw te veroorzaken gedurende het jaar. 
Volgens Culligan en Botkin is er geen juiste GCR te bepalen wat overigens niet de 
bedoeling van het artikel is geweest.159 Wel inzichtelijk wordt de relatie tussen GCR en de 
economische afweging die gemaakt kan worden bij het ontwerp van het systeem. Indien 
door de lagere hellingshoek de ratio toeneemt en daarmee dus het totaal aantal panelen 
zullen de vaste kosten van de installatie gunstiger worden verspreid en de benodigde ballast 
waarschijnlijk afnemen. Daarnaast kan met een FiT-regeling een hogere totaal opbrengst 
worden gegenereerd over een periode van bij voorbeeld 20 jaar. Hier staat wel een lagere 
specifieke opbrengst tegenover wat de terugverdientijd zal verlengen. Een lagere GCR 
daarentegen betekent juist een hogere specifieke opbrengst in kWh per kWp maar minder 
vermogen per vierkante meter dakoppervlak.  
 
Daar dit een afweging is die door de investeerder of systeemeigenaar dient te worden 
gemaakt wordt hier gekozen voor de ontwikkeling van een constructie die een vaste maar 
eenmalig instelbare hellingshoek heeft. Deze kan tijdens installatie worden bepaald.  
 
5.4 Montagewijze 

Uit de analyse van het kwaliteitshuis komt duidelijk naar voren dat de montagetijd 
gereduceerd dient te worden. Gekeken naar de diverse methoden is een herkenbare trend 
dat eerst de onderconstructie wordt geplaatst, uitgelijnd en met ballast verzwaard en dat pas 
daarna de panelen worden gemonteerd. Dit heeft als voordeel dat er niet te veel kostbaar 
materiaal aanwezig is op de bouw gedurende de eerste fase en dat de bouwstroom beter 
beheerst kan worden als de tijd voor het plaatsen van een onderconstructie meer tijd kost 
dan het monteren van een paneel. Alleen de systemen T10 en RapidRac worden direct van 
panelen voorzien omdat het paneel een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de constructie. De 
RapidRac scoort in de productevaluatie op snelheid installeren ook een vier uit vijf. Dit 
aspect kan meegenomen worden in het ontwerp. 
 
5.4.1 Ontwerpconcept 
Met de genoemde eigenschappen waaraan de montagewijze zou dienen te voldoen lijkt het 
zeer efficiënt als de draagconstructie reeds aan het paneel is bevestigd. Echter met de 
gewenste gekantelde opstelling zou dit betekenen dat het geheel van paneel en constructie 
veel volume krijgt. Dit is niet wenselijk. Het FlatFix systeem bezit een uitklapmechanisme 
waardoor het volume zeer beperkt kan blijven. Door beide eigenschappen te combineren 
kan een alternatief hierin zijn een uitklapbare constructie die reeds aan het paneel vast zit, 

                                                      
159 Impact of tilt angle on system economics for area constrained rooftops, Culligan, M., SunPower 
Corporation, Berkeley, USA, geen datum, p 4. 
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zoals een campingtafeltje. Door middel van scharnieren kan de constructie vanachter het 
paneel worden uitgeklapt en direct op het dak gepositioneerd. De constructie bestaat uit 
beugels die aan de achterzijde van het paneel zijn opgeborgen en omgeklapt kunnen 
worden, zoals in Figuur 37. 
De beugel aan de onderkant van het paneel klapt naar voren, de andere beugel naar 
achteren. De panelen worden in landscape-positie neergezet om de invloeden van 
onderlinge beschaduwing te minimaliseren.160 Deze constructie vormt de structuur die het 
gehele systeem draagt en er zijn geen extra componenten nodig. Dit concept zal mijns 
inziens qua installatietijd veel tijdwinst opleveren omdat slechts het paneel dient te worden 
geplaatst en de draagstructuur achterwege blijft. Aandachtspunten in het ontwerp zijn met 
name de wijze van koppelen, scharnierpunten, aanpassingen aan het paneel en ballast.  

Figuur 37; Concept van scharnierende constructie onder het paneel. 

Per paneel wordt een constructie gemonteerd die vanachter het paneel weg kan klappen. 
Dit monteren gebeurt reeds in de fabriek. Het is hierbij zaak dat het systeem geheel 
verzonken opgenomen kan worden in de dikte van het frame van het paneel. Bij reguliere 
panelen is deze dikte circa 35 tot 50 mm. Als dit gerealiseerd kan worden betekent dit een 
winst op de technische functie volume. Immers de pallet met panelen wordt niet veel groter 
en het extra volume voor de draagconstructie komt geheel te vervallen. Het gewicht van het 
paneel zal hoogstwaarschijnlijk toenemen wat een negatieve invloed heeft op de 
hanteerbaarheid van de elementen. Maar dit zal niet meer zijn dan de som van paneel en 
draagconstructie. Daarnaast worden in de logistieke-sector vrachtkosten bepaald door het 
volume en in veel mindere mate het gewicht. Het technisch ontwerp volgt later in dit 
hoofdstuk.  
 
5.4.2 Koppelen 
De panelen dienen in rij gekoppeld te worden om daarmee de stevigheid van het geheel te 
vergroten en de benodigde ballast te reduceren. In andere systemen gebeurt dit koppelen 
via de draagconstructie zelf, zoals bij de SolarFamulus en FlatFix. Om de montage te 
vereenvoudigen dient het aantal extra elementen beperkt te worden. Dit koppelen zou 
kunnen door de panelen onderling direct tegen elkaar te monteren met een draadeind zoals 
ook toegepast wordt in de QuickSnap-modulen. Hierbij is in het frame van het paneel een 
kanaal aanwezig met daarin een moer verwerkt. In dit kanaal wordt een schroefdraad 
geplaatst en aangedraaid. Beide zijden van de draad pakken in de geïntegreerde moer en 
trekken zo de panelen tegen elkaar aan. Hieronder is het in een schets weergegeven. Als 
voordeel heeft dit principe dat er maar één lange schroefdraad nodig is in plaats van bij 

                                                      
160 Door bypass-diodes worden delen van een paneel afgeschakeld indien deze geen energie produceren, onder 
meer in geval van schaduw. Hierdoor wordt het verlies geminimaliseerd. De indeling van in serie geschakelde 
cellen en de positie van de diode bepalen dat een landscape-geplaatst paneel minder energieverlies heeft dan een 
rechtopstaand paneel in geval van schaduw. BRON; Increased energy yield of 50% at flat roof and field 
installations with optimized module structures, Quaschning, V. Hanitsch, R., Vienna, Austria, 10/06/1998, p 3. 
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voorbeeld een aluminium plaatje en bouten, moeren en ringen. Het aantal onderdelen wordt 
teruggebracht. Het monteren van de schroefdraad gaat met een enkele schroevendraaier 
terwijl een boutverbinding direct twee steeksleutels vereist. Dit zal tijdwinst betekenen 
gedurende montage. De extra kosten van een dergelijk aangepast frame zouden volgens de 
producent zeker opwegen tegen de besparingen op de installatietijd.161 Bedragen zijn niet 
genoemd. 
 

 
Figuur 38; Montageprincipe QuickSnap-panelen.162 

Een andere wijze van koppelen is met klemmen op de zijkant van de panelen. Daar waar 
twee panelen elkaar raken. Mijn suggestie hiervoor is het gebruik van kunststof beugels, die 
aan de binnenzijde extra uitstulpingen hebben om het frame te klemmen. Hierbij is rekening 
gehouden met het gegeven dat de cellen nooit worden beschaduwd. Voordeel ten opzichte 
van het QuickSnap-concept is dat het huidige frame hiervoor niet aangepast hoeft te 
worden. Daarnaast kan deze klem in de logistieke fase dienst doen om de panelen te 
stapelen en stevigheid te geven op de pallet. Aan de bovenzijde van de beugel is een 
bolletje aangebracht en exact daaronder juist een kommetje. Deze vallen tijdens het 
stapelen precies op elkaar waardoor de stapel panelen keurig recht is en stabiel door het 
verband. Op dit moment worden panelen vaak in kartonen dozen opgestapeld zonder 

                                                      
161 Gesprek tussen MDR en Suntech-medewerker J. Plastow, te München dd. 13-06-2008. 
162 http://www.andalay.net/ 
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onderling verband (Schott Solar). Veel plastic moet dan voor het gewenste verband zorgen. 
Of de panelen staan rechtop in een kist of doos (Atersa en Suntech). Hoewel het complete 
pakket stabiel is door de vulling is deze direct minder stabiel als er enkele panelen uit 
worden verwijderd. Zie hiervoor de bijlage. Ook kunnen rechtop geplaatste panelen lastig 
door één man worden opgepakt. Als de panelen op een platte stapel liggen gaat dit beter. 
Het hergebruik van de beugels als koppelstukken zorgt dat het restmateriaal sterk wordt 
gereduceerd. Ook vereist dit principe minder onderdelen en daarnaast is er geen 
gereedschap nodig. Twee technische functies met een goede som score in de QFD die 
elkaar in het dak van het kwaliteitshuis versterken.  
Aandachtspunt is het materiaalgebruik. Deze beugels zullen een wezenlijk onderdeel 
vormen van de constructie en dienen dan ook zeker 20 jaar mee te gaan. Bij de evaluatie 
van de ConSole op pagina 57 werd getwijfeld aan de duurzaamheid van de grondstof 
HDPE. De grondstofkeuze dient te worden onderzocht als voor deze optie wordt gekozen. 
Ook is deze verbinding niet zo stijf als de eerder genoemde QuickSnap-wijze. Een extra 
koppelpunt in de schraag zal nodig zijn. De kleur zal zo neutraal mogelijk gekozen moeten 
worden om het geheel niet te verstoren: zwart of grijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 39; Koppeling met herbruikbare kunststof klemmen die in het logistieke proces reeds dienst 
hebben gedaan. 
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5.4.3 Schraag en scharnier 
Voor de positionering van de panelen is gekozen voor een scharnierend element dat 
uitgeklapt kan worden vanachter het paneel. Met een uitklapbaar systeem kan het plaatsen 
van de draagconstructie en het paneel in één keer gebeuren met weinig tot geen toename 
van het volume. Het basiselement is het zonnepaneel met een afmeting van circa 1500 bij 
1000 mm. Het uitklapbare systeem bestaat uit een schraag die naar achteren klapt en het 
paneel een hellingshoek geeft. Het scharnierpunt van deze schraag is aan de bovenzijde 
van het in landscape geplaatst paneel. Deze schraag zal bovenschraag genoemd worden. 
Aan de onderzijde van het paneel zit een tweede schraag die juist naar voren wordt geklapt. 
Deze onderschraag vormt het steunpunt van het paneel op het dak en tevens een 
fixatiepunt voor de bovenschraag van het paneel ervoor. Deze dient immers ergens 
vastgezet te worden anders kan deze verder naar achteren schuiven en zo het paneel vlak 
leggen. De fixatie gebeurt met een stijve pin. Voor de panelen die geen rij achter zich 
hebben dient een extra losse schraag geplaatst te worden met een ballast-verankering. 
Tevens zal de onderschraag worden voorzien van een beschermingslaag voor de 
dakbedekking omdat dit gedeelte direct op het dak geplaatst wordt. Hier wordt later op 
teruggekomen. 
 

 
Figuur 40; Principeschets van toepassing schragen. 

De beide schragen zullen zo ontworpen worden dat deze geheel verzonken in de loze 
ruimte aan de achterzijde van het paneel liggen. Dit betekent dat de scharnieren van de 
schragen, die aan het frame worden gemonteerd, in deze beperkte ruimte moeten passen. 
In onderstaande schets is deze beschikbare ruimte achter een regulier paneel 
weergegeven. Aan de buitenzijde van het paneel kunnen de schragen niet worden vastgezet 
omdat anders de panelen niet goed tegen elkaar komen.  
 

 
Figuur 41; Beschikbare ruimte aan de achterzijde van het STP200 paneel. 

Het frame in de figuur is een aluminium extrusie met als hoofdvorm een hoekprofiel met de 
mogelijkheid tot inklemming van het PV-laminaat. De liggende zijde van het frame is nodig 
voor montage van het paneel en om de torsie van het laminaat te reduceren. De staande 
zijde is ter bescherming van het laminaat en om het paneel met klemmen vast te kunnen 
zetten.  
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Uitgaand van het bestaande frame is de ruimte voor de schragen bijzonder beperkt, slechts 
25 mm. Dit betekent sowieso dat de schragen zelf ook niet hoger mogen zijn dan deze 25 
mm. De fixatie aan het frame is een punt van aandacht. Met het huidige frame zijn er niet 
veel mogelijkheden. Een scharnier dat aan de staande zijde vast zit zal te fragiel zijn door de 
arm die de schraag met het profiel levert.  
 
Een eenvoudige oplossing kan zijn het toepassen van een ander profiel als frame. In het 
verleden zijn diverse panelen met een kokerprofiel uitgevoerd wat het paneel zeer stijf 
maakte. Dit wordt tegenwoordig niet meer toegepast vanwege de hogere kosten en het 
gewicht van het paneel . Een kokerprofiel als frame zal de mogelijkheden van een 
fixatiepunt vergroten; er zal echter altijd mechanische druk staan op dit scharnierpunt. Dit 
komt door de arm die de schraag zal hebben ten opzichte van het draaipunt. Deze arm moet 
zo kort mogelijk zijn om het moment in het scharnierpunt te beperken.  
 

 
Figuur 42; Principeschets momentkrachten in scharnierpunt schraag in bestaande profielen. 

Toch is er bij de toepassing van het kokerprofiel een arm aanwezig en dus een 
momentkracht in het scharnierpunt. Deze momentkracht dient voorkomen te worden. Een 
geheel aangepast profiel kan hierin uitkomst bieden. Door de as van de schraag aan twee 
zijden in te klemmen is er geen sprake van een moment.  
Voor het ontwerp van een nieuw profiel is het zaak om inzichtelijk te hebben hoe het huidige 
profiel functioneert en hoe de schragen er uit komen te zien zodat hier de dimensies op 
aangepast kunnen worden.  
In bovenstaand figuur is in het linker profiel duidelijk de holle kamer zichtbaar. Alle vier de 
zijden van het frame hebben deze kamer; bij de assemblage worden de in verstek gezaagde 
profielen met een hoekverbinder dat in deze kamers glijdt gekoppeld. Een kokerprofiel als 
frame wordt vaak in een rechte hoek gekoppeld waarbij de profielen met schroeven worden 
vastgezet. Dit is bewerkelijker dan het in verstek gemonteerde frame. In een nieuw ontwerp 
dient deze kamer behouden te blijven.  
 
Ten aanzien van de uitklapbare schragen dient de onderschraag te bestaan uit een tweetal 
elementen met een scharnier ertussen. Hiermee ontstaat er een hoek in de schraag 
waardoor het paneel hoger komt te staan. Dit vanwege opspattend vuil van het dak bij regen 
en om de schraag beter van onder het paneel naar voren te laten klappen. Om de schraag 
en de scharnierpunten voldoende stijfheid te geven worden U-profielen toegepast. Dit zijn 
eenvoudig te verkrijgen profielen met een grote diversiteit in afmetingen. Voor de 
onderschraag die uit twee delen bestaat zullen dit profielen zijn die in elkaar passen. Zo kan 
er een eenvoudig en stevig scharnier worden gecreëerd. Voor de bovenschraag wordt ook 
gekozen voor eenzelfde U-profiel met een afmeting iets groter dan de horizontale 
onderschraag. Hierdoor vallen beide elementen in elkaar en wordt er ruimte bespaard. Dit is 
ook te herkennen in de uiterst compacte en uitklapbare driehoeken van FlatFix.  
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Figuur 43; Onderschraag in uitgeklapte toestand. 

Als de U-profielen uit het frame geklapt zijn ziet dit er àls in de figuur hierboven uit. Hier is 
goed te zien dat het korte verticale element van de onderschraag breder is dan het 
horizontale. Door de bovenschraag ook breder te maken dan de horizontale kunnen deze 
elementen in ingeklapte toestand geheel in elkaar verzinken.  
Het scharnierpunt tussen de beide elementen moet wel vervaardigd zijn met een as die aan 
de buitenzijde zeer vlak is. Immers deze as moet ook in het frame van het paneel passen. 
Tevens dient het scharnier in haakse positie geheel stijf te zijn om de complete constructie 
stabiel te houden. Hierbij wordt in eerste instantie aan een systeem gedacht als bij de Wakü-
telescooptrap.163  
Dit is echter wel een dure oplossing voor een scharnier dat eenmalig dient te worden 
vastgezet. De traptoepassing is voor intensief gebruik. Een goedkope variant is om in beide 
elementen extra gaten aan te brengen die in haakse positie exact overlappen. Met een 
additionele pin door deze gaten kan het scharnier stijf worden gemaakt. Dit betekent echter 
een extra onderdeel wat juist voorkomen wenst te worden. Een betere manier is dan om de 
pin te vervangen door een bladveer met pluggen die reeds in ingeklapte positie in de gaten 
van de horizontale onderschraag zijn aangebracht. Op het moment dat de beide schragen in 
haakse positie komen klikken de pluggen door de andere gaten om zo het scharnier stijf te 
maken. Dit is hetzelfde principe als bij voorbeeld tentstokken of stofzuigerbuizen.  
 
De bovenschraag is zoals gezegd van gelijke afmeting als het korte stuk van de 
onderschraag. De horizontale onderschraag is smaller dan beide andere schragen. Door 
deze verhouding kan de smallere schraag perfect verzonken liggen in de beide schragen. 
Ten aanzien van de uitklapvolgorde dient nu eerst de onderschraag uitgeklapt te worden en 
daarna de bovenschraag. Dus eerst het steunpunt aan de voorzijde van het paneel en 
daarna de schraag die het paneel rechtop zet. Deze volgorde wordt montagetechnisch het 
meest logisch geacht.  
 

                                                      
163 http://www.wakue.de/. 
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Figuur 44; Schragen in ingeklapte positie, gezien vanuit beide richtingen. 

De detaillering van de componenten is tevens in de technische tekeningen in de bijlage 
opgenomen. De extra schraag die dient ter ondersteuning van de laatste rij zal ook 
uitgevoerd als de horizontale onderschraag. In deze schraag zal maar één gat aanwezig zijn 
voor de koppeling. Nu de vorm van de schragen bekend is kan het profiel van het paneel 
hierop worden aangepast. Eisen hierbij zijn dat de componenten geheel verzonken komen 
te liggen en dat er geen momentkracht in het scharnier aanwezig is. Met onderstaande 
schets wordt aan alle eisen voldaan.  
 

 
Figuur 45; Aangepast paneelprofiel met in het groen de beide schragen in ingeklapte positie. 

In het rood is de as aangegeven. Deze bestaat uit een bout die van de binnenkant in het 
profiel wordt gemonteerd. In de holle ruimte is een blindklinkmoer aangebracht. Hiermee 
ontstaat een schroefdraad op een moeilijk te bereiken positie die de moer vervangt. Deze 
had immers niet toegepast kunnen worden omdat er geen ruimte is voor gereedschap. 
Duidelijk is te zien dat de schragen geheel verzonken in het frame liggen waardoor de 
modulen niet groter zijn geworden dan oorspronkelijk; alleen dikker. Het extra gewicht van 
zowel het aangepaste profiel als de schragen is circa 1,5 kilogram wat het totale gewicht van 
het Suntech-paneel op 18 kilogram brengt. Een reguliere Lightbox weegt circa zeven 
kilogram. Het totale gewicht is dus gereduceerd alsook het totale volume. Er is immers geen 
extra draagconstructie meer nodig. Ten aanzien van de technische functies volume en 
gewicht is dit een zeer goede score. Met dit herziene frame is het niet mogelijk om het 
koppelen van de panelen op de QuickSnap-wijze te laten gebeuren. Hiervoor zou een totaal 
ander frame vereist zijn. Met de keuze voor dit frame is ook direct de keuze gemaakt voor 
het koppelen door middel van de kunststof klemmen. Bijkomend voordeel is de extra 
functionaliteit in het logistieke proces zoals besproken. 
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5.4.4 Modificatie hellingshoek 
In een eerder stadium is gesteld dat het systeem een aanpasbare hellingshoek en GCR 
dient te bezitten. Met het scharnier van de onderschraag als draaipunt kan de hellingshoek 
variëren door de bovenschraag verder van het paneel te positioneren of juist dichterbij. 
Echter een steilere hellingshoek zorgt dat de volgende rij verder weg dient te staan in 
verband met beschaduwing. Hierom wordt er in de horizontale onderschraag een serie van 
gaten aangebracht die tijdens de montage gekozen kunnen worden om de bovenschraag 
aan te bevestigen. In de bovenschraag is een enkel gat aangebracht. Dit bevestigen gebeurt 
met een additionele pin. Met deze keuzemogelijkheid kan de installateur ter plekke bepalen 
welke gaten hij zal hanteren bij welke rijafstand. Dit bepaalt de hellingshoek van het paneel. 
In de installatiehandleiding dient een tabel opgenomen te zijn met de diverse afstanden, 
hellingshoek en gatkeuze. Dit maakt het systeem universeel voor diverse toepassingen. In 
de technische tekeningen is dit uitgewerkt. De pin die door de gaten gestoken wordt is 
dermate lang dat deze ook de schraag direct ernaast kan bedienen. Hiermee wordt het 
systeem nog verder gekoppeld en daarmee nog stabieler. De pin is vier millimeter in 
doorsnede en circa 100 millimeter lang. Deze pin dient in de fabriek reeds te zijn 
toegevoegd aan het paneel. Zo kan deze niet worden vergeten daar deze component een 
wezenlijk onderdeel uitmaakt van het systeem. 
 
5.4.5 Bescherming dakbedekking 
De angst bij iedere installateur van zonnepanelen is dat er na oplevering van het systeem 
lekkages optreden. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van diverse beschermende 
materialen om het dak te beschermen. Dit kan met rubbergranulaat tegeldragers zoals 
onder meer bij de Lightbox, T10 en SolarFrame, bestaande uit geperste rubbersnippers van 
gebruikte autobanden. Indien in het ontwerp deze beschermende laag reeds prefab 
aangebracht dient te worden op de onderschraag kan deze niet even dik zijn als de reguliere 
tegeldrager; namelijk 10 mm. De FlatFix-beugels hebben prefab een EPDM-tape aan de 
onderzijde gekleefd. Dit is een dunnere beschermingslaag dan de tegeldrager en heeft aan 
de zijkanten geen uitstekend gedeelte. Dit zorgt dat de beugels toch redelijk scherp aan de 
zijkanten zijn en daarmee risicovol. Ook kan de dunne tape de druk van het systeem die op 
het dakvlak werkt, niet verdelen over een groter vlak. Een veel stijvere mat kan dit beter. 
Daarom is gekozen voor reguliere tegeldragers welke tijdens installatie worden geplaatst.  
 
5.4.6 Ballast 
Om het systeem zonder penetratie op het dak te plaatsen wordt met ballast het eigen 
gewicht van het systeem vergroot. Hiermee zou het systeem bestand moeten zijn tegen 
extreme windbelastingen. Bij het gros van de systemen wordt gebruikt gemaakt van 
reguliere betontegels. Voordelen hiervan zijn het hoge soortelijk gewicht, waardoor het 
volume beperkt blijft alsmede de beschikbaarheid en de prijs.  
Uit de QFD is al gebleken dat de technische functies locatie en moment van ballast en type 
ballast hoge scores hebben. Ten aanzien van de locatie en moment van plaatsing is er een 
tegenstrijdigheid. Enerzijds is het veiliger als de ballast eerder wordt geplaatst dan de 
panelen, zodat er tijdens de installatie geen gevaarlijke situaties ontstaan. Met name indien 
de installatie meer dagen duurt. Anderzijds zou het later aanbrengen van ballast het 
mogelijk maken om de rijen met zonnepanelen nog te verschuiven zodat het systeem in 
rechte rijen opgesteld wordt. Ook de locatie speelt hierin mee. Bij onder meer de Lightbox 
en Console ligt de ballast onder het paneel en moet deze wel eerder geplaatst worden. De 
RapidRac- en SolarFrame-systemen hebben de ballast tussen de rijen liggen en deze kan 
derhalve later worden geplaatst. Het FlatFix-systeem maakt de ballast onderdeel van het 
ontwerp. Door de tegels aan de achterzijde tegen de stellage aan te zetten wordt het geheel 
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van deze kant afgesloten. Voor de windbelasting heeft dit een positief effect. De Conergy- 
en Donauer-systemen maken gebruik van grotere betonblokken met ingestorte ankers ter 
bevestiging van de stellage. Dergelijke blokken kunnen vanwege het gewicht niet eenvoudig 
geplaatst worden en zijn voor dit ontwerp geen optie.  
Met het uitgewerkte ontwerp van de uitklapbare schragen dient de ballast te worden 
aangebracht nadat de stellage is geplaatst. Echter vlakke betontegels kunnen niet op het  
U-profiel van de onderschraag worden geplaatst. Dan ligt de tegel te wankel. Een optie zou 
zijn om een betonelement te kiezen dat over de onderschraag heen past. Dit zou een 
betonblok moeten zijn met een smalle gleuf aan de onderzijde. Dit is geen standaard 
product en het lijkt erop dat deze speciaal gemaakt zullen moeten worden.  
De kenmerkende eigenschap van het hoge soortelijk gewicht van betontegels is tevens ook 
een nadeel. Voor de installateur is het plaatsen van deze elementen erg arbeidsintensief en 
risicovol met betontegels die circa 30 kg wegen. Het bukken om de tegels in bij voorbeeld de 
Lightbox te plaatsen is zeer belastend, vooral als het om grootschalige projecten gaat van 
enkele duizenden panelen. Zeker met het oog op de geldende ARBO-wetgeving is dit een 
punt van aandacht. De toepassing van grind is dan ergonomische beter doordat dit met een 
kubel of een betonpomp kan worden verplaatst. Hier is echter wel een hijskraan of 
pompwagen voor nodig en het bereik van de hulpmiddelen is niet onbeperkt wat in het 
bijzonder op zeer grote industriële daken een probleem kan opleveren. Ook is deze manier 
van grind aanbrengen vrij lomp wat eventueel beschadigingen aan het dak kan veroorzaken. 
Een andere manier van ballast zou kunnen worden gerealiseerd door de toevoeging van 
water aan een materiaal. Dit is immers heel eenvoudig te vervoeren via een waterslang en 
zeer goed beschikbaar op locatie. Dit zou kunnen door op locatie met mortel een harde mix 
aan te maken die direct in een vorm wordt gegoten die over de schragen heen staat. Na het 
uitharden is in principe het zelfde resultaat bereikt als met reguliere betonblokken. Echter de 
minimale mixverhouding van mortel is circa 4:1 (mortel:water) wat dus betekent dat om 30 
kg. te krijgen er toch circa 25 kg. mortel nodig is. Dit is nog steeds vrij zwaar om te 
positioneren.  
Een andere optie is het gebruik van alleen water, als bij een parasolvoet. Door een zak of 
ton te vullen met water kan ook een gewenst gewicht worden bereikt. Het soortelijk gewicht 
van water is 1000 kg/m3 en dus beduidend lager dan beton. (2000 – 2600 kg/m3) Dit 
betekent dat er meer volume nodig is maar water is heel eenvoudig te verplaatsen en kost 
niet veel. Met de huidige prijs voor drinkwater zou 30 liter circa 5 eurocent kosten.164 Indien 
er water gebruikt zou worden uit een grondwaterput is het nog goedkoper. Een reguliere 
betontegel van circa 30 kg kost circa 135 eurocent voor B-kwaliteit tot wel bijna 300 
eurocent voor A-kwaliteit. 
Als reservoir voor het water is het noodzakelijk dat dit erg duurzaam is en niet poreus wordt 
onder invloed van onder meer UV-licht. Het mag immers niet leeg lopen door 
beschadigingen want dan verliest het reservoir zijn primaire functie. Omdat het water in de 
volle zon kan liggen mag het ook niet verdampen dus het dient een afgesloten element te 
zijn. Bevriezing kan ook beschadiging opleveren voor het reservoir als het ijs uit gaat zetten. 
De toevoeging van antivries is hier mogelijk. Het grote voordeel van deze wijze van belasten 
is dat de lege reservoirs zeer licht zijn en daarmee eenvoudig te plaatsen en het vullen van 
de reservoirs is met een waterslang eenvoudig en licht werk. Wel kan het vullen wat langer 
duren door een beperkt debiet door de slang. Het element dient een soort peilmaat aan de 
buitenzijde te hebben zodat duidelijk is te zien wat het gewicht is met een bepaalde 
hoeveelheid water. Ook kan met een onderhoudsbeurt bepaald worden of reservoirs 
bijgevuld dienen te worden omdat deze te licht zijn. 

                                                      
164 http://www.verswater.nl/. 
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Als reservoir zou een vorm kunnen worden toegepast dat door middel van een spuitgiet-
proces wordt geproduceerd. Hiermee kunnen praktisch alle vormen worden gemaakt en dus 
ook met een uitsparing voor de onderschraag.  
Nadeel hiervan is echter dat het transportvolume zeer ongunstig is door de stijve vorm. Er 
wordt veel lucht vervoerd. Dan zouden sterke polyester waterzakken veel beter zijn. Deze 
dienen ook uiterst duurzaam en slijtvast te zijn om 20 jaar te blijven functioneren. Met een 
hardere vorm als onderzijde kunnen de schragen ook ingeklemd worden. De polyester 
bovenzijde wordt aan de schaal verlijmd. Hierdoor blijven de transportvolume beperkt. 
Nadeel is dat het product niet lokaal worden verkregen wat met betontegels wel het geval is. 
In onderstaande schets is dit principe uitgewerkt. De afmetingen zijn circa 70 bij 30 
centimeter en maximaal 30 centimeter hoog. Het maximale volume van het reservoir is circa 
60 liter wat voor een ballast kan zorgen van 60 kilogram. 
 

 
Figuur 46; Schets van kunststof waterreservoir die fungeert als ballast.  

5.4.7 Kabel en stekkers 
Daar de functie verwerking bekabeling/stekkers in de QFD een gedeelde achtste positie 
inneemt wordt hier in het ontwerp aandacht aan geschonken. Per paneel zit aan de 
achterzijde de junction box gemonteerd met twee kabels inclusief een plus- en minstekker. 
Deze kabels zijn circa 800 à 1000 mm. lang en daarmee net lang genoeg om panelen in 
landscape-positie in serie te schakelen. Aan het einde van een string panelen moet een 
verlengkabel terug naar de omvormer worden gebruikt om de serie te sluiten. In de huidige 
situatie worden veelal PVC-buizen, kabelgoten en tie-rips gebruikt om de bekabeling weg te 
werken.  
Het eerder genoemde QuickSnap-systeem gaat hier verder. Door de stekkers in de rand van 
het frame te positioneren klikken deze bij het monteren in elkaar als de frames tegen elkaar 
komen. Hierdoor wordt de montage vereenvoudigd en is de bekabeling achter het paneel 
geheel weggewerkt. Ook de teruggaande verlengkabel is met dergelijke stekkers in het 
frame verwerkt. In Figuur 47 is dit grafisch weergegeven. In de opstelling van dit onderzoek 
zijn de panelen met de korte zijden gekoppeld. Echter door de positionering van de 
schragen is er in het nieuwe ontwerp geen ruimte op de korte zijden van het paneel om een 
dergelijk prefab stekkerprincipe toe te passen. Ook zullen bij een grootschalig systeem extra 
voorzieningen worden aangebracht om de serieschakelingen op het juiste aantal panelen te 
krijgen. Een rij van 50 panelen zal bestaan uit meer kortere strings terwijl de panelen wel 
tegen elkaar zullen staan.  
 



Scriptie Kostenreductie PV  TU/e  
 

MDR / april 2009  
 

84/107 

 
Figuur 47; Stekkerprincipe QuickSnap-paneel.  

Ondanks enkele voordelen van dit stekkersysteem is het voor het ontwerp uiteindelijk niet 
toepasbaar. Dus zal de situatie met losse kabels blijven bestaan. Om de montage met 
kunststof tie-raps te voorkomen kan een voorziening worden aangebracht in het systeem om 
de bekabeling weg te werken. De kabels die direct tussen de panelen doorgekoppeld 
worden hebben een punt van fixatie nodig. Anders hangen deze kabels los onder de 
panelen. Ook de verlengkabel moet weggewerkt worden. Hiertoe wordt voorgesteld om in 
de kunststof paneelklemmen enkele extra gleuven aan te brengen waartussen de kabel kan 
klemmen. Zo ontstaat er kabelgeleiding. Tussen de panelen zitten twee klemmen. Om de 
kabel strak tegen het frame te kunnen spannen komt er een derde klem aan de onderzijde 
van het paneel. Deze gleuf kan tevens functioneren als bergplaats voor de fixactiepin. 
 

 
Figuur 48; Schets van paneelklem met gleuven voor kabelgeleiding. 

Het totaal aantal klemmen per paneel komt hiermee op drie. Hiermee kunnen de  
panelen ook stabiel gestapeld worden. Door in de klem meerdere gleuven te  
positioneren kunnen ook verlengkabels van meerdere strings in dezelfde rij worden  
verwerkt. Hiermee worden ook inductielussen binnen het systeem voorkomen. Dergelijke 
lussen kunnen bij een blikseminslag hoge spanningen induceren.165  
Het is hierbij wel zaak om voor een bepaalde kabeldiameter te kiezen die veel gebruikt 
wordt in de sector. De gleuven worden hierop gedimensioneerd om goed te functioneren.  
                                                      
165 Planning and Installing Photovoltaic Systems. A guide for installers, architects and engineers, James & 
James, Earthscan, London, 2005, p 155. 

In de lange zijden van het paneel zijn de stekkers gemonteerd. Door het volgende paneel tegen dit paneel aan te schuiven 
worden deze in serie geschakeld. Aan de onderzijde is de teruggaande kabel zichtbaar. Aan het einde van de serie wordt de 
kabel van het paneel direct doorgelust naar de teruggaande kabel. 
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De door Oskomera gebruikte solarkabel van ELDRA is een 4 mm2 dubbel geïsoleerde 
koperkabel met een UV-bestendige schil. Er zijn diverse kerndiameters verkrijgbaar in de 
markt maar de 4 mm2 wordt momenteel het meest toegepast. In onderstaande tabel zijn van 
diverse leveranciers de afmetingen weergegeven voor dit type kabel. Om de kabelgleuven 
passend te maken voor diverse kabelmerken wordt een standaard van 6,5 mm gekozen. 
Hiermee wordt in vier van de vijf kabels voorzien.  
De fixatiepin van de schragen is vier millimeter in doorsnede en daarmee te smal voor deze 
gleuven. Hiertoe kan een extra gleuf in de klem worden geïntroduceerd of wordt de pin 
voorzien van een verwijderbaar omhulsel zodat deze wel in de huidige 6,5 mm. gleuf kan 
klemmen. 

Tabel 7; Kerndiameter en buitendiameter van solarkabel.166 

Producent Type Kerndiameter 
[mm 2] 

Buitendiameter 
[mm] 

ELDRA ELDsolar STD 4 6,50 
Tyco SolarLock 4 5,70 
Huber+Suhner RADOX 4 6,05 
LAPP LAPPTHERM 4 6,50 
Draka SUN 1,4 kV DC 4 7,40 
 

5.4.8 Overige ontwerpelementen 
Naast de gebruikte STP200 panelen heeft Suntech ook grotere panelen in de portfolio. Deze 
zijn circa 2000 bij 1000 millimeter met een vermogen van 260 Wp per stuk. Als optie zou 
onderzocht kunnen worden of deze grotere STP-panelen eventueel voorzien kunnen worden 
van dit uitklapprincipe. Hiermee worden de extra kosten van de schragen meer optimaal 
benut en uitgestreken over een groter vermogen.  
Tevens zou een extra marktkans kunnen zijn de integratie met groene daken. Dergelijke 
daken hebben een natuurlijke begroeiing op het vlakke dak om daarmee isolatie te creëren 
en hemelwater langer vast te houden in de gebouwde omgeving. Hiermee wordt de piek in 
de afvoer van het hemelwater afgevlakt wat het rioolstelsel ontlast. Dergelijke initiatieven 
kunnen een bijdrage leveren aan het waterbeleid binnen de gebouwde omgeving en door de 
waterberging zouden Echter een dak waarop deze vorm van waterberging is toegepast kan 
lastig tevens PV-installatie herbergen. Een mogelijkheid om deze beide systemen te 
combineren zou hierin uitkomst kunnen bieden. Hierbij zouden golfplaten vlak op het dak 
geplaatst kunnen worden waarop de schragen worden gemonteerd. Boven deze platen komt 
de begroeiing wat dan direct ook dient als ballast voor het systeem. Hier is in het ontwerp 
geen rekening mee gehouden maar enkele extra gaten in de schraag zouden voldoende 
kunnen zijn voor deze integratie. 
 
5.5 Definitief ontwerp 

Bovenstaande elementen vormen samen het definitief ontwerp. In de bijlage zijn technische 
tekeningen van het ontwerp bijgevoegd. De uit de QFD-analyse afkomstige technische 
functies hebben het ontwerp vorm gegeven al zijn niet alle functies volledig beantwoord. 
Hieronder is per functie een korte bespreking weergegeven over hoe het ontwerp inspeelt 
op de functie. Per functie is tussen haken vermeld wat haar prioriteit in het kwaliteitshuis in 
procenten is en daarbij de rangschikking van deze prioriteit waarbij 1 de hoogste heeft en 18 
de laagste.  

                                                      
166 http://www.eldra.com/; http://www.tyco.com/; http://www.hubersuhner.com/; http://www.lappkabel.de/; 
http://www.drakakabel.nl/. 
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Het volume [5,5 | 11] en gewicht [6,9 | 6] van de panelen zijn iets toegenomen maar hier 
staat tegenover dat de oorspronkelijke draagconstructie geheel komt te vervallen. Dit 
betekent dus een sterke verbetering zowel voor het logistieke proces alsook voor het 
montageproces. De functie stapelbaar [1,5 | 18] doelde op de draagconstructie en komt in 
wezen te vervallen daar de panelen een geïntegreerd systeem hebben en er geen of weinig 
additionele onderdelen nodig zijn.  
Het systeem is uitgedacht voor de Suntech STP 200-panelen en daarmee dus niet 
toepasbaar voor andere panelen. De bijbehorende technische functie universeel 
montagesysteem [4,5 | 13] is opgeofferd om andere functies wel te kunnen introduceren.  
 
Met het ontwerp is een geheel nieuwe montagewijze [9,1 | 1] ontwikkeld die zich in de 
praktijk nog dient te bewijzen maar ogenschijnlijk voor een reductie van de installatietijd zal 
zorgen. Het aantal onderdelen [8,6 | 2] is beperkt tot het paneel, de paneelklemmen, de 
fixatiepin van de schragen, extra schragen en de ballastelementen. Dit is vergeleken met de 
conventionele constructieprincipes een goede uitgangspositie die geen enkel product 
evenaart. Door deze beperkte componenten en prefab onderdelen is het scala aan benodigd 
gereedschap [5,2 | 12] in principe alleen nog de striptang en stekkertang voor de bekabeling. 
Daarnaast bieden de klemmen de mogelijkheid om bekabeling te verwerken [6,3 | 8] 
waardoor additionele kabelgoten deels achterwege kunnen blijven. Voor stekkers is het 
beoogde QuickSnap-principe niet bruikbaar.  
De uitklapbare schragen zijn uitgevoerd in aluminium. Deze materiaalkeuze [6,7 | 7] is vooral 
gebaseerd op de beschikbaarheid van de toegepaste reguliere profielen, eenvoudige 
bewerking, de stijfheid van de profielen en omdat het frame van het paneel ook van 
aluminium is. De paneelklemmen zijn van kunststof omdat deze expliciete vorm niet in 
aluminium is uit te voeren en omdat het enige veerkracht dient te hebben om deze over het 
frame te kunnen schuiven. Voor het type ballast [7,4 | 4] dient nog nader onderzoek te 
worden gepleegd om hier een duurzaam product te kunnen toepassen. Het idee van het 
gebruik van water is vanuit installatie-oogpunt ideaal door de lage werklast; ten aanzien van 
de prijs mag een dergelijk ballastreservoir circa 4 euro per stuk kosten. Het direct fixeren 
aan de dakconstructie met de RapidFoot van UniRac dient ook aangeboden te kunnen 
worden. Informatie hierover is in de bijlage opgenomen. De functie locatie en moment van 
ballast [8,3 | 3] is gedeeltelijk goed benaderd. Door de reservoirs later te vullen met water 
kan het gehele systeem nog verschoven worden indien gewenst. Al is deze technische 
functie vooral ontstaan door de problemen die zich voordeden bij het uitzetten van 
onderconstructies, voorafgaand aan het plaatsen van de panelen. Deze werkwijze komt met 
dit ontwerp te vervallen. Ideaal zou zijn indien de ballast onder het paneel was 
gepositioneerd om daarmee de weersinvloeden op het reservoir te reduceren. Echter door 
het koppelen is dit hier niet mogelijk.  
 
Met het montageprincipe is het goed mogelijk om binnen een bepaald scala een 
hellingshoek [5,7 | 10] en daarbij horende GCR te kiezen. Het systeem is door middel van de 
klemmen en schragen in beide richtingen koppelbaar [6,3 | 8] en voorziet dus geheel in deze 
functie. Doordat deze koppeling een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het systeem is het 
geheel iets minder flexibel te positioneren [3,6 | 14] met name in geval van lichtkoepels en 
airco units op het dak. Dit betekent dat in het voortraject van een project een optimale 
opstelling moet worden uitgedacht om toch het gewenste vermogen te kunnen plaatsen. 
Maar dit koppelen is wel positief ten aanzien van de aerodynamica [7,3 | 5]. Deze opstelling 
en constructie heeft een lagere windbelasting dan diverse andere systemen. Tevens wordt 
de mogelijkheid aangeboden om het geheel wel aan de onderconstructie te verankeren. Dit 
reduceert de benodigde ballast nog meer.  
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Voor de bescherming van de dakbedekking [3,3 | 15] is geen prefab-oplossing aan te dragen 
welke adequaat functioneert. De reguliere tegeldragers voldoen hierin beter. Zij dienen wel 
handmatig geplaatst te worden wat niet anders is dan bij de meeste andere toepassingen.  
 
Het systeem is qua design [1,9 | 16] niet uitmuntend maar er zullen door het gekoppelde 
geheel wel rechte lijnen ontstaan. Het ontwerp besteedt weinig aandacht aan dit item. 
 
Ten aanzien van de maakbaarheid [1,9 | 16] van dit paneel wordt het mogelijk geacht dit 
systeem te realiseren. Los van het feit dat de firma Suntech wel bereid gevonden moet 
worden om deze toepassing op grote schaal te produceren. Het aluminium frame van het 
paneel is aangepast en er is een extra bewerking voor het assembleren van de schragen. 
Maar dit is zeker geen complexe bewerking. Belangrijker is dat de basis van het paneel, het 
laminaat, ongewijzigd is. Op dit moment is Suntech ook in staat om partijen panelen te 
voorzien van een afwijkend frame, zoals JustRoof167 en QuickSnap. Hierbij vormt het 
laminaat van het STP 175S-paneel de basis en wordt met een afwijkend frame een andere 
toepassing bereikt.  
Daarnaast is het verpakkingsproces gewijzigd. Deze is eenvoudiger dan de huidige manier 
van inpakken met een sterke reductie van restmateriaal op locatie. In de bijlage is een 
beschrijving gegeven van diverse conventionele verpakkingsmethoden. 
 

Tabel 8; Beoordeling anticipatie nieuw ontwerp op klantwensen. 

Klantwens Belang Lightbox 

heden 

Lightbox 

streven 

Nieuw 

ontwerp 

Ten opzicht 

van streven 

Goed te hanteren 3 2 4 5 +1 

Flexibel toe te passen 4 4 4 3 -1 

Snelheid monteren 5 3 5 5 = 

Flexibel te plaatsen 3 4 4 4 = 

Duurzaam na installatie 4 3 4 4 = 

Niet te veel ballast 3 2 3 4 +1 

Fraai 2 2 3 3 = 

Gunstige prijs 3 3 3 4 +1 

 
Gezien vanuit de klantwensen en de eerder gestelde streefwaarden biedt het nieuwe 
ontwerp zeker kansen. In Tabel 8 zijn de klantwensen afkomstig uit de QFD nogmaals 
herhaald. Tevens zijn er extra kolommen toegevoegd met de score van het nieuwe ontwerp 
op de verschillende klantwensen en het verschil van deze score ten opzichte van het 
beoogde resultaat. Een motivatie van de score is in de bijlage gegeven.  
Direct zichtbaar is dat het nieuwe ontwerp op enkele punten nog hoger scoort dan vooraf het 
streven was (goed te hanteren, niet te veel ballast, gunstige prijs). Het belang van deze 
klantwensen is met een drie niet zo groot doch zeker noemenswaardig. Ook is te zien dat 
aan twee van de drie zwaarstwegende klantwensen geheel is voldaan, de snelheid van 
montage en duurzaamheid. De wens flexibel toe te passen is ingeschaald op een drie 
vanwege het feit dat het ontwerp vast zit aan het paneel zelf en daarmee uiteraard niet te 
gebruiken voor andere typen panelen. Wel is het mogelijk om te variëren in de hellingshoek 
en GCR. Ook is er minder ballast nodig zodat lichtere daken benut kunnen worden.  
 
 

                                                      
167 http://www.suntech-power.com/en/products/just_roof.php. 
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De verwachting is dat met dit uitklapbare systeem een serieuze kostenreductie is te 
verwezenlijken. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan waar het nieuwe ontwerp 
wordt vergeleken met de huidige wijze van het installeren van een PV-systeem. Hiermee is 
het overigens niet zeker of het ontwerp daadwerkelijk geproduceerd gaat worden. In deze 
beslissing spelen veel factoren een rol.  
 
Tevens dient het concept een naam te dragen welke past bij zijn toepassing. Hiervoor is 
gekozen voor Foldaway, wat zoiets betekent als uitklapbaar. 
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6 Gerealiseerde kostenreductie door toepassing Fold away 

In dit hoofdstuk wordt bekeken wat de kosten van een 100 kWp-systeem zullen zijn, 
gebruikmakend van het nieuwe ontwerp. Hierbij worden zo nauwkeurig mogelijk alle 
aspecten van een compleet PV-systeem meegenomen en vergeleken met de kosten van 
een conventioneel systeem: een Lightbox-systeem. Hierbij is het nauwkeurig bepalen van 
de onderlinge verschillen zeer belangrijk.  
 
6.1 Huidige kosten vlakdak PV-systeem 

Om een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen maken tussen een regulier systeem en 
een systeem volgens het nieuwe ontwerp is het zaak dat beide systemen ook qua 
componenten overeenkomen. Daar het uitklapbare systeem is ontwikkeld voor een 
bestaand paneel wordt dit paneel ook in het reguliere systeem toegepast. Dit resulteert ook 
direct in de omvormerkeuze, die voor beide systemen gelijk zal zijn.  
 
De basis van een PV-systeem vormt het paneel, hier het Suntech STP 200-18/Ub-paneel. 
Om de gevraagde 100 kWp te kunnen halen zijn er 500 panelen nodig. Afhankelijk van de 
omvormerconfiguratie wordt gekeken of dit eventueel meer of minder panelen worden. In dit 
geval is dit een Mastervolt omvormer van het type XL 15.168 Per omvormer kunnen in totaal 
96 panelen worden aangesloten. Dus voor het complete systeem betekent dit dat er 5 
omvormers geplaatst zullen worden met in totaal 480 panelen. Het geïnstalleerd vermogen 
komt uit op 96 kWp. Dit is iets lager dan gepland, maar de omvormers kunnen niet zwaarder 
worden belast. Naast deze componenten zijn er onder meer nog nodig, DC-bekabeling, 
kabelgoten op dak, draagconstructie, ballast, transport en uren van werknemers die 
betrokken zijn bij het project. Hierbij is het zaak dit in een zo breed mogelijk perspectief te 
zien. Dus naast de monteur ook de werkvoorbereider, projectleider en anderszins 
ondersteunend personeel.  
De prijs voor een dergelijk systeem is circa 400.000 euro ofwel 4,17 euro/Wp. 
 
Om het prijsverschil te kunnen bepalen tussen het reguliere systeem en het nieuwe 
Foldaway-systeem is het van belang om de verschillen tussen beide montagewijzen te 
beschrijven. Allereerst zullen de beide productieprocessen van de panelen worden 
geanalyseerd. Daarna zal het proces van de projectrealisatie onder de loep genomen 
worden.  
 
6.2 Productieproces STP-paneel versus Foldaway-pane el 

In onderstaande schema’s zijn beide productieprocessen weergegeven met links het proces 
van een regulier paneel zoals dat op dit moment plaatsvindt. Het schema is in drie banen 
opgedeeld te weten de primaire werkzaamheden aan het paneel zelf, de ondersteunende 
werkzaamheden om halffabricaten gereed te maken en geheel rechts de aanvoer van 
grondstoffen. Vergeleken met het proces van het reguliere paneel zijn er voor de productie 
van het Foldaway-paneel diverse activiteiten bijgevoegd. Met de kleuren groen en rood zijn 
deze verschillen zichtbaar gemaakt. Een groene activiteit is ten opzichte van het reguliere 
proces geheel nieuw. Een rode activiteit is in het nieuwe proces gewijzigd.  
 
 

                                                      
168 Deze keuze is gemaakt op basis van ervaring in het  opstellen van configuraties van systemen. In de bijlage 
is de exacte configuratie opgenomen, afkomstig van de Mastervolt programma PV System Calculator.  
[ http://www.mastervolt.com/ ]. 
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Figuur 49; Procesflow van productie regulier STP-paneel (links) en Foldaway-paneel. 

Duidelijk herkenbaar is dat bij het nieuwe ontwerp diverse activiteiten aan het framewerk zijn 
toegevoegd. De U-profielen, de bewerkingen hieraan en de bevestigingsmiddelen. Ook is 
het frame van het paneel gewijzigd. Oorspronkelijk was dit frame 35 mm. hoog en aan alle 
zijden gelijk. In het nieuwe ontwerp hebben de lange en korte zijde een ander profiel en is 
deze 40 mm. hoog. Als dit doorgerekend wordt is dit een extra gewicht aan aluminium van 
409 gram per paneel wat het totaal brengt op 2784 gram per paneel voor het frame. Met een 
huidige extrusie-prijs van 4,22 euro/kg. komt dit overeen met circa 1,75 euro per paneel 
extra.169  
De schragen zelf hebben een totaalgewicht van 1050 gram aluminium per paneel. Met een 
Europese grondstofprijs voor aluminium handelsprofielen van circa 3 euro per kg. worden de 
kosten van de schragen per paneel geschat op 3,50 euro inclusief bewerking. De kosten van 
de overige componenten per paneel wordt geschat op 1 euro op basis van Europese prijzen. 
In het assemblageproces zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo hebben de paneelframes 
iets meer bewerking nodig door de extra gaten voor de scharnierpunten. Wel kunnen de 

                                                      
169 Diverse (grondstof) prijzen zijn geverifieerd met hoofd-inkoper bij Oskomera Leon van der Zwaan, 
projectleider Solar Barry Smits en eigen praktijkkennis. 
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oorspronkelijke montagegaten aan de lange zijden vervallen. Ook het samenstellen van de 
schragen en het frame zal extra tijd in beslag nemen. Hier moeten de blindklinkmoeren 
worden aangebracht, de schragen gemonteerd, inclusief de scharnieren en bladveer en 
verzegeld met tape. Dit om de schragen tijdens het gehele proces op de plaats te houden.  
Het assembleren en afkitten van het laminaat met het frame is praktisch gelijk gebleven. Wel 
worden de kunststof klemmen gepositioneerd aan het paneel. Dit zou machinaal kunnen 
gebeuren alsook het stapelen van de panelen. Deze drie klemmen kosten samen 1 euro. 
Het opbouwen van een pallet panelen is sterk gewijzigd ten opzichte van het huidige proces. 
Nu is met het verticaal positioneren veel handwerk vereist. Ook de grote hoeveelheid karton 
moet hier genoemd worden. In het nieuwe proces kunnen de panelen met behulp van de 
klemmen strak worden opgestapeld. Ter bescherming zal alleen een kartonnen omhulsel 
nodig zijn en plastic om de stapel meer stevigheid te geven.  
Met deze verpakkingsmethode is het mogelijk om 15 pallets van 50 panelen in een 40-voets 
zeecontainer te plaatsen. Dit zijn ten opzichte van de huidige methode 22 panelen per 
container extra. Het prijsverschil voor transport is marginaal, circa 14 eurocent per paneel op 
een totaalprijs van ongeveer 3500 euro per containervracht vanuit China. 
 
Indien deze kosten per onderdeel worden gespecificeerd en opgeteld komt de meerprijs 
voor het Foldaway-systeem op 11 euro per paneel. 
 

 
Figuur 50; Meerkosten per processtap voor productie van één Foldaway-paneel. 
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6.3 Verschil projectrealisatie Lightbox versus Fold away 

Ook voor de realisatie van een project is een procesflow op te stellen van beide 
montagesystemen. Gelijk aan Figuur 49 zijn met kleuren de verschillen weergegeven.  
Herkenbaar in deze flow is dat het proces van beide projectrealisaties bijna identiek is. 
Echter de verschillen zitten in de diverse componenten die gebruikt worden en de montage 
zelf. Hoe het paneel afwijkt is reeds uitvoerig besproken. Hieronder worden de overige 
onderdelen benoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 51; Procesflow van projectrealisatie Lightbox-systeem (links) en Foldaway-systeem 
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Toevoegingen 
Bij de onderdelen die het systeem vormen zit het verschil uiteraard in de panelen maar 
vooral ook in de draagconstructie. Het Lightbox-systeem vraagt voor het 96 kWp-systeem 
met 480 panelen ook 480 onderconstructies. Deze hebben een prijs van circa 25 euro per 
stuk. De toepassing van de waterreservoirs als ballast in plaats van de betontegels is in 
volume niet veel afwijkend maar wel het gewicht hiervan. Hoewel transport met name wordt 
bepaald in volume-eenheden, is er een aanzienlijk verschil tussen het vervoer van 30 ton 
ballasttegels en circa 3000 kg aan kunststof. Wat de reservoirs kosten moet nog worden 
onderzocht. 
 
Ondersteunende arbeid 
Met deze component wordt met name het logistieke proces bedoeld. Het samenvoegen van 
alle halffabricaten tot een compleet pakket en het regelen van transport van deze 
onderdelen. Zowel het transport over de weg alsook het verticale transport. Met het 
Foldaway-principe zijn er beduidend minder componenten die het systeem vormen omdat 
het paneel reeds veel bij zich draagt. Hier is dus minder arbeid vereist alsook  
minder kans op fouten. Gekeken naar de aantallen pallets is het nieuwe systeem aanzienlijk 
minder volumineus. Dit betekent een reductie van de transportkosten. Na de realisatie van 
het project dient het afval van de bouwplaats nog afgevoerd te worden. Dit zijn ondermeer 
pallets, karton en plastic. Ook dit geheel zal minder zijn met het nieuwe concept. 
 
Primaire arbeid 
In de huidige wijze van calculeren en budgetteren van projecten wordt voor de montage een 
bepaalde prijs per paneel aangehouden. Op basis van jarenlange ervaring in vele tientallen 
projecten wordt er binnen OSPS geteld met 26 euro montagekosten per paneel. Dit is de 
prijs voor de complete installatie van een paneel met Lightbox. Inclusief het uitlopen, 
positioneren, vastschroeven, ballast plaatsen en doorkoppelen van de panelen. In 
samenspraak met ervaren projectleiders binnen OSPS wordt het voor mogelijk geacht om 
met het nieuwe ontwerp deze installatie in 60 % van de tijd te doen. Dit op basis van het 
achterwege laten van de Lightbox en ballast en een snellere montage door middel van de 
klemmen en koppelpin in de schragen. Omdat nog geen project daadwerkelijk is uitgevoerd 
met dit concept moet dit nog uitvoerig worden geanalyseerd. Echter als de 60 % 
daadwerkelijk verwezenlijkt kan worden zullen de installatiekosten per paneel zakken naar 
circa 16 euro. 
 
Zoals reeds genoemd zijn de lege ballastreservoirs zeer licht en met weinig volume. Dit is 
voor het transport zeer gunstig. Ook het installeren van de elementen kan uiterst eenvoudig 
en zonder zware lichamelijk inspanning. Wel dient erop toegezien te worden dat de kwaliteit 
van de reservoirs zeer goed is en dat het water eenvoudig aangevoerd kan worden. Dit kan 
drinkwater zijn of wellicht gebruikmakend van bluswater via de brandweer. De hoeveelheid 
water is afhankelijk van de lokale windbelastingen. Hier dient een tabel voor te worden 
opgesteld. Jaarlijkse inspectie van de elementen is raadzaam maar grote systemen worden 
veelal via een service-contract in goede conditie gehouden. De controle op de ballast kan 
hierin worden meegenomen.  
Met de genoemde prijs voor water (0,10 euro/60 liter) mag een dergelijk reservoir van 60 
liter circa 8 euro kosten om te kunnen concurreren met de prijs van een betontegel. Hierbij is 
de besparing op transportkosten en installatietijd niet inbegrepen.  
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Het doorlussen van de panelen onderling zal op dezelfde wijze plaats vinden als nu. Echter 
de bekabeling zal via de kunststof paneelklemmen worden weg gewerkt. Hierdoor komt het 
werken met tie-rips te vervallen. Hiermee kan een kleine tijdwinst worden geboekt.  
Daarnaast zullen de werkzaamheden van de projectleider en werkvoorbereider zich 
wijzigen. Denk hierbij aan minder regelwerk en minder aansturing in het voortraject omdat 
het aantal componenten is gereduceerd. Hoe dit zich ontwikkelt is in dit stadium niet te 
voorspellen of in geld uit te drukken. Echter in de procesflow is deze reeds in rood 
aangegeven. 
 
Alle hierboven beschreven proceskosten kunnen ook in het schema van een 
projectrealisatie worden geplaatst. Deze kosten zijn in het overzicht per paneel opgevoerd. 
Per paneel is het kostenverschil 22,54 euro.  

Figuur 52; Kostenverschil per paneel per processtap voor een project uitgevoerd met het Foldaway-
paneel vergeleken met een regulier Lightbox-project. In het rechter overzicht achter de schuine streep 
het verschil in kosten tussen beide processen. 
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6.4 Conclusies kostenreductie 

Bovenstaande paragraven tonen de kostenverschillen tussen het huidige concept en het 
Foldaway-principe. Ofschoon het paneel duurder is geworden zijn er in de montage diverse 
besparingen te realiseren. Het paneel is 11 euro duurder tegenover een besparing op de 
overige onderdelen en arbeidsuren van 33,50 euro per paneel. Totaal betekent dit dat het 
Foldaway-concept op projectniveau een kostenreductie kan opleveren van 22,50 euro per 
paneel, of 0,11 euro per Wp. Voor het 96 kWp-systeem komt de totale besparing op circa 
10.800 euro.  
Hierbij dient te worden opgemerkt dat alle kosten inschattingen zijn. Praktijkervaring moet 
uitsluitsel geven over de daadwerkelijke kosten. 
 
Voor het vervolg van dit ontwerp is het zaak om enkele aspecten nog nader te onderzoeken 
en om in samenwerking met de firma Suntech tot een daadwerkelijke productie te komen. 
Voor een moduleproducent zou een dergelijk systeem zeer interessant kunnen zijn doordat 
een meerwaarde op de eigen producten wordt gerealiseerd.  
De kunststof klemmen dienen te worden ontwikkeld tot uiterst duurzame elementen. Hier is 
in dit onderzoek geen aandacht aan besteed. Ook de waterreservoirs zijn alleen benoemd 
en grof getekend en zonder een gedegen materiaalkeuze.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 

In het eerste hoofdstuk is de doelstelling van deze scriptie als volgt geformuleerd;  
 

Het lokaliseren van marktkansen voor Nederlandse bedrijven actief in de 
photovoltaïsche installatiesector en het ontwikkelen van een innovatieve 
draagconstructie voor PV toepassingen in deze markt waarmee de kosten van een 
geïnstalleerd systeem kunnen worden gereduceerd. 

 
Om hier op gestructureerde wijze antwoord op te geven zijn er vier deeldoelstellingen 
opgesteld welke voortkomen uit de genoemde hoofddoelstelling. De hoofdstukken drie tot en 
met zes behandelen ieder afzonderlijk een deeldoelstelling. Met de verworven inzichten 
worden aansluitend nog enkele aanbevelingen uitgesproken, zowel voor de algemene 
marktsituatie alsook voor het technische ontwerp. 
 
7.1 Conclusie 

In hoofdstuk drie is de huidige markt voor PV-systemen geanalyseerd en zijn de 
marktkansen voor OSPS bepaald. Hierbij is de toepassing van netgekoppelde systemen 
leidend daar dit ten opzichte van autonome toepassingen circa 90% van de markt betreft. 
Het potentieel van PV is groot wat de historische groeicijfers ook benadrukken. Sinds 2000 
is het totaal mondiaal geïnstalleerd vermogen vertienvoudigd, waarbij in met name 
Duitsland, Spanje, Japan en de Verenigde Staten veel vermogen is bijgeplaatst. Deze groei 
heeft ook een positieve invloed op de lokale werkgelegenheid in de branche. In Nederland is 
de groei na de EPR periode sterk teruggelopen, tot circa 3 procent in 2007. Dit in 
verhouding tot de gemiddelde groei in de EU van 32% in 2007.  
De prijs van een PV installatie is van diverse factoren afhankelijk. Hierbij vormen de 
daadwerkelijke kosten van de installatie en de prijs van reguliere stroom de onderzijde van 
de prijsbepaling. De maximale prijs die installateurs kunnen vragen voor PV wordt bepaald 
door de minimale rendementen die door de gebruiker worden gevraagd en de concurrentie 
in de sector.  
De kosten voor zonne-energie zijn in de afgelopen 50 jaar sterk gedaald met een historische 
progress ratio van 0,80: bij iedere verdubbeling van de moduleproductie dalen de kosten 
met 20 procent. Met de huidige groeicijfers vinden deze verdubbelingen geregeld plaats.  
De prijs van reguliere stroom is nog niet zo hoog dat deze invloed heeft op de prijs van 
zonne-energie. In de toekomst kan dit wel een factor van betekenis vormen in de prijsstelling 
als de kosten van PV verder dalen. Indien zonne-energie goedkoper is dan reguliere stroom 
is er vanuit de sector geen groot belang bij een verdere kostenreductie.  
Door de groei van de sector is er ook meer sprake van concurrentie. Waar in het verleden 
marges werden behaald van ruim 50% is door de toetreding van nieuwe aanbieders een 
lagere prijs gevormd. Deze concurrentie vormt een prijsplafond. Afnemers van  
PV-installaties kunnen eenvoudiger diverse aanbieders vergelijken. Ook de minimale 
rendementen die investeerders en eigenaren van installaties wenselijk achten vormen een 
maximale prijs die gevraagd kan worden voor PV.  
Vanwege het hoge prijspeil van PV in vergelijking met energieopwekking uit conventionele 
energiebronnen als kolen, gas en kernenergie is overheidssteun nodig. Marktstimulering 
dient om de techniek een afzetmarkt te gunnen om daarmee ontwikkelingen en marktgroei 
te bewerkstelligen. Een dergelijke regeling voor PV wordt legitiem geacht door het potentieel 
van de techniek.  
Door de historisch constante progress ratio kan redelijkerwijs worden ingeschat bij welk 
cumulatief geproduceerd vermogen voor PV een prijs is bereikt waarmee grid-parity 
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optreedt. Tot aan dat moment blijft het nodig om de technologie te ondersteunen waarbij het 
volgens literatuur gaat om 64 tot 634 miljard dollar. Terug gerekend naar de totale mondiale 
energieconsumptie is dit circa 0,1 $cent per kWh. Indien de energieprijs met dit bedrag 
wordt verhoogt kan met die opbrengsten de totale benodigde subsidiegelden worden 
gefinancierd tot het moment van grid-parity.  
Van de beschikbare beleidsinstrumenten is het Duitse stelsel van terugleververgoedingen 
het meest effectief gebleken met een substantieel aandeel duurzame energie en een solide 
groei van de sector in Duitsland. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse situatie waar door 
een niet consistente beleidsvoering op het gebied van subsidiering een matige en 
onregelmatige groei bestaat. Met de recentelijk geïntroduceerde SDE regeling kan PV ook in 
Nederland meer voet aan de grond krijgen al biedt deze regeling voor eigenaren niet 
dezelfde financiële voordelen als een feed-in tariff regeling zoals de EEG. Derhalve worden 
de marktkansen voor OSPS vooral voor België hoog ingeschat omdat hier ook een FiT 
regeling van kracht is. Hierbij dient voor systeemhuis OSPS de focus vooral bij grootschalige 
gebouwgeïntegreerde systemen te liggen. Deze toepassing heeft voor de Benelux regio het 
meeste potentieel door schaarse ruimte en decentrale toepassing.  
 
Op diverse vlakken binnen de PV sector wordt onderzoek gedaan om de kosten van de 
toepassingen te reduceren. Dit gebeurt op fundamenteel niveau alsook op meer praktische 
vlakken. Vooral de praktische toepassing is voor een systeemhuis als OSPS een gebied 
waarop het zelf invloed heeft en kan zoeken naar mogelijkheden om de kosten van 
installaties te verlagen, vooral ten aanzien van draagconstructies. De overige componenten 
worden op de mondiale markt ingekocht.  
Zoals gemeld liggen voor OSPS de marktkansen op grootschalige vlakke industriële daken. 
Hiertoe zijn naast de reguliere componenten zoals modulen en omvormers ook 
draagconstructies nodig om de modulen onder een bepaalde hoek op de vlakke daken te 
kunnen positioneren. Voor deze opstelling heeft OSPS reeds de Lightbox ontwikkeld. Om tot 
een verbeterd ontwerp te komen zijn de Lightbox en een tiental concurrerende systemen 
beoordeeld op vooraf vastgestelde klantwensen. Deze wensen komen voort uit een enquête 
onder gebruikers van draagconstructies. De gegevens uit de enquête zijn toegepast in een 
QFD analyse waarmee op een analytische wijze 18 technische functies zijn gegenereerd 
inclusief de prioriteit van deze functies in het nieuwe ontwerp. Hieruit blijkt ondermeer dat 
een verbeterd ontwerp vooral gericht moet zijn op een sneller installatieproces door minder 
onderdelen en een andere montagewijze. De functie dat de constructie voor meerdere 
modulen te gebruiken is resulteert in negatieve relaties tussen de functies. Derhalve is deze 
functie bewust uit het ontwerp geschrapt om beter te kunnen anticiperen op de klantwensen. 
De prioriteiten van de functies en de eventuele relaties tussen de functies vormen de basis 
voor de randvoorwaarden waaraan het technisch ontwerp moet voldoen.  
 
Aan de hand van de randvoorwaarden resulterend uit de QFD is een eerste concept 
aangedragen waarbij de draagconstructie prefab aan het paneel gemonteerd zit en op 
locatie achter het paneel weg geklapt kan worden. Hierbij is ook rekening gehouden met een 
variabele opstelhoek vanwege de wisselende windbelastingen die locatie afhankelijk zijn en 
een door de klant gevraagde ground coverage ratio. In het ontwerp is rekening gehouden 
met een geheel verzonken systeem van schragen welke gedurende transport geen extra 
volume innemen. Voor de koppeling van de panelen, wat gunstig is voor de 
windbelastingen, is gekozen voor een klemprincipe waarbij de kunststof klemmen meerdere 
functies vervullen: Gedurende transport zorgen deze voor stabiliteit en minder afval. Op het 
dak creëren de klemmen een stabiele rij van panelen en er zitten sleuven in de klem 
waartussen de bekabeling van de panelen kunnen worden verwerkt. De uitklapbare 
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schragen kunnen de panelen onder een bepaalde hoek opstellen. Deze schragen maken 
tevens de koppeling tussen de rijen zodat een raster wordt verkregen wat de stabiliteit 
verder vergroot. Hierdoor kan de benodigde ballast worden gereduceerd. Ten aanzien van 
de ballast is afgestapt van de reguliere betontegels. Hier is gekozen voor kunststof 
elementen met polyester waterzakken. Door deze zakken te vullen met water wordt ook een 
bepaald gewicht verkregen wat het geheel op het dak dient te houden. Voordeel van deze 
toepassing is dat het transport aanzienlijk minder wordt en dat middels waterslangen het 
gewicht op een minder arbeidsintensieve wijze naar de locatie gebracht kan worden.  
Met dit nieuwe ontwerp voor een draagconstructie wordt op veel punten voldaan aan de 
klantwensen en het vooraf opgestelde streven van het ontwerp. Op enkele punten scoort het 
ontwerp hoger dan vooraf het streven was (goed te hanteren, niet te veel ballast, gunstige 
prijs). Aan twee van de drie zwaarstwegende klantwensen is geheel voldaan, de snelheid 
van montage en duurzaamheid. De wens flexibel toe te passen is ingeschaald op een drie 
vanwege het feit dat het ontwerp vast zit aan het paneel zelf en daarmee uiteraard niet te 
gebruiken voor andere typen panelen. Wel is het mogelijk om te variëren in de hellingshoek 
en GCR. Ook is er minder ballast nodig zodat lichtere daken benut kunnen worden.  
 
Het nieuwe ontwerp, dat de naam Foldaway heeft meegekregen, heeft door de 
geïntegreerde schragen in het paneel vanuit de producent een meerwaarde gekregen. 
Hoewel het paneel in zijn geheel duurder is geworden stelt de producent hiermee 
installateurs in staat om op een goedkopere wijze grootschalige zonne-energie systemen te 
realiseren. De kortere montagetijden, het vervallen van een additionele draagconstructie en 
reductie op transport zorgen voor een lagere turn-key prijs voor het gehele systeem. 
Volgens de analyse in hoofdstuk 6 is het paneel 11 euro duurder geworden, maar kan de 
installateur aan overige kosten ruim 33 euro per geïnstalleerd paneel besparen. Totaal kan 
er op een 100 kWp systeem € 22,50 per paneel worden bespaart of € 10.800 voor het 
gehele systeem. Dit is een kostendaling van 2,75 %. Met deze reductie kan een aandeel 
geleverd worden in de verder kostendaling richting grid-parity.  
 
7.2 Aanbevelingen 

Met het ontwerp dat uit deze scriptie volgt is de verwachting dat de kosten van een zonne-
energie systeem verder dalen. Toch zijn de kosten per eenheid energie nog niet 
concurrerend met reguliere energieopwekking en zijn overheidssubsidies nog nodig om de 
techniek het gewenste prijsniveau te bereiken. Reeds aangetoond is dat het Duitse energie-
terugleversysteem de meeste resultaten boekt, zowel ten aanzien van hoeveelheid 
geïnstalleerd vermogen alsook werkgelegenheid. In België treedt sinds kort een sterke 
stijging op van het aandeel groene energie onder invloed van eenzelfde regeling als het 
Duitse EEG. Dit biedt voor Nederlandse bedrijven zoals OSPS een uitwijkhaven voor de 
bedrijfsactiviteiten bij gebrek aan een eigen thuismarkt.  
Echter gezien de Belgische situatie waar buitenlandse bedrijven de markt overspoelen is dit 
een scenario dat voor Nederland voorkomen dient te worden. Anders zullen subsidiegelden 
en investeringen ten goede komen van voornamelijk Duitse bedrijven die goedkoper en 
efficiënter PV-systemen kunnen installeren dan Nederlandse bedrijven. Dit omdat door het 
nu niet stimuleren van de eigen markt door de Nederlandse overheid de gespecialiseerde 
bedrijfstak niet tot ontwikkeling komt. Als zonne-energie over circa 10 jaar grid-parity heeft 
bereikt zal de vraag naar deze techniek overweldigend zijn. Maar voor die tijd dient er een 
goed kennis en ervaringsnetwerk opgebouwd zijn zodat autochtone bedrijven in kunnen 
spelen op deze vraag. Hiertoe verdient het de aanbeveling om in Nederland een 
subsidiebeleid te voeren tot aan het moment van grid-parity dat erop gericht is om een 
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grotere capaciteit aan PV te verkrijgen. Het dient hierbij wel te gaan om een 
exploitatiesubsidie.  
Ook is het van belang dat de gelden ten behoeve van de terugleververgoeding los 
gekoppeld zijn van een rijksbegroting en juist betaald worden van een deel van de reguliere 
energieprijs. Zo zijn eigenaren altijd verzekerd van het uitbetalen van de vergoedingen. De 
huidige SDE wordt nu nog uitbetaald vanuit een rijksbegroting echter zijn er in het 
crisispakket van voorjaar 2009 aankondigingen opgenomen waarin voorgesteld wordt deze 
financiën inderdaad middels de energieprijs te genereren. Ook hoeven dan ook geen 
aanvragen voor de regeling geweigerd te worden omdat er geen maximaal budget bestaat 
zoals de SDE nu op maximaal 2 MWp voor 2009 is gesteld.  
Ook dient de regeling geen limieten op te stellen voor wat betreft omvang van systemen. 
Hiermee kunnen ook grotere systemen geïnstalleerd worden dan de huidige maximale 100 
kWp installaties. De randvoorwaarden dat systemen gebouwgebonden dienen te zijn is een 
juiste interpretatie van andere regelingen. Voorkomen dient te worden dat schaarse gronden 
benut worden voor zonne-energie zoals dat wel in Spanje en zuid Duitsland gebeurt.  
Overigens is de schrijver van mening dat subsidies voor zonne-energie in beginsel niet 
nodig hoeven te zijn als er een gelijke situatie wordt gecreëerd tussen de verschillende 
energievormen. Indien fossiele bronnen voor verbruik en vervuilende uitstoot een reguliere 
prijs moeten betalen en kernafval doorbelast wordt in de energieprijs ontstaat er meer een 
level-playing field tussen de energiebronnen. Hierdoor zal de huidige energieprijs sterk 
stijgen maar dan kan wel de situatie ontstaan dat zonne-energie kan concurreren met 
conventionele energie.  
 
Voor wat betreft het technische ontwerp van de Foldaway verdient het de aanbeveling om 
sommige elementen nogmaals kritisch te onderzoeken om bij voorbeeld de sterkte te 
garanderen en montagetijden verder te reduceren. In het ontwerp is geen speciale 
voorziening getroffen ter bescherming van de dakbedekking. Voorgesteld is om dit met 
eenvoudige tegeldragers te doen maar wellicht kan er gezocht worden naar een elegantere 
en geïntegreerde oplossing. Ook zijn sommige onderdelen niet verder uitgewerkt zoals de 
bladveer in de schragen, ballastelementen en gebruik van antivries in deze elementen. Ook 
zijn de kunststof klemmen niet gespecificeerd. Daar deze klemmen wezenlijke onderdelen 
vormen van de constructie dienen deze goed uitgewerkt te worden tot uiterst duurzame 
elementen. In dit onderzoek zijn deze alleen benoemd en grof getekend, zonder een 
gedegen materiaalkeuze.  
 
Aangezien zonnepanelen steeds goedkoper worden zullen draagconstructies en 
installatieperioden een grotere rol spelen binnen de kostenopbouw van een PV-systeem. 
Het verder proberen terug te brengen van deze kosten kan plaats vinden door het 
analyseren en verbeteren van de Foldaway. Nu is er uiteraard nog geen ervaring opgedaan 
met deze systemen en om een nog sneller of beter te monteren systeem te ontwikkelen is 
de feedback van installateurs noodzakelijk. De praktijk dient dan ook aan te tonen of de 
geprojecteerde kostenreducties daadwerkelijk haalbaar zijn. Ook kan de optie verder 
onderzocht worden om de grotere panelen van Suntech te voorzien van Foldaway. Dit zijn 
panelen van circa 260 wattpiek waardoor nog sneller een bepaald vermogen geplaatst kan 
worden. 
 
Voor het vervolg van dit ontwerp is het zaak om de hierboven genoemde aspecten nog 
nader te onderzoeken en om in samenwerking met de firma Suntech tot een daadwerkelijke 
productie te komen. Voor een moduleproducent zou een dergelijk systeem zeer interessant 
kunnen zijn doordat een meerwaarde op de eigen producten wordt gerealiseerd.  
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8 Afkortingenlijst 

Verklaring van de gebruikte afkortingen in dit verslag. 
 

AC: alternating current, wisselstroom 
a-Si: amorf silicium 

BIPV: building integrated PV 
BoS: balance of system 

CdTe: cadmium-telluride 
CIS: copper indium diselenide 
CO2: koolstofdioxide 
DC: direct current, gelijkstroom 
DE: duurzame energie 

ECN: Energieonderzoek Centrum Nederland 
EPIA: European Photovoltaic Industry Association 
EPR: Energie Prestatie Regeling 
EVA: ethyleenvinylacetaat 
FiT: feed-in tariff 

GCR: ground coverage ratio 
HDPE: high-density polyethylene 

IEA: International Energy Agency 
IRR: Internal Rate of Return 

KWh: kilo watt uur 
kWp: kilo wattpiek 

LR: learning ratio 
mc-Si: monokristallijn silicium 
MDR: Martèn Driesser 
MEP: Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie 
MWp:  Mega wattpiek 

OSPS:  Oskomera Solar Power Solutions 
pc-Si: polykristallijn silicium 

PR: progress ratio 
PV TRAC: Photovoltaic Technology Research Advisory Council 

PV: photovoltaic 
PVPS: Photovoltaic Power Systems Programme 
QFD: Quality Function Deployment 
RGS: ribbon-growth-on-substrate 
SDE: Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 
SNM: Strategic Niche Management 
SRA: Strategic Research Agenda 
STC: standard test conditions 
STP: Suntech Power 
TDO: Technologie Duurzame Ontwikkeling 

TIB/AE: Technologie en Innovatiebeleid / Advanced Economies 
UV: ultra violet 
Wp: wattpiek / wattpeak 
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9 Verklarende woordenlijst 170 

Toelichting op technische termen die in dit verslag zijn gebruikt. 
 
AC: wisselstroom; een afkorting van de Engelse term Alternating Current. 
AC-module : zonnepaneel met eigen kleine omvormer. Levert wisselstroom en kan direct op het 
elektriciteitsnet worden aangesloten. 
amorf silicium : hier bedoeld als silicium ‘zonder regelmatige kristalstructuur’. 
autonoom  zonnestroomsysteem: zonnestroomsysteem zonder koppeling met het elektriciteitsnet, dat 
direct is aangesloten op de elektrische apparatuur of op een accu waarin de opgewekte elektriciteit 
kan worden opgeslagen voor later gebruik. 
balance of system (BoS):  alle onderdelen van het zonnestroomsysteem behalve de zonnepanelen, 
zoals ondersteuningsconstructie, koppelkasten, elektrische bekabeling, omvormers, installatiekosten 
etc. 
band-gap: bepaalde hoeveelheid energie afkomstig van invallende foton die elektron in de 
halfgeleider silicium vrijmaakt.  
BIPV: Building Integrated PV, vertaald gebouwgeïntegreerde zonnestroomsystemen 
CIS: koper-indium-diselenide (copper indium diselenide); halfgeleider materiaal voor zonnecellen. 
CdTe: cadmium-telluride; halfgeleider materiaal voor zonnecellen. 
DC: gelijkstroom; van het Engelse Direct Current. 
dunne film : zonnecellen gemaakt van een dunne laag halfgeleidermateriaal op een dragerlaag. Dit 
zijn amorf silicium, CIS en CdTe zonnecellen. 
grid-parity: situatie waarin de prijs voor elektriciteit uit duurzame energiebronnen gelijk is aan de prijs 
voor elektriciteit uit conventionele bronnen. 
halfgeleider : materiaal dat alleen onder bepaalde omstandigheden stroom geleidt, bij voorbeeld 
wanneer er licht op valt. silicium is een halfgeleider. 
hellingshoek : de hoek waaronder de zonnepanelen ten opzichte van het horizontale vlak staan 
opgesteld. 
ingot; element dat bestaat uit silicium wat in een korte tijd van een vloeibare fase naar een vaste fase 
is overgegaan en daardoor in een bepaalde vorm gebracht kan worden. Veelal een ronde of vierkante 
staaf. Basiselement voor wafers. 
instraling : het vermogen dat op een bepaald moment geleverd wordt door de zon, uitgedrukt in watt 
per vierkante meter (W/m2). 
junction  box : beschermdoosje voor elektrische bekabeling, achterop het zonnepaneel. 
kristallijn silicium : monokristallijn of multikristallijn silicium. 
monokristallijn : met ononderbroken kristalstructuur. 
multikristallijn : met onderbroken kristalstructuur. Herkenbaar aan meestal een blauwe kleur en 
oplichtende kristalelementen onder verschillende belichtingshoeken. Wordt ook polykristallijn 
genoemd. 
netgekopppeld  zonnestroomsysteem : geheel van panelen en omvormer(s), dat verantwoordelijk is 
voor de elektriciteitsproductie tot aan de aansluiting aan het elektriciteitsnet. Ook wel PV-systeem 
genoemd. 
omvormer : elektronisch apparaat dat gelijkstroom (DC) uit de panelen omzet in wisselstroom (AC) 
van het elektriciteitsnet. Ook wel inverter genoemd. 
oriëntatie : de richting waarin de zonnepanelen staan opgesteld, bij voorbeeld zuid of zuidoost. 
performance  ratio : de verhouding tussen de werkelijke opbrengst van het zonnestroomsysteem en 
het theoretisch maximum van de zonnepanelen. Het verschil tussen werkelijke en theoretische 
opbrengst wordt veroorzaakt door verliezen in de omvormer, de kabels en nog een aantal factoren. 
De waarde voor netgekoppelde zonnestroomsystemen ligt meestal tussen de 0,7 en 0,8. 
piekvermogen : vermogen van een zonnepaneel of zonnestroomsysteem, uitgedrukt in wattpiek, 
gespecificeerd onder standaard testcondities (STC). 

                                                      
170 Begrippenlijst deels overgenomen uit de Leidraad Zonnestroomprojecten, 2DEN0812, SenterNovem, 
Utrecht, eerste druk, mei 2008, p 68 – 70. 
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photovoltaïsch : datgene wat onder invloed van licht (‘photos’ in het Grieks) een elektrische spanning 
en stroom opwekt. 
polykristallijn : multikristallijn. 
PV: afkorting van het Engelse woord photovoltaic(s). Aanduiding voor photovoltaïsche technologie, 
ook wel een afkorting voor zonnestroomsystemen. 
PV-laminaat : zonnepaneel zonder frame. 
PV-module : zonnepaneel. 
PV-paneel : zonnepaneel. 
PVSyst: realistisch simulatieprogramma specifiek voor PV-systemen [http://www.pvsyst.com/ ]. 
PV-systeem : zonnestroomsysteem. 
PV-vermogen : piekvermogen. 
salderen : het verrekenen van teruggeleverde stroom aan het elektriciteitsnet met afgenomen stroom 
van het net. 
silicium: halfgeleider die gewonnen wordt uit zand. Basismateriaal voor de meeste zonnecellen. 
specifieke opbrengst: kengetal waarmee het functioneren van een zonnestroomsysteem kan 
worden beschreven. Dit getal wordt uitgedrukt in kWh/kWp/jaar en geeft dus weer wat een 
geïnstalleerde kilowattpiek (kWp) aan zonnestroomvermogen per jaar aan elektrische energie (in 
kWh) levert. In Nederland levert een gemiddeld systeem dat optimaal is georiënteerd een specifieke 
opbrengst van ongeveer 800 kWh/kWp/jaar. 
standaard testcondities (STC): omstandigheden waaronder een zonnepaneel zijn gespecificeerde 
piekvermogen levert: zonnespectrum AM1.5, instraling van 1000 W/m2 en een celtemperatuur van 
25ºC. 
string: serieschakeling van zonnepanelen. Het aantal panelen per string wordt bepaald door de 
vereiste ingangsspanning van de omvormer. 
systeemhuis: bedrijf dat diverse benodigde componenten verzamelt en hier een systeem van 
creëert. De toegevoegde waarde zit met name in kennis en installatie van systemen. 
tilthoek: hellingshoek. 
wattpiek (Wp): eenheid voor het vermogen van een zonnecel of zonnepaneel. 
zonnecel: kleinste photovoltaïsche element, meestal gemaakt van monokristallijn of multikristallijn 
silicium. De meest voorkomende afmetingen van zonnecellen zijn 125 x 125 mm of 156 x 156 mm, 
respectievelijk 5 inch en 6 inch. 
zonnepaneel: element (basiseenheid) bestaande uit seriegeschakelde zonnecellen tussen glazen of 
kunststof platen, al dan niet bevestigd in een metalen of kunststof frame. Wordt ook wel PV-module of 
PV-paneel genoemd. 
zonnestroom: de elektriciteit opgewekt met een zonnestroomsysteem, zie ook PV. 
zonnestroomsysteem: netgekoppeld zonnestroomsysteem of autonoom zonnestroomsysteem. 
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