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Samenvatting 

Achtergrond 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland veel woningen gebouwd om de woningnood te verkleinen. Deze 
woningen voldoen niet meer aan onze huidige comforteisen en hebben een hoog energiegebruik waardoor 
ze niet meer als aantrekkelijk worden beschouwd. Daarnaast wil de Nederlandse overheid dat in 2030 alle 
woningen minimaal aan Energielabel B voldoen. Op het gebied van woningverbetering staat Nederland dus veel 
te wachten. Sloop en nieuwbouw van deze woningen zijn duur, niet milieuvriendelijk en gaan in een te laag 
tempo om deze doelstellingen van de overheid te verwezenlijken. 

Op basis van deze achtergrond is de volgende doelstelling geformuleerd: Het ontwerpen van een universeel 
inzetbaar bouwproduct voor dakrenovatie van rijtjeswoningen uit de periode 1945-1975 dat in gebruik zowel 
energie bespaart als energie opwekt. Daarnaast moet het de uitbreiding van de woning mogelijk maken en 
tevens de uitstraling van de woning verbeteren. De renovatie dient zonder al te veel hinder voor bewoners te 
geschieden. 

Analyse 

Het grootschalige energiegebruik van onze huidige maatschappij laat zien dat we in de eerste plaats energie 
moeten besparen, maar dat daarnaast de benodigde energie ook duurzaam opgewekt moet gaan worden. 
De potentie om duurzame energie op te wekken is enorm. Door middel van een analyse van duurzame 
energiebronnen, bouwprojecten (zowel nieuwbouw als renovatie) en naoorlogse woningen zijn de kansen voor 
woningverbetering hiervan in beeld gebracht. 

In de Nederlandse woningbouw uit de periode 1945-1975 spelen een aantal problemen. De woningen zijn 
seriematig, goedkoop en snel gebouwd, wat ten koste ging van de uitstraling en het comfort. De constructie 
voldoet vaak nog prima, maar de energievraag van deze slecht geïsoleerde woningen is onnodig hoog. Dit is 
slecht voor het milieu en brengt hoge kosten met zich mee voor de bewoners. 
De seriematigheid van de 1,1 miljoen woningen uit de periode 1945-1975 biedt echter de kans om voor dit 
segment een universele oplossing te vinden en de beschreven problemen aan te pakken. Renovatie met 
standaard elementen en detailleringen biedt voor deze woningen een goede oplossing. Het verbeteren van de 
energetische kwaliteit van de woningen en het verhogen van het comfort zijn hierbij belangrijk, maar de ingreep 
mag niet teveel hinder geven voor de bewoners. 

PhotoVoltaïsche (PV) panelen, die elektriciteit kunnen genereren uit zonlicht, zijn zeer geschikt voor toepassing 
in de gebouwde omgeving. Ze kunnen worden geïntegreerd in de schil van woningen en zowel bij grootschalige 
als individuele projecten worden toegepast. Het dak is van zelfsprekend het meest interessant voor opwekking 
van zonne-energie. Door het aanpakken van dit deel van de naoorlogse woningen kunnen de energetische 
kwaliteit en het comfort van deze woningen worden aangepast, met zo min mogelijk hinder voor de bewoners. 
Onderzoek naar bestaande producten waarin PV systemen in het dak worden toegepast laat echter zien dat er 
nog geen goede oplossing bestaat om de bestaande problemen in de woningen integraal aan te pakken. 
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Ontwerp 

Het ontwerp van het PV Renovatiedak is een oplossing voor de problemen in de woningen uit de periode 
1945-1975. De zolder van deze woningen wordt als een 'onbenoemde ruimte' beschreven en had destijds 
minimale eisen waardoor de ruimte onbruikbaar was en nog steeds is. Het PV Renovatiedak maakt van deze 
ruimte een gebruiksruimte die voldoet aan de eisen van het huidige Bouwbesluit en zorgt bovendien voor een 
verbetering van de energetische kwaliteit van de woning. 

Het PV Renovatiedak is een isolerend dakelement met daarin geïntegreerde PV panelen die elektriciteit leveren. 
Het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp van het PV Renovatiedak is het passief en actief zon-gericht 
ontwerpen. Passief kan een woning veel energie besparen door rekening te houden met de inval van de zon 
en actieve zonne-energiesystemen wekken energie op door invloed van de zon. Omdat de kosten van het PV 
systeem een bepalende factor zijn, is het ontwerp gericht op optimale oriëntatie van het PV systeem. Het PV 
Renovatiedak vervangt de oude kap door een lessenaarsdak met een helling van 15°. 
Het PV Renovatiedak levert de volgende prestaties en voordelen: 

• Het isoleren van de zolderverdieping zorgt ervoor dat er energie voor ruimteverwarming kan worden 
bespaard. Gemiddeld gaat 30% van de energie aan ruimteverwarming verloren door een ongeïsoleerd dak. 
Het huishouden kan door een geïsoleerde zolderverdieping jaarlijks 500m3 gas besparen. 

• Het lessenaarsdak met een helling van 15° wordt minimaal 85% van het invallende licht opgevangen 
ongeacht de oriëntatie. Het PV systeem functioneert op deze manier efficiënt voor elke oriëntatie van de 
rijtjeswoning. Het PV systeem op het dakvlak van 5400x8500mm genereert jaarlijks tussen 4000 en 4700 
kWh, terwijl een gemiddeld huishouden 3500 kWh per jaar gebruikt. 

• De gerenoveerde woning is met de toevoeging van het PV Renovatiedak van Energielabel E naar 
Energielabel B opgewaardeerd. 

• Het lessenaarsdak creëert meer ruimte in de woningen waardoor de zolder, met ruim 18 m2 beloopbaar 
oppervlak (h>lSOOmm)wordt vergroot en zo een praktische en aangename verblijfsruimte wordt. Bovendien 
gaat deze woninguitbreiding niet ten koste van de tuin. 

• Door de renovatie krijgt de woning een nieuwe moderne uitstraling en bij grootschalige toepassing kan zelfs 
het beeld van een hele wijk veranderd worden. 

• De hinder voor bewoners tijdens het renovatieproces is zo min mogelijk. Een kleine engeisoleerde zolder 
kan in vier dagen worden gerenoveerd tot een ruime geïsoleerde zolderkamer, terwijl de bewoners in de 
woning kunnen blijven. 

0 
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Conclusie 

Het PV Renovatiedak is een vernieuwend concept dat voldoet aan de belangrijkste uitgangspunten en eisen 
die zijn opgesteld in het Programma van Eisen van dit project en Bouwbesluit. Zonder detailwijzigingen kan het 
ontwerp worden toegepast op een groot deel van de rijtjeswoningen uit de periode 1945-1975. 

Het PV Renovatiedak bespaart energie voor het verwarmen van de woning en levert de woning elektriciteit. De 
vernieuwde zolder zorgt voor waardevermeerdering en een vergroting van de verhuurbaarheid van de woning. 
Bovendien krijgt de woning een nieuwe uitstraling en bij grootschalige toepassing kan het beeld en aanzien van 
een totale wijk worden verbeterd. 
Samen met bewoners die genieten van energetische voordelen en een extra verdieping met hoog comfort, 

kunnen investeerders die belang hebben bij de waardevermeerdering van de woning, een investering maken 
met een terugverdientijd van ongeveer 20 jaar, zonder vormen van overheidssubsidies. 

Aanbevelingen 

Daadwerkelijke toepassing van het PV Renovatiedak op woningen uit de periode 1945-1975 zal projectspecifiek 

moeten worden geanalyseerd. Niet alle eisen van het Bouwbesluit zijn getoetst en bovendien was het in deze 
studie soms noodzakelijk om aannames te doen voor de bepaling van waarden. Daarnaast is het PV Renovatiedak 

een grote ingreep voor de woningen. 
Het nieuwe straatprofiel en de schaduwwerking kunnen grote veranderingen tot gevolg hebben in het 
straatbeeld en zullen daarom vaak moeten worden getoetst aan welstandseisen of gemeentelijke bepalingen. 
Dit blijft echter een juridisch vraagstuk en de oplossing hiervoor kan gevonden worden in samenwerking met 
gemeentelijke instanties. Ook al zijn woningcorporaties verplicht in 2030 alle woningen tot energielabel B te 
hebben opgewaardeerd, desondanks kan terugverdientijd voor hen aan de lange kant zijn. 
Mede door de huidige juridische structuur van teruglevering van elektriciteit kan de potentie van het grote 
oppervlak aan PV panelen niet optimaal benut worden voor de investering. Daarom is het aan te bevelen een 
financiële constructie op te zetten waarbij investeerders in het PV Renovatiedak de energie in eigen beheer 

hebben. 

Hopelijk overtuigt deze studie woningcorporaties van het voordeel van een grotere investering in het 
PV Renovatiedak ten opzichte van goedkopere renovatietechnieken. Op de lange termijn betaalt het 
PV Renovatiedak zichzelf meer dan terug I 
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HET PV RENOVATIEDAK 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Met mijn opleiding bouwkunde en interesse voor techniek heb ik na mijn Bachelor voor de Master Building 
Technology- Product Development gekozen. Om mijn interesse en kennis te vergroten heb ik daarnaast een 
aantal projecten en vakken gevolgd en het certificaat 'Technologische Duurzame Ontwikkeling' behaald. 

Naast mijn studie ben ik sinds augustus 2008 werkzaam bij Oskomera Solar Power Solutions (OSPS). Daar heb 
ik in de vorm van een stageopdracht, een haalbaarheidsstudie en ontwerp voor een zonne-volgingsysteem, 

Lighttracke, gestart. Dit project en de zonnestroom branche hebben mijn kijk op de huidige maatschappij sterk 
beïnvloed. De praktijkervaring bij OSPS heb ik kunnen koppelen aan theoretische kennis opgedaan bij diverse 

vakken die ik heb gevolgd op andere faculteiten op het gebied van energie en zonne-cel-technologie. 

In mijn afstudeerproject wil ik mijn bouwkundige kennis combineren met mijn kennis over PhotoVoltaics (PV). 

Ik zie een goede en onvermijdelijke toekomst in Building lntegrated Photo-Voltaics (BIPV), precies het raakvlak 
van mijn grootste interesses. 

1.2 Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit drie delen, de inleiding, de analyse en de synthese. 

In het eerste deel van het onderzoeksrapport wordt de aanleiding tot het ontwerp beschreven. Het project 

wordt ingekaderd door middel van een probleemstelling en doelstelling. De formele opzet van het onderzoek 
is het beantwoorden van de onderzoeksvraag en deelvragen die in hoofdstuk 2 worden gesteld. Deze vragen 
vormen de rode draad in het rapport 

In het tweede deel, de analyse, worden de deelvragen in aparte hoofdstukken letterlijk ontleed in PV, Renovatie 

en Dak, de titel van het project. 

De deelvragen vormen de conclusies van de voorgaande paragraaf. 
Hoofdstuk 3 gaat in op het energievraagstuk van de huidige maatschappij en zoekt mogelijkheden voor 

duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving. PhotoVoltaïsche (PV) zonnestroomsystemen hebben 
veel potentie en dit wordt nader toegelicht. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de (comfort)problemen in de huidige woningbouw. Er wordt aangegeven hoe groot deze 

problemen zijn en dat renovatie van woningen uit de periode 1945-1975 van belang is. 
Hoofdstuk 5 gaat in op dakrenovatie met PV systemen. Het lijkt dé oplossing maar er zijn nog veel moeilijkheden 

met de integratie van renovatietechnieken en de techniek van PV systemen. 

Het derde deel biedt tenslotte de synergie van de verschillende vakgebieden. De drie pijlers; PV, Renovatie 

en Dak worden geïntegreerd in het ontwerp van het PV Renovatiedak. Aan de hand van de problemen en 
moeilijkheden die in deel twee aan bod kwamen, wordt in hoofdstuk 6 het programma van eisen voor het 

ontwerp vastgesteld. 
Hoofdstuk 7 beschrijft het ontwerp. Aan de hand van de NEN normen worden de specificaties beantwoord en 
wordt de keuze voor de gebruikte componenten beargumenteerd. Het ontwerp wordt technisch, esthetisch en 

economisch uitgewerkt. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 8 en 9 de belangrijkste conclusies en aanbevelingen getrokken die bij verdere 

ontwikkeling van het PV Renovatiedak van belang zullen zijn. 
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Er wordt in het onderzoeksrapport gerefereerd naar bijlagen en technische teken ingen . Ondersteunende 
teksten, opbrengstsimulaties, constructieberekeningen, financiële model len en productspecificaties worden 

weergegeven in het boekwerk met bijlagen . Bouwkundige tekeningen zijn weergegeven in het boekwerk met 
ontwerptekeningen. Het is aan te raden beide boekwerken bij de hand te houden. 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 Aanleiding afstudeeronderzoek 

De bestaande woningbouw in Nederland heeft een aantal problemen. De hoge energievraag van slecht 
geïsoleerde woningen brengt hoge kosten met zich mee en het comfort is laag doordat woningen te klein zijn, 
slechte akoestische isolatie hebben en slecht geventileerd zijn. Dit heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid 
en welzijn van de bewoners. 
Een drietal oorzaken van deze problemen liggen ten grondslag aan maatschappelijke ontwikkelingen met 
betrekking tot de gebouwde omgeving van de afgelopen 60 jaar. Deze probleemvelden worden hieronder kort 
besproken en vormen de onderlegger van het afstudeeronderzoek en titel. 

Energievraagstuk 

Een paar eeuwen geleden gebruikte de mensen energie uit de natuur, windmolens en watermolens. Planten en 
bomen zorgden voor energie voor verwarming en voedsel voor mensen en dieren. 
Sinds het begin van de industriële revolutie zetten we fossiele brandstoffen om in bruikbare energie. De wereld 
werd afhankelijk van fossiele brandstoffen, terwijl het tijdperk van eenvoudig te winnen fossiele brandstoffen 
snel tot een eind zal komenl11. Daarnaast gaat het opwekken van deze fossiele energie per definitie gepaard met 
uitstoot van C02, een stof die ons klimaat beïnvloedt. 
De bouwsector neemt door inefficiënte ontwerpen en overmatig materiaalgebruik ruim 14%l2lvan de totale C02 
uitstoot voor haar rekening. Bovendien stijgt de elektriciteitsvraag nog steeds door alle elektrische apparaten die 
we gebruiken en dit terwijl fossiele brandstoffen steeds moeilijker te vinden zijn. Spanningen op de energiemarkt 
worden daardoor groter wat uiteindelijk resulteert in hogere prijzen voor de consument. 

Bestaande woningvoorraad 

De woningvoorraad in Nederland bestaat uit ongeveer 7,1 miljoen woningenl31. Nieuwe woningen worden 
gebouwd volgens het Bouwbesluit, de woningen zijn ruim en goed geïsoleerd en hebben een relatief laag 
energieverbruik. De bestaande woningbouw voldoet door de bouwwijze van vroeger niet meer aan het comfort 
dat we van woningen mogen verwachten. Het gaat vooral om de oudere woningen die tot de eerste energiecrisis 
begin jaren '70 werden gebouwd. Pas na midden jaren '70 begon men langzaam met kwaliteitsverbeteringen in 
de woningbouw zoals isolatie en dubbelglas. De energievraag van woningen voor een behaaglijk binnenklimaat 
werd hierdoor beperkt. 
Er zijn nu nog ongeveer 3 miljoen woningen van vóór 1975 en dit deel gebruikt onnodig veel energie om het 
binnenklimaat behaaglijk te maken. Vooral de naoorlogse woningen die in een hoog tempo zijn gebouwd, 
ondervinden veel problemen. Deze woningen hebben door onvoldoende isolatie hoge maandelijkse kosten aan 
energie, ze zijn te klein en de woningen hebben een matige uitstraling. Het gaat om 1,1 miljoen rijtjeshuizen uit 
de jaren 1945-1975131, er is hiervan al een deel gesloopt en er staat nog meer op het programma. 
Het slopen en opnieuw opbouwen van woningen is echter erg kostbaar, gaat gepaard met onnodig veel 
bouwafval en moet in hoog tempo. Het kabinet wil namelijkjaarlijks 200.000 tot 300.000 woningen en gebouwen 
energetisch verbeteren door zowel sloop en nieuwbouw als renovatiel41. Het doel is om de energievraag van 
deze woningen met 30% te verlagenl5l. 

1 MacKay, D., Sustainable Energy, without the hot air. 2008 
2 Emissieregistratie, PT&R. 2010, www.emissieregistratie.nl 
3 CBS, Statline databank. 2010, www.cbs.nl 
• Ministerie van VROM, e.a., Convenant: Meer met Minder. 2008 
5 Ministerie van VROM, e.a., Convenant: Energiebesparing Corporatiesector. 2008 
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Comfort 

De maatschappij anno 2010 heeft haar levensstandaarden in de afgelopen decennia flink verhoogd. Mede 
door een excessief energiegebruik zijn we gewend geraakt aan het comfort van tegenwoordig, waaronder een 
behaaglijk binnenklimaat tijdens koude winters en warme zomers in elke ruimte van onze woning. Daarnaast 
heeft elke bewoner graag een eigen slaapkamer en zijn er veel elektrische apparaten bijgekomen die veel ruimte 
innemen, denk bijvoorbeeld aan keukenapparatuur, de was- en droogmachine en een werkplek met computer. 
De veranderde woonwensen van de bevolking zijn vertaald in eisen en hier kan een groot deel van de 
woningvoorraad niet aan voldoen. Woninguitbreiding is zeer gewenst, maar dit mag niet ten koste gaan van de 
beperkte ruimte om het huis, die is vaak al niet erg groot. 

2.2 Probleemstelling 

Woningen uit de periode 1945-1975 voldoen steeds minder aan de huidige normen en eisen op het 
gebied van energiehuishouding, grootte en comfort. Dit terwijl maandlasten stijgen ten gevolge van het 
toenemende elektriciteitsgebruik en stijgende energieprijzen. Sloop en nieuwbouw van deze woningen is 
duur, niet milieuvriendelijk en gaat in een te laag tempo om de Nederlandse woningbouw in 2030 op minimaal 
energielabel B te brengen. 

2.3 Onderzoeksvraag 

Is het mogelijk een product te ontwerpen voor renovatie van woningen uit de periode 1945-1975 dat op een 
economisch rendabele manier kan beantwoorden aan het verlagen van de energievraag van huishoudens en 
het verhogen van het comfort voor de bewoners? 

Deelvragen 

De onderzoeksvraag is opgesplitst in drie deelvragen. De analyse zal deze deelvragen in drie hoofdstukken 
letterlijk beantwoorden met de titelwoorden; PV, Renovatie en Dak 

PV 
A.1) Vormt het intensieve gebruik van energie een gevaar voor onze maatschappij? 

2) Wat zijn mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving? 
3) Hoe werken PhotoVoltaïsche (PV) systemen en wat is de (markt)potentiei' 

Renovatie 

B. 1) Hoe is de bouwkundige staat van de Nederlandse woningvoorraad? 
2) Aan welke eisen dienen woningen te voldoen? 
3) Welke strategie kan het best worden gebruikt om deze problemen op te lossen i' 

Dak 

C. 1) Hoe biedt renovatie de meeste potentie? 
2) Wat zijn knelpunten bij integratie van PV op daken i' 

2.4 Doelstelling 

Het ontwerpen van een universeel inzetbaar bouwproduct voor dakrenovatie van rijtjeswoningen uit de periode 
1945-1975 dat in gebruik zowel energie bespaart als energie opwekt. Daarnaast moet het de uitbreiding van de 
woning mogelijk maken en tevens de uitstraling van de woning verbeteren. De renovatie dient zonder al te veel 
hinder voor bewoners te geschieden. 
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2.5 Relatie tot eerder afstudeeronderzoek 

Aan het renoveren van rijtjeswoningen van naoorlogse jaren is in het afgelopen decennium door diverse 
studenten al eerder (afstudeer) onderzoek gedaan. Een aantal afstudeerprojecten heeft de basis gevormd voor 
het idee van het PV Renovatiedak, deze worden hieronder kort toegelicht; 

Slimrenoveren, D. de Bruijn en S. Vos (2009) 

SlimRenoveren schilrenovatie is een totaalaanpak van naoorlogse rijtjeswoningen, waarbij de bestaande schil 
volledig wordt vervangen door een goed isolerende schil. Met een vrije keuze in gevelafwerking. Nieuwe 
gevelelementen worden kant-en-klaar geplaatst, zodat de woningen na renovatie een veellager energieverbruik 
hebben en zelfs energielabei'A' kunnen behalen. Dit levert de bewonereen lagere energierekening en tegelijkertijd 
meer wooncomfort op. De bewoners kunnen zelf kiezen voor uitbreiding van de woning over twee verdiepingen. 
Dit kan met snel plaatsbare uitbreidingsmodules voor ondermeer de woonkamer en de badkamer. 
Omdat nieuwbouwkwaliteit het uitgangspunt is, kunnen de woningen beslist weer veertig tot vijftig jaar mee. 
Dankzij de verregaande prefabricage kunnen de bewoners tijdens de renovatie gewoon thuisblijven en kunnen 
verhuisvergoedingen worden bespaard. 

Prefab geve/renovatie, J. Weijers (2010) 

Het PLUG element is een prefab element voor renovatie van de gevel. Schilrenovatie wordt op verschillende 
manieren toegepast, maar dit brengt vaak veel hinder voor de bewoners met zich mee. Het PLUG element kan 
worden geplaatst zonder dat de bewoners hier hinder van ondervinden, want in vijf dagen is de renovatie klaar. 
De woning is dan geïsoleerd zodat Passiefhuis eigenschappen kunnen worden behaald. In de gevelelementen 
zit een ventilatiesysteem zodat de woning na renovatie via een WTW installatie wordt voorzien van een 
geconditioneerd binnenklimaat en frisse lucht. 

Energiezuinige renovatie van naoorlogse woningbouw: hoger comfort, minder energie, minder afval, lagere 
kosten, langere levensduur, minder C02 uitstoot, I. Sanjee {2007) 

Door lgor Sanjee is een renovatiemethode voor naoorlogse rijtjeswoningen (bouwperiode 1948-1973) 
ontwikkeld, met als doel het verhogen van het wooncomfort, in combinatie met een verbeterde flexibiliteit 
ten behoeve van toekomstige woonwensen. Een tweede doelstelling was het verlagen van het energiegebruik 
voor ruimteverwarming tot ongeveer de helft van het energiegebruik van de nieuwbouwwoningen in 2007 
(ca. 450m3 gas per jaar in plaats van 900m3 gas per jaar). 
Het verhogen van het wooncomfort wordt onder andere bereikt door het vergroten van de woning. Dit gebeurt 
door de plaatsing van geprefabriceerde betonnen vloerplaten, met daarop geprefabriceerde stalen units met 
houtskeletbouw gevelvullingen. 

Zon- en consumentgericht renoveren van naoorlogse woningen, R. Bruijstens, K. Akkermans {2004} 

In dit onderzoek wordt een upgradingsconcept voor naoorlogse rijtjeswonningen 1966-1976 voorgesteld, dat 
voorziet in een optimale relatie tussen gebruikskwaliteit en energiebesparing. Dit afstudeerproject had de 
nadruk om zon-gericht te ontwerpen om zowel passief als actief energie te besparen. 

Naoorlogse woningen in de 21e eeuw: 'De Compli-unit~ R. Heijneman (2004) 

De doelstelling van dit onderzoek was het ontwerpen van een snel te plaatsen uitbreiding voor een rijtjeswoning 
uit de jaren '50 of '60 met hierin een keuken en een badkamer, die geplaatst kan worden terwijl de bewoner in 
de woning aanwezig is en het verhogen van de thermische weerstand van de bestaande schil van de woning, 
zodat de woning over 10 jaar nog steeds gewild is en nog minstens 30 jaar voldoet. 
Een belangrijk uitgangspunt hierbij was het minimaliseren van de hinder voor de bewoners tijdens de 
renovatie. 
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De belangrijkste thema's en aandachtspunten bij deze renovatie-afstudeerprojecten zijn: energiebesparing, 
verhoging van wooncomfort, zo min mogelijk overlast voor de bewoners en zon-gericht ontwerpen. Bij geen van 

deze projecten wordt de focus gelegd op het dak, terwijl juist hier vaak ideale kansen liggen om te voldoen aan 

deze aandachtspunten. Dit onderzoek probeert het gat in de literatuur te dichten. 
De (zolder) verdieping is meestal het slechtstgeïsoleerde deel van de woning en wordt daarom niet vaak gebruikt. 

De aanpak van deze verdieping kan plaatsvinden zonder al te veel hinder voor de bewoner, terwijl er ook juist 

hier eenvoudig extra ruimte (in hoogte) gewonnen kan worden. Bovendien is het dak het vlak waar passief en 

actief het effectiefst zon-gericht kan worden ontworpen. 

2.6 Maatschappelijke relevantie 

De woningvoorraad van vóór 1975 is slecht of niet geïsoleerd, waardoor deze woningen een groot energieverlies 

aan warmte kennen en de maandelijkse energielasten nu al hoger kunnen zijn dan de maandelijkse huur. Dit 
terwijl prijzen op de energiemarkt naar verwachting alleen maar zullen stijgen. Door de hoge woonlasten van 

deze woningen loopt Nederland het gevaar binnenkort niet meer te kunnen voldoen aan sociale woningbouw 
met lage woonlasten. Sloop is geen optie, want het tempo waarin de huizenmarkt wordt vernieuwd is dan veel 
te laag. Renovatie is daarom dé bouwopgave van nu. 
Schilrenovatie van deze woningen is onvermijdelijk en daarnaast ook een goede oplossing aangezien de 
draagconstructies van de woningen vaak nog jaren mee kunnen. Schilrenovatie brengt niet alleen energetische 

voordelen met zich mee, ook de wijk (vaak op een goede locatie in de stad) kan er weer esthetisch op vooruitgaan 
en sociale omstandigheden zullen worden verhoogd. 
Het PV Renovatiedak draagt bij aan deze nieuwe ontwikkeling van schilrenovaties en zal zorgen voor een nieuwe 

uitstraling van de huidige wijken. Daarnaast zal bij grootschalige toepassing van dak geïntegreerde PV systemen 
de maatschappelijke acceptatie voor zonnepanelen groter worden. Er hebben tot op heden tal van projecten 
plaatsgevonden waarbij de integratie (technisch) niet van goede kwaliteit is geweest. Een aantal voorbeelden 
hiervan zijn: lekkende gevels en daken, te zwaar belaste daken en door brandgevaar niet aangesloten systemen. 
Wanneer goede en mooie projecten gerealiseerd zullen worden, zal de algemene opinie over deze vorm van 

energieopwekking positiever worden en wellicht tot de standaard worden verheven. Waarom zou je immers 
geen energie willen opwekken met je dak? 
De dakelementen van het PV Renovatiedak zullen dus al voorzien zijn van het PV systeem. Hierdoor bestaat geen 
onduidelijkheid meer over wie op de bouwplaats de installatie zal verrichten. De elementen kunnen door lokale 

bouwvakkers worden opgebouwd zonder in aanraking te komen met (het voor hun onbekende) PV systeem. Op 
deze manier zal de acceptatie van nieuwe duurzame energie-opwekkers ook onder de installateurs en lokale 
bouwvakkers groter worden. 

2. 7 Wetenschappelijke relevantie 

De analyse van dit rapport zal de problemen beschrijven in de huidige woningmarkt. Dit theoretische deel 

vormt de basis van het onderzoek en is een uitbreiding op eerdere afstudeeronderzoeken. Het wetenschappelijk 
belang van deze analyse is de uitbreiding naar integratie van duurzame energietechnieken in de huidige 
bouwproducten. 
De analyse resulteert in het beschrijven van de synthese waar een concept van een mogelijke oplossing wordt 
gevormd. Deze oplossing wordt getoetst aan de opgestelde eisen voor het nieuwe product. 
De uiteindelijke synthese zal tot een innovatief product leiden waarin de kennis van bouwproducten met de 

kennis van nieuwe duurzame energietechnieken optimaal zal worden gecombineerd. 
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3.PV 

3.11nleiding energievraagstuk 

De nadruk van het project ligt op het energievraagstuk van de huidige maatschappij. Er komt via alle soorten 
media een stortvloed aan informatie binnen over de toestand van onze aarde, mensheid en welvaart. Het 
energievraagstuk is wereldwijd bekend en levert spanningsvelden op in alle sectoren, niet in de minste plaats in 
de bouw. In bijlage A wordt de problematiek rondom het energievraagstuk pragmatisch en feitelijk opgesteld. 
De eerste deelvraag wordt aan de hand van deze achtergrond beantwoord. 

A. 1} Vormt het intensieve gebruik van energie een gevaar voor onze maatschappij? 

De bedreiging voor de maatschappij ligt niet alleen bij het intensieve energiegebruik, maar vooral in de wijze 
waarop energie wordt opgewekt. Opwekking van energie uit fossiele brandstoffen gaat per definitie gepaard 
met de uitstoot van C0

2
• Dit gas zorgt ervoor dat het broeikaseffect toeneemt en de daardoor veroorzaakte 

negatieve klimatologische omstandigheden de flora en fauna op de wereld aan zal tasten. 
Efficiënt omgaan met energie is van essentieel belang en dat begint met besparing. Als we het dan voor elkaar 
krijgen dat we voldoende energie besparen en de rest uit duurzame energiebronnen kunnen halen, kan de 
maatschappij in harmonie met de natuur leven in een internationaal politiek stabiele toekomst. 

3.2 Duurzame energiebronnen 

Duurzame ontwikkeling is 'Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen!61.' 
Het opwekken van duurzame energie mag dus geen schade aan het milieu veroorzaken. Duurzaam staat dan voor 
efficiënt materiaal- en grondgebruik, geen schadelijke bijproducten en een oneindige, hernieuwbare voorraad 
aan energie. Afbeelding 1 visualiseert dat de fysische potentie van hernieuwbare energievormen in vergelijking 
met wat wij consumeren inderdaad oneindig lijkt. 
Energie uit deze hernieuwbare energiebronnen wordt omgezet in elektriciteit. Elektriciteit is een kracht die 
door wrijving of door chemische processen opgewekt kan worden. Wrijving wordt verkregen door krachten 
van stoom, water of wind via turbines om te zetten in beweging. Turbines of spoelen kunnen deze beweging 

omzetten in elektriciteit. 
Daarnaast kan elektriciteit worden opgewekt door warmte ontwikkeling in chemische processen zoals 
kernsplitsing, kernfusie. Ook PhotoVoltaïsche (ook wel PV) processen wekken energie op, dit is een reactie die 
zich voordoet onder invloed van (zon)licht. 

Solar power (cootllenls, 1,800 x GPEC) 
• Wind energy (200 x GPE(::\ _____ ...,__ 

Biomass (20 x GPEC) -------, 

EJ Geothermal energy (1 o x GPEC) 

Ocea1 élld wave energy (2 x GPEC) 

LJ Hydro energy (1 x GPEC) ___ _:::=~l=:~:_ ___ _t Ct.rrent arntal Global Pr1mary Energy Consumptlon (GPEC) 

Afbeelding 1 De energiepotentie van hernieuwbare energiebronnen in verhouding met de globale energie consumptie (Giobal Primary 
Energy Consumption GPEC) [zie ook bijlage A) 

• Definitie van de VN-commissie Brundtland, 1987 
7 Nitsch, Technologische und energiewirtschaftlige Perspektiven erneurbare Energien. 2007, DLR 
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In bijlage A wordt gesteld dat het globale elektriciteitsgebruik overal toeneemt. Op zich hoeft de verschuiving 
naar elektriciteitsgebruik niet in ons nadeel te werken. Op Afbeelding 1 hebben we gezien dat er voldoende 
bewegingsenergie en zonlicht op onze aarde aanwezig is om elektriciteit op te wekken. Het opwekken van 
elektriciteit uit deze hernieuwbare energievormen is dus één van de belangrijkste hedendaagse opgaven. Met 
een combinatie van verschillende soorten duurzame energie kunnen we ervoor zorgen dat de toekomstige 
energievoorziening stabiel en zo duurzaam mogelijk is. 

Om daar te komen zijn enorme schaalvergrotingen nodig van de technieken die we nu inzetten. Een aantal 
verschillende technieken worden kort besproken. 

Afbeelding 2 Overzicht duurzame energiebronnen 

Waterkrachtenergie 

Waterkrachtenergie wordt ontleend aan water, hetzij door gebruik te maken van een hoogteverschil hetzij de 
stroomsnelheid van water. Vroeger werd deze bewegingsenergie direct gebruikt in bijvoorbeeld molens, maar 
tegenwoordig zetten we deze energie vrijwel altijd om in elektriciteit via turbines. Hoe groter het hoogteverschil 
of hoe harder de stroomsnelheid des te meer elektriciteit kan worden opgewekt. 
Waterkrachtcentrales zijn daarom vooral te vinden in landen met grote hoogteverschillen. Stuwdammen leveren 
veel vermogen door hun grote capaciteit en kunnen relatief eenvoudig aan of uit worden gezet. Stuwdammen 
met hoge rendementen vergen echter veel capaciteit en daardoor een groot gebied dat onder water moet 
worden gezet. Dit is vaak niet wenselijk of mogelijk waardoor het opwekken van waterkrachtenergie erg 
locatieafhankelijk is. 
Bewegingsenergie door stroming in rivieren of getijden in zeeën en oceanen kunnen we met hetzelfde principe 
omzetten in elektriciteit. De ontwikkelde technieken en producten zijn echter nog niet erg rendabel en vaak is 
de locatie moeilijk toegankelijk voor bijvoorbeeld onderhoud. 

Geothermische energie 

Geothermische energie wordt gewonnen uit warmte van de aardbodem. Deze warmte kan worden gebruikt voor 
het verwarmen van woningen of door middel van stoomturbines worden omgezet in elektriciteit. In IJs land is dit 
de belangrijkste vorm van verwarming met zeer goede praktische toepassingen. Maar evenals bij waterkracht 
energie geldt ook hier geldt dat energieopwekking erg locatieafhankelijk is. 

Bio-energie 

Bic-energie wordt opgewekt door diverse methoden die biologisch materiaal omzetten in energie. Van 
houtkachels in ontwikkelingslanden tot gebruik van bio-afval of bio-olie, worden allen gezien als vormen van 
bic-energie. Op dit moment is er dus nog steeds sprake van een groot grijs gebied in wat echt duurzaam is en 
wat niet. Bio-olie geëxtraheerd uit maïs, palm of algen die wordt gebruikt voor bio-diesel is lang niet in alle 
gevallen een hernieuwbare energiebron te noemen. Wanneer agrarische grond moet wijken voor het kweken 
van bio-olie voor de productie van bio-brandstoffen, dan concurreert dit met de primaire levensbehoefte van 
de bevolking. 
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Windenergie 

Windenergie is in vergelijking tot de voorgaande duurzame bronnen minder locatie afhankelijk. Er zijn natuurlijk 
gebieden waar het harder waait en de opbrengst van windmolens hoger is, maar in principe zijn er veel plekken 

geschikt voor windmolens. Het efficiëntie van de opbrengst van windmolens neemt toe bij een vergroting van 
de lengte van de wieken, de efficiëntste windmolens zijn dus de grote en hoge masten. Maar deze kunnen 
niet overal worden geplaatst, veiligheid en horizonvervuiling zijn de belangrijkste knelpunten bij het plaatsen 
van windmolens. In Nederland worden de milieueffecten gereguleerd via de AMvB (Algemene Maatregel van 
Bestuur) "Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer". In dit besluit is onder meer aangegeven dat 

woningen op ten minste vier maal de as-hoogte dienen te liggen. 
Kleine windmolens kunnen wel op veel plekken geplaatst worden, er zijn producten zoals de DonQil81 of de 
Turbyl91 die prima op of aan een woning kunnen worden geplaatst. Bij deze kleine windmolens is de opbrengst 

niet hoog en de roterende delen in een windmolen zorgen voor gevaar voor losschietende onderdelen. 
Windmolens kunnen dus het best worden geplaatst in dunbevolkte gebieden en in grote windparken op het 
land of in de zee leveren dan een serieuze bijdrage aan het aandeel duurzame energie. 
Een belangrijk nadeel is de onderhoudsgevoeligheid van de windmolens. Er zitten veel bewegende onderdelen 
in een windmolen die harde krachten te voorduren krijgen. Windmolens op zee zijn vergen door het zoute 

klimaat zelfs nog meer onderhoud. 
Het voordeel van de modulariteit van windmolens maakt dat een boer één windmolen op zijn land kan zetten, 
terwijl met dezelfde windmolens hele gebieden vol kunnen worden gezet. Het verspreiden van windmolens 
over een gebied, land of continent zorgt ervoor dat energie decentraal kan worden opgewekt. 

In Nederland worden in de westelijke en noordelijke kustgebieden vermogens gerealiseerd van 800 -1200 
kilowattuur (kWh)/jaar per m2 rotoroppervlak. Meer landinwaarts is de opbrengst lager: 500 - 800 kWh/jaar 

per m2
• Dit gemiddelde vermogen per m2 zal naar verwachting door technische ontwikkelingen nauwelijks 

toenemen. De techniek zit al bijna aan het maximaal haalbare rendementl101. Daarnaast zorgt de beïnvloeding 
van windstromen ervoor dat de windmolens niet dicht op elkaar kunnen worden gezet. Een vuistregel is dat de 
onderlinge afstand vijf keer de diameter van de moet rotor zijnl111. 

Zon ne-energie 

Afbeelding 1 impliceerde al dat er aan zon ne-energie geen gebrek is. Er variëren getallen van 1800 tot 9000 maal 
meer energie in de vorm van zonne-energie op de aarde valt dan dat de wereldbevolking in totaliteit gebruikt. 
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. 
Zon ne-energie kan worden omgezet in warmte en in elektriciteit en er zijn daarvoorveel verschillende technieken 
en producten op de markt. Een aantal van deze technieken zal hieronder in detail worden beschreven 

Concentrared Solar Power (CSP) 

CSP zonne-energiesystemen maken gebruik van de zonnestralen en -warmte. De stralen worden gebundeld 
waardoor er een vloeistof in het brandpunt wordt verhit. Voor grote inst~llaties gebruikt men (beweegbare) 
spiegels die de zonnestralen op één punt samenbrengen om een vloeistof tot zijn kookpunt te brengen. 

Het verhitten van deze vloeistof tot stoom drijft net zoals in gewone centrales een stoomturbine aan die 
elektriciteit opwekt. Dit zijn vaak redelijk complexe installaties, maar zijn in zonnige landen zeker rendabel. 

8 www.donqi.eu 
• www.turby.nl 
10 Ris~& DTU National Laboratory, Denmark 
"Richtlijnen fabrikant Donqi, Mainwind 
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Afbeelding 3: Eén van de grootste CSP-plants ter wereld, de PSlO in Sevilla, Spanje 

Thermische zonne-energie 

Zonnecollectoren of -boilers zetten ook zonlicht om in warmte. Deze panelen verwarmen water of een andere 
vloeistof dat gelijk wordt gebruikt in huishoudelijke apparaten zoals wtw-installaties, verwarming of boilers. 
Dit kleinschalig omzetten van zonne-energie is in de gebouwde omgeving al een beproefde methode. Een paar 
vierkante meter aan thermische zonnepanelen kunnen eengezinswoning al redelijk in zijn warmwater behoefte 
voorzien. 

Photovoltaïsche zonne-energie 

Photovoltaïsche (PV) panelen zetten zonne-energie direct om in elektriciteit, oftewel zonnestroom. Het betreft 
halfgeleiders die door zonlicht een elektrische stroom opwekken. Door meerdere PV panelen aan elkaar te 
koppelen wordt een vermogen opgewekt dat door middel van omvormers een wisselspanning kan leveren. 
Deze elektriciteit kan direct in de woning worden gebruikt of wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. 
De huidige lage efficiëntie van de PV techniek zorgt ervoor dat deze manier van energieopwekking relatief duur 
is, maar er is tegelijkertijd ook een enorme verbeter potentie. Nu levert één vierkante meter PV paneel in 
Nederland ongeveer 100-120 kWh per jaar. (Bijlage D) Een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 3500kWh 
per jaarl3l dus een oppervlak van 30-3Sm2 zou volstaan om in de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte te voorzien. 

PV+ T panelen 

Naast de afzonderlijke manieren van zonne-energieopwekking bestaat een combinatie van thermische en PV 
panelen ook. PV panelen worden erg warm door de absorptie van licht en hierdoor gaat de efficiëntie achteruit. 
De vloeistof in een thermisch paneel kan het PV paneel afkoelen en de vloeistof verwarmen. De ideale 
combinatie lijkt gemaakt, er zijn echter een aantal nadelen. Hoewel het rendement van zowel de zonnestroom
als warmteproductie lager is dan van beide systemen afzonderlijk, is het de totale energieproductie per m2 hoger. 
Dit is ideaal wanneer er weinig ruimte beschikbaar is, maar aangezien de meeste daken voldoende oppervlak 
bieden kunnen de technieken beter afzonderlijk van elkaar worden toegepast. 

'CBS, Statefine databank. 2010, www.cbs.nl 
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Daarnaast is het bij PV panelen zo dat het teveel aan elektriciteit het stroomnet in gaat, voor veel teveel warm 

water is vernieuwde infrastructuur nodig als de buurman er bijvoorbeeld gebruik van wilt maken. Een dak leg je 
daarom niet vol met thermische zonnepanelen. 
Ook de combinatie van water en elektriciteit is niet ideaal, er zijn weinig goede standaard producten en het ziet 
er vaak geknutseld uit. 

A. 2) Wat zijn mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving? 

Wind- en zonne-energie kunnen op veel locaties en van kleine tot grote schaal worden toegepast. Decentrale 
opwekking van energie kan dus veel dichter bij de vraag worden ingezet waardoor rendementsverliezen in het 
transporteren van elektriciteit minimaal wordt. 

Zonnepanelen hebben geen bewegende onderdelen wat het zeer onderhoudsvriendelijk maakt. Bij plaatsing 
van de panelen op het dakvlak vangen ze weinig wind waardoor weersafhankelijke risico's niet hoger zijn dan 
die voor andere dakbedekking zoals dakpannen. Dit is een belangrijk voordeel voor zonnepanelen ten opzichte 

van windmolens. 
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Grafiek 1 Energiegebruik (in kWh) Nederlandse huishoudensi'i 

Grafiek 1 geeft het energiegebruik van Nederlandse huishoudens weer. Er zijn veel besparingen op het gebied 
van ruimteverwarming, maar de vraag naar elektriciteit blijft stijgen. De verwachting is dat deze trend blijft 
voorzetten. Nieuwe woningbouw richt zich vooral op de isolerende waarde van de woning. Het Passiefhuis is 
een voorbeeld van een super-isolerende woning en vraagt jaarlijks gemiddeld 170m3 aan gas, maar lO.SOOkWh 
aan elektriciteit, i.t.t. het gemiddelde huishouden dat 1600m3 gas en 3500kWh aan elektriciteit verbruikt1121. 

De verschuiving van de aardgasbehoefte naar elektriciteitsbehoefte is niet nadelig, want elektriciteit kan 
duurzaam worden opgewekt. De toepassing van PV panelen in de gebouwde omgeving heeft daarom dus zeer 
veel potentie. 

' CBS, Statline databank. 2010, www.cbs.nl 
12 Boonstra, C., Clocquet, R. & Joosten, L, Passiefhuizen in Nederland. 2006, Boxtel: ~neas 
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3.3 Photovoltaics (PV) 

Introductie 

De photovoltaïsche techniek is nog relatief jong. Het photovoltaïsche effect was al in 1938 ontdekt door 
Becquerel. Het duurde echter tot de jaren vijftig van de vorige eeuw tot de eerste experimenten werden 
uitgevoerd met cellen die echt een vermogen konden leveren. Pearson, Fuller en Chapin waren de eerste 
die een elektrische stroom opwekten door zonlicht dat op de halfgeleider silicium viell131. 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). Vanaf dat moment was PV niet slechts bruikbaar 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. 

Werking PV 

Een zonnepaneel is in feite een aaneenschakeling van meerdere zonnecellen. De zonnecel is een dun plaatje 
halfgeleider dat door een chemische bewerking een negatieve bovenlaag en een positieve onderlaag bezit. De 
meest gangbare halfgeleider is silicium. Om van deze silicium cel een halfgeleider te maken, wordt er aan de 
bovenkant een laagje fosfor toegevoegd en aan de onderkant een laag borium. Het potentiaalverschil tussen 
deze lagen wordt band-gap genoemd. 

Invallend zonlicht, fotonen, geven hun energetische lading af, afhankelijk van hun golflengte, en stoten 
elektronen in de onderste laag vrij. Deze bewegen naar de negatieve bovenlaag en worden opgevangen 
door het metalen contact grid (busbars) waardoor er een stroom zal gaan lopen. Door de negatieve 
en positieve 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. 
Deze cellen zitten in een laminaat van glas en/of tedlar, vaak omlijst door een aluminium frame. Dit PV paneel 
heeft door de hoeveelheid en type cellen een bepaald vermogen wat kan worden uitgedrukt in wattpiek (Wp). 

------ Licht (fotonen) 

•ii;~~~~~;;:---- Contact grid Y :------ Anti-reflectie coating 

Afbeelding 4 Schematische weergave zonnecel'"' 

Negatieve laag (n-type layer) 
Scheidingslaag (p/n junction) 
Positieve laag (p-type layer) 

- Back contact 

13 Zolingen, van de Sanden, Janssen, Dictaat Sol ar Cells. 2006, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven 



HET PV RENOVATIEDAK 

Deze PV panelen worden vervolgens ook weer in serie gezet en parallel geschakeld om het vermogen van een 
systeem te vergroten. Een PV systeem kan bestaan uit 1 tot duizenden PV panelen. De modulariteit van PV 
panelen is een groot voordeel voor de productie van standaard PV panelen. Er kan een stroom worden opgewekt 

in de cellen van een rekenmachine, 20 standaard panelen op een dak kunnen een huishouden voorzien van 
elektriciteit en duizenden geschakelde panelen vormen een openbare elektriciteitsvoorziening. 

Potentie PV 

Opwekking van elektriciteit door middel van PV panelen heeft veel potentie om de maatschappij voor een 

groot deel te voorzien in haar energiegebruik. Om voldoende elektriciteit te genereren worden PV panelen 
aan elkaar gekoppeld en verbonden met een omvormer die de gelijkspanning van PV panelen om kan zetten in 

wisselspanning. 
In deze relatief jonge sector vinden veel nieuwe ontwikkelingen plaats. Mede hierdoor is de potentie voor PV 
enorm. Onder invloed van subsidies en hogere energieprijzen veranderde het onderzoek naar PV van Science
Push naar Market-PuiL De technologie maakt grote stappen en de productiecapaciteit groeit als geen enkel 

ander product. In de jaren tussen 1998 en 2002 groeide de markt elkjaar met ruim 23% en in de jaren 2003-2008 
groeide de markt elk jaar met ruim 39% 1141. Deze groei ratio's hebben we eerder gezien bij de computerindustrie 
en daarom is zowel een verbetering in efficiëntie van de panelen te verwachten alsmede prijsdaling door 
opschalen van productie. De prijs voor zonnestroom is sinds de introductie in de jaren 50 van de vorige eeuw 
bijna een factor 100 gedaald. 

Het hierboven beschreven fenomeen wordt ook wel de learning curve genoemd. Dit betekent dat bij iedere 
capaciteitsverdubbeling, er een prijsreductie plaatsvindt, voor PV is dit 22% 1151. Er wordt dan ook wel gesproken 

van een progress ratio van 0,78. 
Een andere factor die ervoor zorgt dat de prijs voor elektriciteit uit een PV systeem relatief gezien lager wordt, 
is de prijs voor reguliere elektriciteit. Een naar verwachting stijgende brandstofprijs heeft als gevolg dat de prijs 

voor elektriciteit uit conventionele elektriciteitscentrales zal stijgen. 
Er komt dus een moment dat er pariteit ontstaat tussen de kostprijs voor het genereren van elektriciteit uit 
conventionele elektriciteitscentrales en de kostprijs voor PV systemen. Dit punt wordt Grid-Parity genoemd. 
Grid-Parity is berekend met een afschrijvingsperiade van 15 jaar, gelijkblijvende elektriciteitsprijzen, rentevoet 
4%, onderhoudskosten 1% per jaar en een progress ratio van 0,75. 

10 
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Grafiek 2 PV Learning Curve" 

14 Kearney analysis, Global market outlook for PV until 2013. 2009 
15 Nemet, G., Technica! Change in Photovoltaics and the Applicability of the Learning Curve Model. 2005 
16So0a, Service for Professionals in Solar Energy and Radiation. www.sida-is.com 
17 Photovoltaic Geographicallnformation System (PVGIS)- lnteractive Maps, re.jrc.ec.europa.eu/pvgis 

'" Lorenz, P., Pinner, 0. & Seitz, T., The economics of solar power. 2008, The MCKinsey Quarterly 
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Volgens voorspellingen voor Europa zal Grid-Parity eerst in Zuid Italië optreden en daarna overig Zuid Europa, 

gevolgd door de rest van Europa. De reden daarvoor is dat Grid-Parity in de eerste instantie afhankelijk is 
van de gemiddelde zoninstraling in een gebied. Er wordt meer elektriciteit opgewekt met een PV paneel in 

een zonnig gebied dan hetzelfde paneel in een minder zonnig gebied. Zie afbeelding 5 voor de zoninstraling in 
Watt per m2• 

In tweede instantie ligt het aan de prijzen die men betaalt aan de energiebedrijven. In Italië is de energieprijs 

hoger dan in omringende Mediterrane landen, vandaar dat Grid-Parity in ltalie het eerst zal worden bereikt. 
In Grafiek 3 is deze voorspelling uitgetekend waarbij de elektraprijs voor consumenten wordt vergeleken met 

de prijs voor elektriciteit uit een PV systeem. Het donkerblauwe gebied geeft de condities weer waar Grid-Parity 
bereikt is. Eind 2010 wordt verwacht dat dit in Zuid Italië het geval is. 
Het blauwe gedeelte geeft weer in welke gebieden Grid-Parity wordt bereikt voor 2020 volgens de verwachtingen 

met een progress ratio van 0,75. 

Afbeelding 5 Zoninstraling wereld in W/m2, gemiddelde waarden 1990-2004 116•
1
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Grid-parity wordt ook wel de 'heilige graal' genoemd voor PV systemen. Het is echter niet zo dat als dit punt 
wordt bereikt, de markt opeens explosief zal toenemen. Het punt dat een PV systeem zich na 15 jaar zónder 
overheidssubsidie terug verdient, betekent nog steeds dat men een flinke investering moet doen. Het gegeven 

dat Grid-Parity steeds dichterbij komt is natuurlijk erg positief en door middel van overheidssubsidies wordt 
de markt nu gestimuleerd. Een subsidie heeft als doel om voor een bepaalde periode een bepaalde activiteit 
te ondersteunen, welke geen direct eigen economisch belang heeft19

• 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. Particulieren worden gestimuleerd 

door subsidies die een vergoeding geven voor de kosten van een PV systeem en bedrijven worden gestimuleerd 
door subsidies voor onderzoek en R&D. 

Markt 

Een stabiel investeringsklimaat is een belangrijke voorwaarde voor de markt. De Nederlandse markt wordt 
niet gestimuleerd om grootschalig duurzame projecten uit te rollen. Er zijn wel subsidies, maar deze heeft de 
Nederlandse overheid de afgelopen jaren niet consistent uitgevoerd. Subsidies voor opwekken van duurzame 

energie zijn in de afgelopen 10 jaar in drie verschillende regelingen voor de markt beschikbaar gesteld. Toepassing 
van zonnestroom in Nederland werd tussen 2000 en 2003 gestimuleerd door Novem-programma's en de EPR 
(energiepremieregeling)2°. Na ruim een jaar kwam de 'subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie' 

(MEP) en deze werd in 2006 onverwacht stopgezet. Pas in 2008 kwam de overheid met de subsidie Stimulering 
Duurzame Energieproductie (SDE). De SDE subsidie geeft een vergoeding per geleverd kWh voor eigenaren van 
een PV systeem. 

MinisterVan der Hoeven (Economische zaken, CDA) nam echteralweerafstand van ha a reigen du urzaamheidsbeleid 

met de SDE subsidie, want 'subsidies maken bedrijven lui'1211. 'Het is dus niet zo vreemd dat Nederland laag 
scoort bij ontwikkeling van schone technologieën, als de politiek bij elk windje van koers wisselt'1221. 

De Nederlandse markt heeft door inconsequent overheidsbeleid een warrige en kleine markt, in Duitsland 
plaatst men nu gemiddeld per dag meer dan Nederland in heel 2009 heeft geplaatst, namelijk 6,3MWp 123•241. 
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20 Holland Solar, Transitiepad zonnestroom, De Roadmap van Holland Solar. 200S 
21 Uitspraak Van der Hoeven in open brief naar de Volkskrant. april 2010 
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22 Uitspraak B. Eickhout, Europarlementariër voor Groenlinks. 21 april 2010, NRCNext 
23 Solarbuzz Quarterly March 2010 edition. 2010 
24 CertiQ Jaarrapport 2009 
25 Segaar, P., www.polderPV.nl 

Grafiek 4 Nieuw PV vermogen I jaar in Nederland'3•251 
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De uitgaven aan duurzame energie zijn voor veel landen hoog, er zijn vaak kritische geluiden te horen dat 
de duurzame sector te veel wordt gestimuleerd door overheden. In 2009 is wereldwijd voor het eerst meer 
geïnvesteerd in duurzame energie dan in elektriciteitscentrales die op fossiele brandstoffen draaien. Dat blijkt 
uit cijfers van de United Nations Energy Program (UNEP), de milieutak van de Verenigde Naties. Wereldwijd 
wordt er 98 miljard euro geïnvesteerd, en in de EU 50 miljard euro'261. 

Stimulering voor duurzame energie is logisch want Europa wil de 20120120 doelstellingen halen en heeft nog 
veel vervuilende kolencentrales staan. (Bijlage A) Maar de overheidsuitgaven aan onderzoek naar bijvoorbeeld 
kernenergie zijn nog veel hoger'271. Daarnaast subsidiëren overheden zelfs de huidige kolencentrales. Uit 
onderzoek van oa. de Technische Universiteit Delft blijkt dat regeringen wereldwijd jaarlijks $1065 miljard 
subsidies verstrekken aan producenten en consumenten van fossiele energiebronnen'281. Een groot deel van 
de subsidies gaat naar onderzoek om C0

2 
af te vangen. Voor de Duitse markt komen die subsidies neer op 

€0,01 I kWh wat overeen komt met €100.000,- I werkend hoofd in die sector. Dat zet de investering van 
€175.000,- I werkend hoofd in de PV sector in een heel ander daglicht129•301. 
Indien deze factoren wel worden doorberekend kan er een omgeving ontstaan waarin de verschillende 
energiebronnen echt vergeleken kunnen worden. Maar dat is niet aan de orde, 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. Net als de 
kolencentrales die gratis koolstofdioxide mogen uitstoten.'l311 

Deze aspecten bieden duurzame energie geen aantrekkelijk marktpotentieel, maar toch groeit de markt voor PV 
wereldwijd enorm met jaarlijkse groeicijfers van 39%'141. In 2009 bedroeg de totale omzet in de markt ongeveer 
€25 miljard voor een geïnstalleerd vermogen van tussen de 6,4 en 7,5 GWp. 
(De variatie in de cijfers van het afgelopen 'crisisjaar' 2009 loopt van 6,43 GWp'231 via "as great as 7 GWp"l321, 
7,2 GWp'331tot "almost 7,5 GWp"l341, ) 

Technologiën 

Er zijn verschillende technologiën en materialen die het PhotoVoltaïsche effect genereren. PV panelen worden 
zowel in serie als parallel geschakeld. Op deze manier worden respectievelijk spanning en stroomsterkte bij 
elkaar opgeteld zodat er een vermogen wordt geproduceerd dat omvormers efficiënt kunnen omzetten naar 
wisselspanning 230V. 
De meest voorkomende PV panelen bestaan uit kristallijn silicium cellen en hebben nu een marktaandeel van 
78-80%. Een andere techniek zijn de dunne-film panelen met een marktaandeel van 18-20% 135•361 Daarnaast 
zijn er een aantal nieuwe technieken die in laboratoria al verschillende wereldrecords hebben gebroken. Een 
indeling die vaak wordt gebruikt is tussen de eerste, tweede en derde generatie PV cellenl131. 

13 Zolingen, van de Sanden, Janssen, Dictaat Solar Cells. 2006, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven 
14 Kearney analysis, Global market outlook for PV until 2013. 2009 
23 Solarbuzz Quarterly March 2010 edition. 2010 
26 UNEPstatistics. www.unep.com 
27 van de Zwaan & Rabl, The learning potential of photovoltaics: implications tor energy policy. 2004, Energy Policy, 32 
'"van Beers, C., Environmental Harmof Hidden Subsidies: Global Warming and acidification. 2009, A Journalof the Hu man Environment 
29 RWI Rapport: Economie impacts from the promotion of renewable energies: The German experience. 2009 
30 Greenpeace, De economie van kolencentrales, staatssteun voor een vervuilende bedrijfstak. 2009 
"van Vlist, H., Interview met Secretaris-Generaal van VROM. september 2007, Technisch Weekblad, p 9. 
32 Photon International. februari 2010 
"www.epia.com. 12 april 2010 
34 IMS Research. 13 april 2010 
35 Solarbuzz Technology, data 2010. www.solarbuzz.com/technologies 
•• Solar Generation V- 2008, Solar electricity for over one billion people and two million jobs by 2020. 2008, Amsterdam: Greenpeace & EP IA 
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Afbeelding 6 Eerste generatie PV cellen Tweede generatie dunne film Derde generatie printbare cellen 

De eerste generatie PV cellen zijn kristallijne silicium (c-Si) cellen. Silicium, een veelgebruikt 
materiaal in de chip-industrie, wordt gewonnen uit bepaalde kwartsen in de natuur. Een kristallijn 
silicium zonnecel bestaat uit een dunne schijf halfgeleider die actief is gemaakt door middel 
van diverse chemische processen. Kristallijne silicium cellen hebben meestal een afmeting van 
5 inch (125x125mm) of 6 inch (156x156mm) en een dikte van tussen de 0.15 en 0.3mm dik. 
De dunne silicium cel wordt een wafer genoemd en zijn gesneden of gezaagd uit silicium ingots. Dit zijn staven 
zuiver silicium. De ingots kunnen monokristallijn of polykristallijn silicium zijn. 
Kristallijn silicium cellen zijn duur doordat gebruik gemaakt wordt van wafers maar de efficiency is met 15% 
(commerciële PV panelen) redelijk hoog ten opzichte van andere technieken. Door de massale productie en 
een stagnatie in de vraag zijn prijzen van deze panelen in 2009 met ruim 30% gezakt1371. Prijzen per Wattpiek 
(Wp, het vermogen van een paneel wordt hiermee aangegeven in Watt) zijn hedendaags lager dan andere 
technieken, vandaar dat het marktaandeel van deze techniek groot is. C-Si PV panelen worden vaak als standaard 
panelen aangeduid, er zijn twee afmetingen die het meest worden toegepast, 810x1600mm of 1000x1500mm. 
Deze afmetingen zijn direct afgestemd op een veelvoud van de gebruikte cellen, 5 of resp. 6 inch. 

De tweede generatie PV cellen zijn dunne film cellen. Een dunne laag amorf silicium (a-Si)of ander materiaal 
(CIGS, CdTe) wordt op een substraat gedampt. Typische diktes liggen tussen 0.01mm en 0.05mm, een stuk 
dunner dan de kristallijn wafers. Deze techniek heeft echter ook een lage efficiency en bedraagt ongeveer de 
helft van dat van de eerste generatie PV cellen. Per Wp zijn deze panelen nu nog iets duurder, maar aangezien 
het productieproces een stuk geavanceerder is en er minder materiaal wordt gebruikt, is de verwachting dat 
prijzen onder die van kristallijn silicium komen te liggen. 

De derde generatie PV cellen bestaan uit twee technieken. Er zijn technieken die nóg goedkoper materiaal 
en productieprocessen gebruiken dan dunne film, denk aan polymere PV cellen, of printbare PV cellen, 
generatie 3a. En er zijn technieken die duurdere materialen gebruiken (GaAs) waardoor efficiëntere panelen 
kunnen worden gemaakt, denk aan toepassingen voor de ruimtevaart, generatie 3b. 
De drie generaties zijn duidelijk zichtbaar in bovenstaande afbeelding. 

Standaard c-Si panelen zijn op dit moment het goedkoopst en wekken per vierkante meter in Nederland 
ongeveer 120kWh aan elektriciteit op. (Bijlage D) 'De kristallijn silicium zonneceltechnologie zal naar verwachting 
gedurende lange tijd een belangrijke rol blijven spelen.'1381 

Dunne film technieken voor zonnecellen zullen hun plaats vinden naast de dominante c-Si panelen. Het 
onderscheid tussen dunne film en kristallijn is nu sowieso een beetje artificieel, want de fabricagetechnieken 
groeien naar elkaar toe. Er zijn echter twijfels bij zonnecellen op basis van grondstoffen die schaars of zeer 
economieafhankelijk geprijsd zijn (GaAs, CdTe). Die gaan het op termijn niet redden. 

37 OSPS, Suntech verkoopprijzen. april 2010 
31 ECN, TU/e & BOM, Conclusie Zonne~nergie Roadmap 2009. 2009 
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A. 3/ Hoe werken Photovoltaïsche (PVI systemen en wat is de (markt/potentie? 

PV panelen wekken elektriciteit op uit zonlicht. De panelen genereren een gelijkstroom (Direct Current, DC) 
die door middel van omvormers in 230V wisselstroom (Aiternating Current, AC) wordt omgezet. Één vierkante 
meter standaard kristallijn silicium heeft een Wp vermogen van ongeveer 140W. Dit levert in Nederland 
ongeveer 120kWh per jaar op. Met 30-35m2 aan standaard PV panelen op het dak compenseert het PV systeem 
de elektriciteitsbehoefte voor een gemiddeld huishouden in Nederland, 3500kWh. 
Als we uitgaan van huidige elektriciteitsprijzen betaalt de consument €0,21 per kWh 131. 

1m2 PV paneel bespaart dus 120kWh/jaar x €0,21 = €25,20 per jaar 
1m2 PV paneel kost (geïnstalleerd met omvormer en draagconstructie) ongeveer €450,- 1391 

De terugverdientijd (TVT) is dus ongeveer 17-18 jaar. 
(Rentevoet en kosten voor onderhoud zijn in deze eenvoudige berekening achterwege gelaten) 

Omdat deze terugverdientijd nog niet acceptabel wordt geacht, wordt deze duurzame energie gesubsidieerd 
door overheden. Hierdoor kan de markt nog verder groeien waardoor nieuwe technieken en lagere prijzen de 
kostprijs per geleverd kWh aanzienlijk verlagen, grid-parity is dan ook in zicht. De relatief jonge technologie 
groeit hard heeft veel potentie aangezien ontwikkelingen steeds hogere efficiënties aantonen. Het is daarom 
van belang nu te investeren in PV panelen, het is een bewezen en veilige manier om elektriciteit duurzaam op 
te wekken. 

' CBS, Stateline databank. 2010, www.cbs.nl 
390SPS, Prijslijst, marktprijzen kleine systemen. 2010 
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4.Renovatie 

4.1 Bouwkundige staat woningvoorraad 

Woningvoorraad, kwantitatief 
Hettweede probleemveld ligt bij de woningvoorraad. Zoals beschreven in de inleiding bestaat de woningvoorraad 
in Nederland uit ongeveer 7,1 miljoen woningen. Ongeveer 3 miljoen woningen van deze woningen zijn gebouwd 
vóór de grootschalige isolerende toepassingen op de markt kwamen. Deze woningen voldoen door de bouwwijze 
van toen onder andere niet meer aan de comforteisen van tegenwoordig. Vooral de naoorlogse woningen die 
in een hoog tempo zijn gebouwd, hebben door onvoldoende isolatie, hoge maandelijkse energiekosten. 1,1 

miljoen rijtjeswoningen uit de jaren 1945-1975131 zijn vaak te klein en deze woningen hebben een monotone 
uitstraling. 
Een klein deel van deze woningen is nu, na 60 jaar, al gesloopt. Het slopen en opnieuw opbouwen van woningen 

is echter erg kostbaar, gaat gepaard met onnodig veel bouwafval en zal het gewenste tempo waarin de 
woningmarkt vernieuwd moet worden nooit aankunnen. In 2005 zorgde de bouw voor ongeveer 23,5 Mton 
bouwafval. Daarmee was de bouw verantwoordelijk voor 39% van de totale hoeveelheid afval131. De hoeveelheid 

materiaal die bij de sloop van een gemiddelde woning vrijkomt, is ongeveer 120 ton voor een woning van 
100m2 1401. Dit sloopafval kan in flinke mate gereduceerd worden door de woningen niet te slopen, maar te 
renoveren. 
'In de gebouwde omgeving is het streven dat alle nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen vanaf 2020 
energieneutraal worden opgeleverd en dat de huidige voorraad wordt opgewaardeerd'. Minister President 
Balkenende zette scherpe ambities neer in de duurzaamheidparagraaf van het beleidsprogramma 2007-2011. 
Het kabinet wil vanaf 2010 jaarlijks 300.000 woningen en gebouwen energetisch verbeteren141. Het doel is om 
de energievraag van deze woningen jaarlijks met 30% te verlagen151. Voor woningcorporaties geldt dat zij hun 
volledige voorraad in 2030 tot energielabel B moeten opwaarderen. 
In Grafiek 5 is de Nederlandse woningmarkt weergegeven. Woningen die gebouwd zijn vanaf het jaar 2000 
hebben Energielabel Bl411. Cijfers van het CBS laten de veranderingen in de woningvoorraad zien, nieuwbouw, 
sloop en renovaties zijn vanaf het jaar 2000 tot 2009 weergegeven. In 2010 komt nog een duidelijke dip in de 
groeicijfers van de woningvoorraad, er is in het eerste kwartaal44% minder gebouwd dan in het eerste kwartaal 
van 2009. 
Ervan uitgaande dat bij renovatieprojecten EnergielabelBof hoger is gerealiseerd, zien we dat de woningvoorraad 
met Energielabel C of lager afneemt door enerzijds sloop en nieuwbouw, anderzijds renovatie. Als we dit tempo 
vol blijven houden dan heeft de woningvoorraad pas over 87 jaar minimaal Energielabel Bl40

•
421. 

De doelstelling van het Convenant 'Meer met minder' is om 200.000- 300.000 woningen per jaar op te waarderen 
naar label B. Grafiek 5 geeft dit scenario weer en laat zien dat daardoor vanaf nu 1000 woningen per werkdag 

gerenoveerd moeten worden. 

De markt zal deze doelstelling moeten beantwoorden met renovatieproducten waarmee in hoog tempo en met 
een standaard proces woningen kunnen worden gerenoveerd. Renovatie is dus dé bouwopgave van nu en de 
toekomst. 

3 CBS, Statline databank. 2010, www.cbs.nl 

• Ministerie van VROM, e.a., Convenant: Meer met Minder. 2008 

• Ministerie van VROM, e.a., Convenant: Energiebesparing Corporatiesector. 2008 
40 Weijers, J. Afstudeerproject 'PLUG component'. 2010 
41 ABF Research, Effecten van aanpassing van de energetische punten in het WWS. 2008 (i.o.v Ministerie van VROM) 
42 Bruijn, D. de, Vos, S. Afstudeerproject 'Slim Renoveren'. 2009 
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Oe bouwsector is flink gekrompen in 2009 en 20101441 en ondergaat een aantal ontwikkelingen; arbeidstekort, 
ontgroening en vergrijzing van arbeidsmarkt en stijgende productiekosten. Oe ontgroening en vergrijzing 
houden in dat de jongere werknemers eerder vertrekken uit de bouwsector en oudere werknemers langer 
blijven. Oe renovatiesector is extra benadeeld door het arbeidstekort; bij nieuwbouw vormt de verhouding 
arbeid-materiaal 40:60 en bij renovatie is de verhouding ongeveer 60:40. De productiekosten zijn afhankelijk 
van onder andere grondstofkosten, brandstofprijzen en loonkosten. Deze kosten kennen over de afgelopen 
jaren een verhogingt451. 

43 Lichtenberg JJ.N., Dictaat Productontwikkeling. 2004, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven 
.. Economisch Instituut voor Bouwnijverheid (EIB), Publicatie Verwachtingen bouwproductie en bouwwerkgelegenheid 2010. 2010 
•• Bouwend Nederland, Bouw in Cijfers 2003-2007. 2008 
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Aan de andere kant is de bouwcapaciteit niet voldoende groot voor het realiseren van de kwalitatieve en 

kwantitatieve woningvraag door enkel sloop en nieuwbouw. Grote investeringen blijven uit, in 2009 en 2010 
zijn veel bouwprojecten stop gezet. 

De vraag naar woningen die gerenoveerd moeten worden is erg groot. De markt waarvoor renovatieproducten 
worden ontworpen heeft daarom veel potentie. Renovatie legt ook minder beslag op bouwcapaciteit Er zijn 

echter een aantal factoren in de bouwkolom die erg traditioneel en conservatief zijn. 
De bouwwereld bestaat uit een verzameling actoren die schematisch zijn weergegeven in de bouwkolom van 

afbeelding 7. Deze partijen vertegenwoordigen de marktsituatie voor de bouw in Nederland. De lange complexe 
keten zorgt voor starre verhoudingen, minimale integratie en te weinig innovatie in de bouw. 

Het schematische overzicht voor renovatie projecten zal niet veel verschillen van de bouwkolom voor 
nieuwbouwprojecten. De meeste actoren hebben dezelfde positie en belangen in deze starre markt. 

Marktsegment, naoorlogse woningbouw 

De woningvoorraad bestaat uitverschillendetypen woningen zoals rijtjeswoningen, flatsen vrijstaande woningen. 
Vooral woningen die zijn gebouwd in de periode 1945-1975 ondervinden veel problemen. De jaren na de Tweede 
Wereldoorlog werden gekenmerkt door een hoge woningnood. De bevolkingsomvang van Nederland was in 

1945 ruim 9 miljoen en het aantal groeide hard door de babyboomers na de oorlog. Dit terwijl er een tekort aan 
woningen was, in totaal waren er slechts 1,7 miljoen woningen131. De Nederlandse woningbouw diende aan deze 

grote vraag te voldoen en antwoordde met seriematige woningbouw die in hoog tempo kon worden gebouwd. 
Deze seriematigheid blijkt uit overeenkomstige detailleringen, constructieve opbouw en indeling. 
Dit marktsegment van 1,1 miljoen rijtjeswoningen1401 heeft veel potentie voor renovatieproducten die kunnen 

voldoen aan een standaardisatie in het renovatie proces. Er is daarom gekozen om de standaard referentiewoning 
van Novem (Bijlage B) te nemen als uitgangspunt voor het onderzoek. 

8. 1) Hoe is de bouwkundige staat van de Nederlandse woningvoorraad? 

Woningen gebouwd vóór 1975 zijn slecht of niet geïsoleerd en zelfs woningen die zijn gebouwd tot 2000 voldoen 
niet aan het huidige energielabel B. De volledige woningvoorraad in Nederland zal in 2030 moeten voldoen aan 

minimaal Energielabel B. In de huidige situatie voldoet een kleine 5,4% van alle woningen aan deze eisen dus de 
opgave die Nederland staat te wachten is het binnen 20 jaar opwaarderen van deze woningen. 
Vooral de 1,1 miljoen rijtjeswoningen uit de periode 1945-1975 ondervinden veel problemen, mede door de 
energetisch slechte bouwwijze. Een ongeïsoleerde spouw, een ongeïsoleerde zolder, enkelglas en kleine ruimtes 
zijn de belangrijkste problemen van dit marktsegment. Dit segment verdient extra aandacht, enerzijds doordat 

in de vaak eenvoudige schil al snel grotere verbeteringen haalbaar zijn, en anderzijds omdat deze woningen 
vooral seriematig zijn opgezet en dus ook seriematig en snel aangepakt kunnen worden. 

• CBS, Statline databank (Historie bevolking en verandering in woningvoorraad). 2010, www.cbs.nl 
'" Weijers, J. Afstudeerproject 'PLUG component'. 2010 
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4.2 Wooncomfort 

De maatschappij is continu onderhevig aan veranderende levensstijlen en wensen van de bevolking. De woningen 
blijven echter meerdere decennia staan. Oude woningen voldoen dus op het gebied van comfort niet meer aan 
de hedendaagse eisen. De technische situatie is in paragraaf 4.1 al besproken, deze paragraaf gaat meer in op 
de sociale aspecten van het wooncomfort. 

Energieverbruik 

Woningen in de sociale sector uit de periode 1945-1975 zijn vaak slecht geïsoleerd, dit heeft een hoog verbruik 
aan gas voor het verwarmen van de woningen tot gevolg. Samen met de stijgende energieprijzen zullen de 
maandelijkse lasten voor de bewoners flink hoger uitkomen. Grafiek 6 geeft de maandelijkse huurlasten en 

maandelijkse energielasten weer. Vanaf het jaar 2000 tot 2009 zijn de cijfers van het CBS gebruikt. De wettelijk 
maximale jaarlijkse huurverhoging lag rond de 2%, afgelopen jaar was dat zelfs maar 1,2%. 

De jaarlijkse kosten voor energie zijn berekend voor een huishouden dat jaarlijks 2500m3 aan gas verbruikt 
en een stijgende lijn heeft in haar elektriciteitsverbruik. {Van 3230 kWh in 2000 tot 3500 kWh in 2009) 
Gas en elektraprijzen zijn flink gestegen het afgelopen decennium, jaarlijks bijna 8%, maar in 2009 zijn de 
elektriciteitsprijzen weer gedaaldl3l. 

In Grafiek 6 staan de werkelijke waarden tot 2009, voordejaren daarna is een {conservatieve) prognose gemaakt. 

Er is vanuit gegaan dat de jaarlijkse huur met maximaal 2,5% zal stijgen en de jaarlijkse energieprijzen maximaal 
5%, het energieverbruik blijft hetzelfde. In dit geval zullen in 2030 de maandelijkse kosten dus enorm zijn 

gestegen, dit komt vooral door de stijgende kosten voor energie. Over 20 jaar betalen huurders per maand meer 
aan hun energierekening dan aan huurkosten. Het is zelfs zo dat in dunbevolkte gebieden waar huren laag zijn, 
de onbalans tussen huur en energiekosten al is toegetreden. Dit scenario biedt voor de woningcorporaties geen 
goed perspectief aangezien zij moeten voldoen aan een bepaald percentage sociale (goedkope) woningbouw. 
Als woningcorporaties niets doen gaat de verhuurbaarheid van de woningen drastisch omlaag. 
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Grafiek 6 Maandelijkse lasten huurdersl31 

• (Cijfers ná 2009 is de prognose) 

3 CBS, Statline databank. 2010, www.cbs.nl 
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'Neem het gezin Verstappen; vader, moeder en 3 schoolgaande kinderen. De Verstappens wonen in een matig 
geïsoleerde woning uit 1975 van een woningcorporatie in het noordoosten van het land. De thermostaat 
staat meestal op 19"C, maar desondanks is het jaarlijkse energieverbruik ruim 2600 ro3 gas. De netto huur 
bedraagt, na aftrek van de huurtoeslag €230, - terwijl de maandelijkse energierekening €240,- per maand 
bedraagt. Inclusief de andere vaste lasten zoals de ziektekostenverzekering, water, kabel tv, telefoon en 
nog wat kleine posten blijft er maandelijks nog maar een krappe €550 voor levensonderhoud over.1461' 

Het voorbeeld is representatief voor een grote groep huishoudens die rond of onder de armoedegrens 
leven. Gasverbruiken van rond de 2500 m3 zijn geen uitzondering, eerder regel. Ter lering en vergelijk: een 
nieuwbouwwoning anno 2008 verstookt zo'n500m3/jaar 1471, 20% van hetgeen de Verstappens gebruiken. Het 
verschil in geld bedraagt gemiddeld €1700 per jaar oftewel ruim €140,- per maand. 

Grootte woningen 

De naoorlogse woningen zijn voor een doelgroep gebouwd met andere eisen dan de bevolking van tegenwoordig. 
Elke bewoner heeft graag een eigen slaapkamer en er zijn veel elektrische apparaten bijgekomen die veel 
ruimte innemen, denk bijvoorbeeld aan keukenapparatuur, de was- en droogmachine en een werkplek met 
computer. Naoorlogse woningen zijn niet op deze extra ruimte berekend en zijn nu vaak te klein. In 1947 was 
de woonruimtebehoefte per persoon21m2 en in 2000 was dat 50 m21481. Het aantal personen per woning is ook 
gedaald, maar toch voldoet de woning niet meer aan de eisen van tegenwoordig. 

Uitstraling 

De bestaande wijken met naoorlogse woningbouw hebben vaak goede stedenbouwkundige kwaliteiten zoals 
een goede locatie ten opzichte van stadscentra en een redelijk ruim en groene opzet van de wijk. De kwaliteiten 
van deze naoorlogse wijken worden echter minder gewaardeerd omdat verloedering en veroudering van de 
woningen een minder fraai beeld geven1421. 

Voorwaarden 

Renovatie van naoorlogse woningen is dus om een aantal redenen gewenst. Bewoners van deze woningen 
willen natuurlijk zo min mogelijk hinder ondervinden wanneer een renovatieproject gestart wordt. Zowel voor 
koopwoningen als huurwoningen is dit van belang. Als woningcorporaties hun voorraad willen aanpakken 
moet wettelijk gezien 70% of meer van de bewoners instemmen met het renovatieplan. Omdat bewoners 
uiteindelijk bepalen of er gerenoveerd wordt is het is dus belangrijk om bewoners te overtuigen van het belang 
van het renovatieproces. De ingreep, verbetering, huurverhoging en tijdelijk ongemak zijn de belangrijkste 
zaken waarmee moet worden ingestemd. Als de bewoners niet in hun huis kunnen blijven zitten tijdens het 
renovatieproces, veroorzaakt de tijdelijke huisvesting extra kosten voor de woningcorporatie. De bewoners 
hebben recht op minimaal €5327,- als verhuis- of herinrichtingskosten1491. 

8. 2} Aan welke eisen dienen woningen te voldoen? 

Verhoogde woonwensen en standaarden van de maatschappij liggen vast in het Bouwbesluit of wetten. Oude 
woningen voldoen niet aan de eisen van tegenwoordig. De belangrijkste uitgangspunten om het wooncomfort 
en daarmee de verhuurbaarheid van de won ingen op peil te houden zijn; een laag energiegebruik, veel 
woonruimte en een goede uitstraling in een leuke wijk. Door middel van renovatie moeten woningen worden 
opgewaardeerd naar de standaarden van nu. Renovatieprojecten of -producten moeten dus voldoen aan het 
huidig Bouwbesluit. In hoofdstuk 6 worden deze eisen verder uitgediept. 
Daarnaast zal het renovatieproces met zo min mogelijk hinder voor de bewoners uitgevoerd moeten worden. 

42 Bruijn, D. de, Vos, S. Afstudeerproject 'Slim Renoveren'. 2009 
46 Stoken voor de mussen. december 2009, www.duurzaamnieuws.nl ism. European Anti-Poverty Network (EAPN) 
47 Databank Agentschap NL, senternovem.databank.nl 
48 Kennisbank Bestaande Woning Bouw, www.bestaandewoningbouw.ni 
49 VROM, www.vrom.ni 
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4.3 Renovatieproces 

Voorgaande beantwoording van de deelvragen brengt naar voren dat renovatie van woningen uit de periode 

1945-1975 in eerste instantie snel nodig is en in tweede instantie de mogelijkheid biedt om dat seriematig uit te 

voeren. Er is grote vraag naar een oplossing om de woningvoorraad snel en efficiënt energetisch te verbeteren 
waarbij de arbeid op de bouwplaats minimaal is. 

Slimbouwen 111 

Slimbouwene is een visie en geen systeem. Deze visie is ontwikkeld door prof. Dr. Ir. J. Lichtenberg, hoogleraar 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. De visie bestaat uit drie kernwaarden; proces, flexibiliteit en 

milieu. Over de eerste kernwaarde, het bouwproces, wordt het volgende gesteld: "Realiseer een sequentieel 
proces van opeenvolgende deelprocessen, waarbij de onderlinge afhankelijkheid van deelprocessen wordt 
geminimaliseerd. Ontwar daartoe de leidingknoop en ontwerp een bouwkundige structuur die het mogelijk 

maakt om installatiesystemen afzonderlijk in één procesgang uit te voeren." Op Afbeelding 8 staat dit schematisch 
afgebeeld. 
Het Slimbouwene proces bestaat uit subprocessen die sequentieel worden uitgevoerd in tegenstelling tot het 

traditionele bouwproces dat een meer parallelle structuur heeft waar verschillende partijen vaak door elkaar 
heen werken. 

toeleveranders 

onderaannemers 

Afbeelding 8 Het traditionele bouwproces (links) en het Slim bouwen• bouwproces (rechts)l501 

De tweede kernwaarde behandelt flexibiliteit. In het ontwerp dient een keuze gemaakt te worden voor de 
maximaal haalbare flexibiliteit. Deze flexibiliteit zorgt voor aanpasbaarheid van het gebouw voor andere functies 
en aanpasbaarheid voor een verhoging van comfort en kwaliteit. Belangrijk aspect hierbij is de installatietechniek. 

De enorme brei van water-, installatietechniek-, en elektriciteitsleidingen in een gebouw zorgen voor beperkte 
aanpasbaarheiden toegankelijkheid van de uiteindelijke ruimtes, al tijdens het bouwproces. Daarnaast moet de 
constructie liefst aanpasbaar zijn en dus geen belemmering voor toekomstige verandering. 
Een derde kernwaarde van het Slimbouwene is milieu gerelateerd. Er wordt gestreefd naar een reductie op 
materiaalgebruik (lichter bouwen) en volumegebruik (slanker construeren en detailleren) en mede daardoor 
een afname van transport, fijnstof, bouw- en sloopafval, de energieconsumptie en C02 uitstoot1501. 

Componentrenovatie 

Het verbeteren van de woningvoorraad door middel van renovatie kan voor het segment van de 1,1 miljoen 

rijtjeswoningen uit de periode 1945-1975 betekenen dat hiervoor een bepaalde standaard bouwmethode 
gebruikt kan worden die van toepassing is op dit grote marktsegment. 

50 Lichten berg, J.J.N., Slimbouwen•. 200S, Boxtel: .IEneas, Boxtel 
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Seriematige aanpak van renovatie voor deze woningen kan een uitkomst bieden aan de grote vraag naar snelle 
woningverbeteringen. Het gebruik van standaard elementen en componenten in een renovatieproject draagt bij 
aan snel bouwproces met zo min mogelijk arbeidskrachten op de bouwplaats. 

Een component is een "samenstellend deel" van meerdere producten en/of functies. Een component wordt 
samengesteld uit meerdere halffabricaten, producten of elementen. 
Een element is een "(vormend) bestanddeel". Het is een onderdeel van een systeem of component. 

Componentrenovatie is een renovatiemethode waarbij gebouwdelen als component geproduceerd worden en 
in het geheel op de bouwplaats gemonteerd worden. Componentrenovatie streeft naar een projectoverstijgende 
oplossing met als speerpunten; een betere kosten-kwaliteitsverhouding, minder arbeid op de bouwplaats, 

meer ruimte voor individueel maatwerk en een gegarandeerde kwaliteit. Daarnaast worden vaak installaties en 
bouwproducten gecombineerd tot een component met meerdere functies. 

Eencomponentvoorzietineenbepaaldekwaliteitvooreendeelvanhetgebouwenmoethetaanpassingsvermogen 
van een woning vergroten om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag. Het gebruik van componenten 
voorziet ook in mogelijke aanpassingen in de toekomst door vervanging of toevoeging van componenten. 

Isolatiegraad gebouwdelen 

Een term die gebruikt wordt in het kwalitatief beoordelen van de woningvoorraad is de isolatiegraad. De 
isolatiegraad van de woningvoorraad geeft aan welk deel van de woningvoorraad geïsoleerd is. 
De publicatie 'EnergieBesparingsMonitor gebouwde omgeving 2004' van SenterNovemtslJ heeft deze isolatie
graad in beeld gebracht voor de bestaande woningbouw tot 2004, zie Grafiek 7. 
Er is duidelijk te zien dat de woningen gebouwd ná 1976 al tijdens de bouw in bijna alle gebouwdelen werd 
geïsoleerd. Een andere conclusie die getrokken kan worden is dat van woningen gebouwd vóór 1975 de 
isolatiegraad schrikbarend laag is. 

Er is in Nederland dus een zeer groot potentieel aan ongeïsoleerde woningen. Aanpak van verbeteringen van 
deze woningen moet beginnen bij de meest effectieve mogelijkheden. 
Voor bijvoorbeeld de toepassing van vloerisolatie is een flinke ingreep nodig, terwijl deze ingreep relatief moeilijk 
en duur is in relatie tot het rendement wat deze ingreep oplevert. 
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Grafiek 7 Isolatiegraad woningen in procenten van totaal'"'· 

51 SenterNovem, EnergieBesparingsMonitor gebouwde omgeving 2004. 2005 
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Zoals al in het eerste deel is aangegeven zijn er al een aantal onderzoeken geweest naar muurisolatie door 
gevelrenovatie. En het blijkt dat dit hard nodig is, nog geen 40% van de woningen gebouwd vóór 1975 had in 

2004 muurisolatie. 
Dakisolatie werd al meer toegepast in woningen, echter is dit aandeel nog steeds maar 50%. Ook hier is dus een 
groot potentieel aan woningen dat gerenoveerd moet worden. 
Naar schatting gaat bij gebouwen 30% van de warmte verloren via het dak1521. Dakwacht heeft in opdracht van 
Ymere een studie gedaan naar het energieverlies van daken. Boven de regio Amsterdam heeft ze een thermoscan 
gedaan. Met deze thermografische scan kan worden afgelezen hoeveel warmte een oppervlakte uitstraalt. 
Een blauwe kleur geeft een koude temperatuur aan, rood is warm. In deze Amsterdamse wijk met de typische 

woningen uit de jaren '60 is het warmteverlies goed te zien. Rechtsonder in Afbeelding 9 is een blok woningen 
te zien dat onlangs geïsoleerd is en dus bijna geen warmte uit straalt (donkerblauwe kleur). De omliggende 
woningblokken zijn een stuk warmer en bij dakobstakels als schoorstenen en dakkapellen gaat er nog meer 

warmte verloren. 

8. 3} Welke strategie kan het best worden gebruikt om deze problemen op te lossen? 

Vanuit de analyse van de markt blijkt dat er vraag is naar renovatieproducten die snel en efficiënt een groot 

marktsegment energetisch kunnen verbeteren en waarbij de arbeid op de bouwplaats minimaal is. Vanuit de 
Slimbouwenvisie is een sequentieel proces hiervoor de oplossing met elementenrenovatie-aanpak, waarbij 
renovatie geschiedt met geprefabriceerde elementen. Een ander belangrijk voordeel van prefab elementen is 
dat de kwaliteit onder fabrieksomstandigheden beter beheersbaar is dan op de bouwplaats. 
Daken zijn na ongeveer 50 jaar aan vervanging toe, voor woningen uit de periode 1945-1975 is dat moment al 
lang aangekomen. Terwijl blijkt dat dakisolatie in nog geen 60% van de gevallen is toegepast, terwijl door het dak 
meer warmte verloren gaat dan door een ongeïsoleerde muur. 

Dakrenovatie met sequentieel Slimbouwenproces, gebruikmakend van prefab elementen heeft daarom veel 
potentie in de huidige bouwsector. 

Afbeeld ing 9 Dakscan Amsterdam, typische wijk jaren '60 vorige eeuw1531 

52 Dakwacht, Publicatie Dakscan Amsterdam i.o.v Ymere, 2010 
53 Dakwacht, Publicatie Dakscan Amsterdam i.o.v Ymere, 2010, http://www.dakscan.ni/dsgmaps/ amsterdam 
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S.Dak 

5.1 Potentie dakrenovatie 

Door de hoge energievraag van de maatschappij is het wenselijk dat een gebouw zuiniger om gaat met haar 

energiebehoefte, dit kwam in hoofdstuk 3 naar voren. Uit de Trias Energetica bleek dat het reduceren van de 
energievraag het eerste is dat aangepakt dient te worden. Hoofdstuk 4 gaf aan dat schilverbetering van de 

bestaande woningbouw door renovatie hiervoor een geschikt middel is. 

C. 1) Hoe biedt renovatie de meeste potentie? 

De markt vraagt om renovatietechnieken die snel en universeel inzetbaar zijn om de problemen in de huidige 

woningbouw op te lossen. 

Renovatie moet te allen tijde comfortverhogend zijn, de bewoner staat centraal, daarna pas de techniek. De 
bewoner willagere energielasten, meer ruimte en dit het liefst zonder daar enige hinder van te ondervinden. 
Het dak biedt vaak ideale kansen om te voldoen aan deze aandachtspunten. Dit heeft twee redenen; 

Ten eerste biedt het dak de ideale plek én oriëntatie om passief en actief zon-gericht te ontwerpen. 
Bij passieve zonne-energie voorziet de zon zonder tussenkomst van installaties in een deel van de behoefte aan 

warmte en licht. Passieve zonne-energie gaat uit van een slim zongericht bouwkundig ontwerp met maatregelen 
om de zon binnen te halen wanneer zij gewenst is en om de zon te weren wanneer zij ongewenst is1541. 

Actieve zonne-energie gaat uit van systemen of installaties die energie genereren door zonlicht of -warmte. Om 

deze installaties zo efficiënt mogelijk te laten werken zal tijdens het ontwerp hier al rekening mee gehouden 
moeten worden. 

De tweede reden is dat er een goede mogelijkheid bestaat in het dak om extra ruimte te creëren, woningvergroting 
op het dak gaat immers niet ten koste van het beperkte kaveloppervlak. De (zolder) verdieping is meestal het 

slechtst geïsoleerde deel van de woning en wordt daarom weinig gebruikt. Daarnaast kan de aanpak van deze 
verdieping mede daarom plaatsvinden zonder al te veel hinder voor de bewoner te geven. 

Een standaard en universeel inzetbaar dakelement met geïntegreerde PV panelen lost diverse problemen in de 
woningbouw op. Renovatie kan door de prefab elementen snel en eenvoudig gebeuren. 

54 Novem, De zon in stedenbouw en architectuur. 2000 
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5.21ntegratie PV op daken 

Het tweede aspect van de Trias Energetica is het zo duurzaam mogelijk opwekken van de energievraag. Zoals in 
hoofdstuk 3 naar voren kwam heeft de toepassing van een PV systeem in de gebouwde omgeving veel potentie, 

zeker in het dak. Er zijn al producten en projecten voor dakrenovatie op de markt, maar de integratie met een PV 

systeem wordt nog niet grootschalig toegepast. Daarom zal deze paragraaf zich richten op bestaande producten 
en projecten waar lering uit getrokken kan worden. 

C. 2} Wat zijn knelpunten bij integratie van PVop daken? 

Er is een wijde variëteit aan oplossingen voor de integratie van PV panelen in het dak. Er wordt per systeem en 

project geanalyseerd waar de knelpunten zitten en waar verbeterpunten haalbaar zijn. 

5.2.1 Analyse producten 

Op dak systeem (standaard PV panelen) 

80% van de totale markt bestaat uit standaard kristallijn Silicium PV panelen. Deze techniek is momenteel 

het goedkoopst per geleverd vermogen. De kenmerkende blauwe kleur van de cellen is esthetisch niet altijd 
wenselijk. Ook omdat de installatie boven op de dakbedekking ligt, is er geen vorm van integratie in de huidige 

bouw. 
Er zijn projecten in Nederland zoals de 'Stad van de Zon' in Heerhugowaard waar er met behulp van standaard 

PV panelen, systemen zijn geïnstalleerd die redelijkerwijs in het ontwerp van de gebouwde omgeving passen. 
Maar daarnaast liggen er tal van individuele installaties op daken waarbij geen aandacht is geschonken aan het 

beeld. 

Afbeelding 10 Standaard PV panelen, ontwerpgericht. 

Stad van de ZOn, Heerhugowaard 

Afbeelding 11 Standaard PV panelen, chaos. Californië, VS 

Standaard PV panelen 

Aspect Opmerking Waarde 

Product (esthetisch) PV paneel, laminaat in aluminium frame, standaard afmetingen -
Techniek (W/m2

) Kristallijn Silicium cellen (140W/m2
) ++ 

Prijs €420,-/m2 ++ 

Eisen onderconstructie Volledig isolerend en waterkerend dak -
Opbouw systeem Aluminium profielen, PV panelen, geen voorziening kabels -
Gewicht (kg/m2) 20kg/m2 + 

Vervangbaarheid PV paneel Goed mogelijk ++ 

Onderhoudsvoorzieningen Geen --
Standaardisatie Standaard paneelafmeting ++ 

Installatie Installateurs + 

Situatie over 20 jaar? Inwisselbaar met andere merken, afmetingen gelijk ++ 
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Systaic 

Systaic is een bedrijf dat met eigen PV panelen een product op de markt heeft gezet voor hoogwaardige 
dakbedekking. Het bestaat uit vierkante PV panelen met c-Si cellen. Er zijn ook opties voor dakramen, 
dakopeningen, thermische zonnepanelen en zelfs voor schaduwvlakken zijn er dummy panelen. De randen zijn 
afgewerkt met een goot die water opvangt en voor ventilatie onder de PV panelen zorgt. 
Per project wordt het dak ontworpen op de eisen van de gebruikers, er wordt wel met een standaard maat PV 
paneel gewerkt, maar de uitvoering eist een hoog kennisniveau. 

Omdat Systaic met eigen ontworpen PV panelen werkt, zijn de prijzen beduidend hoger dan standaard PV 
panelen. De jaarlijkse oplage van de Systaic PV dakpanelen is dermate klein dat fabricagekosten per paneel erg 
hoog maakt. 
Het Systaic systeem is een systeem met een hoge esthetische waarde. Het is een dakbedekking die per project 
moet worden gemonteerd op het dak door gespecialiseerde werknemers. De panelen kunnen echter moeilijk 
worden vervangen, daarvoor moet een groot deel van het dak open worden gelegd. 
Er zit natuurlijk garanties en certificeringen op het product, maar door de kleine oplage van de PV panelen kan 
er niet een ervaring worden verwacht die wenselijk is. Kunnen de panelen over 15 jaar nog vervangen worden 
door dezelfde panelen? 
De hoge kosten en lange bouwtijd maken dit product niet geschikt voor de grootschalige renovatie die Nederland 
te wachten staat. 

Afbeelding 12 Systaic PV daksysteem 

Systaic 

Aspect Opmerking Waarde 

Product (esthetisch) Hoogwaardige dakbedekking (niet waterkerend) ++ 

Techniek (W/m2
} Mono kristallijn Silicium cellen (130W/m2

} ++ 

Prijs €800,-/m2 -
Eisen onderconstructie Isolatie -Sporen (hout of beton)- Waterkerende laag -
Opbouw systeem Aluminium constructie- niet waterkerend -
Gewicht (kg/m2

) 20kg/m 2 + 

Vervangbaarheid PV paneel Niet goed mogelijk -
Onderhoudsvoorzieningen Geen --
Standaardisatie Systaic PV panelen, projectspecifieke randafwerking -
Installatie Hoog kennisniveau, eigen werknemers -
Situatie over 20 jaar? Product onzeker, fabrikant onzeker -
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lustroof Suntech 

Het Justroef systeem van Suntech is net als het Systaic systeem een hoogwaardig product met PV panelen als 

dakbedekking. Justroef maakt gebruik van een standaard laminaat in een speciaal aluminium frame. Daarmee 

is het systeem een stuk goedkoper dan het Systaic systeem. 

Tussen de PV panelen zitten aluminium zetwerken, hierdoor is het systeem waterkerend. Er worden dus minder 

hoge eisen gesteld aan de waterdichtheid van de dakopbouw onder het systeem. 

De PV panelen worden vastgemaakt aan tengels en panlatten, de constructieve opbouw is voor de Nederlandse 

markt dus vergelijkbaar met die voor dakpannen. 

Een nadeel van het systeem is dat de panelen niet goed te vervangen zijn. Daarnaast zijn er ten tijde dit rapport 

is geschreven (2010} problemen in de markt met de toelevering van de panelen. Een risico bestaat dat over een 

paar jaar de frames niet meer worden gemaakt, waardoor vervanging van kapotte panelen niet mogelijk is. 

Afbeelding 15 Justroof Suntech, Hotel Zomerlust, Zoutelande 

Justroef Suntech 

Aspect Opmerking Waarde 

Product (esthetisch) Hoogwaardige dakbedekking, waterkerend ++ 

Techniek (W/m2) Mono kristallijn Silicium cellen (135W/m2) ++ 

Prijs €500,-/m2 -+ 

Eisen onderconstructie Isolatie -Sporen -
Opbouw systeem Aluminium constructie- PV systeem, waterkerend -
Gewicht (kg/m2

) 20kg/m2 + 

Vervangbaarheid PV paneel Niet goed mogelijk -
Onderhoudsvoorzieningen Geen --
Standaardisatie Standaard laminaat, Justroof frame -+ 

Installatie Hoog kennisniveau -
Situatie over 20 jaar? Product onzeker -



000 
Unisolar 

Het Uni-Solar Laminate PVL-68 is een zogeheten 'dunne film' paneel. De amorf Silicium (a-Si) laag wordt 

op een flexibel substraat gedampt. Door deze techniek zijn de banen redelijk flexibel en licht qua gewicht. 

Deze combinatie maakt het een ideaal product voor licht geconstrueerde daken. De banen kunnen op PVC, 
EPDM en verschillende metalen dakbedekkingen worden gelijmd, maar dit kan maar tot een hoek van lSo. 
Het toepassingsgebied voor deze techniek zijn dus vooral de industriële platte bouwdozen met lichtgewicht 
draagconstructie. 

Een nadeel is dat deze techniek ongeveer de helft per m2 aan elektriciteit genereert in tegenstelling tot standaard 
c-Si panelen. ~én Unisolar-baan met afmetingen van 2849x394mm heeft een Wattpiek (Wp) vermogen van 
68Wp. Daarnaast is deze techniek per vermogen duurder dan de standaard panelen. 
De daken in Nederland zijn berekend op het gewicht van dakpannen (ca. 4Skg/m2

), toepassing van deze banen 
op een woning is mogelijk, maar dan wordt niet de gehele potentie van het dak behaald. 

Afbeelding 16 Unisolar dakbanen op felsdak 

Unisolar a-Si banen 

Aspect Opmerking Waarde 

Product (esthetisch) Donkerblauwe dakbaan, direct op dakbedekking + 

Techniek (W/m2
) Amorf Silicium, dunne film (60W/m2

} -
Prijs €250,-/m2 -+ 

Eisen onderconstructie Volledig isolerend en waterkerend dak -
Opbouw systeem Lange baan, gelijmd op dakbedekking (tot hoek van 15°) --
Gewicht (kg/m2

) Skg/m2 -+ 

Vervangbaarheid PV paneel Niet goed mogelijk -
Onderhoudsvoorzieningen Geen --
Standaardisatie Standaard baan, 2 lengtes, niet optimaal voor klein dakvlak -+ 

Installatie Hoog kennisniveau -
Situatie over 20 jaar? Product onzeker, lijm onzeker --
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5.2.2 Analyse projecten 

Project Sluisoord te Apeldoorn 

Afbeelding 171nstallatie PV panelen project Sluisoord!ss!. 

Bij renovatie van jaren '70 woningen in de wijk Sluisoord in Apeldoorn (2001-2003) is gebruik gemaakt van PV 
panelen1561 die als dakbedekking fungeren. Door onvoldoende ventilatie tussen de PV panelen en de isolatieplaten 
is de soldering dermate opgewarmd zodat het los liet. Ondeskundigheid bij de ontwerper is hiervan de oorzaak. 
De installatie is een tijd lang uitgeschakeld geweest en nu wordt deze weer langzaam opgestart1571. 

Vanwege goede communicatie en overtuigende voordelen voor de huurders heeft bijna 100% van de huurders 
aan de renovatie deelgenomen. Om een renovatieproject door te kunnen laten gaan moet 70% van de huurders 

met de renovatie akkoord gaan. 
De renovatie is uitgevoerd volgens het Nationaal Akkoord Wonen, geformuleerd door AEDES, de overkoepelende 

organisatie van woningcorporaties. Het uitgangspunt is dat de totale huurlasten na de renovatie niet mogen 
stijgen. In dit geval was de energiebesparing voldoende om de huurverhoging te dekken. Dit project heeft wel 
laten zien dat het kanl55l. 

Energiebalanswoningen te Amersfoort 

In 1997 zijn de energiebalanswoningen in Amersfoort gebouwd. Een project dat internationaal bekendheid 
heeft. Er is getracht minstens net zoveel energie te produceren als het huishouden gebruiktlssJ. Bij de 

energiebalanswoning is het dak het belangrijkste onderdeel van de woning. Zonne-energie wordt omgezet in 

warmte en elektriciteit door thermische en PV panelen. Het dak is gebouwd volgens het principe van een Schüco 
vliesgevel, deze is volledig gevuld met PV-panelen en zonnecollectoren. Maar de toepassing van dit gevelsysteem 

onder een hoek van 30° bracht de woning veel problemen. De hoek van het dak is te schuin waardoor water 
op plekken bleef zitten. Wateraccumulatie op verkeerde plekken en winddruk zorgden voor het lekken van veel 
verbindingsstukken in de gevel-elementen van het dak. 

Naast de technische gebreken is het energieverbruik ook niet volledig gecompenseerd door de duurzame 
opwekking. Het vooraf berekende energieverbruik van de woning was gesteld op 7500kWh/jaar en het PV 
systeem zou dit volledig compenseren. Echter lag het totale energieverbruik in 2002 op ruim 10000kWh terwijl 
het PV systeem in datjaar minder produceerde, 6357kWhl591. De hoofdredenen hiervoor zijn de problemen met 
de warmtepomp en de leefwijze van de bewoners. De bewoners probeerden de eerste jaren zo energiezuinig 

mogelijk te leven. 

ss Rapport Sluisoord Apeldoorn. 2006, El Education 

so Blue Sky PV 80 

s7 Bouwhulpgroep, Schatgraven in de bestaande bouw, Onderzoeksresultaten en Aanbevelingen. april 2010 

ss Novem & Rem u, Energiebalanswoningen Nieuwland, 1998 

so Ravesloot, C. M, Proefschrift Rombo tactiek. 2005, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven 
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Afbeelding 18 Energiebalanswoningen Afbeelding 19 lekkage aan het dak16CI 

De laatste jaren houden ze er totaal geen rekening meer mee en gebruiken ze veel meer apparaten in huis. Een 
ander gebrek is de indeling van de woning, de woning is alleen ontworpen om energiezuinig te zijn, dit is niet 
altijd even praktisch. 
Er zijn verschillende berichtgevingen dat Eneco de lekkende daken zou gaan vervangen en de PV panelen in te 
zetten in Cambodja1611. 

Wijk Nieuwland te Amersfoort 

In de wijk Nieuwland in Amersfoort zijn verschillende toepassingen 
geweest van PV systemen in de gebouwde omgeving. Tweederde 
van de systemen hebben echter een Performance Ratio (PR) die 
lager is dan 0,65. Een goed geïnstalleerd en georiënteerd systeem 
heeft een PR van rond de 0,8, dat wil zeggen dat de efficiëntie 
van het gehele PV systeem op 80% ligt. Met deze lage PR waarde 
voldoen niet alle PV-systemen aan de verwachtingen. Twee 
oorzaken zijn bekend: schaduwval en elektrische systeemfouten. 
Elektrische systeemproblemen als corrosie op de connectoren 
(kabelverbindingen tussen panelen) en verkeerde string
configuraties spelen hier een rol. Maar een belangrijke conclusie 
is dat (gedeeltelijk) defecte systemen niet werden opgemerkt door 
gebrek aan beheer en controle van de systemenl57l. Afbeelding 20 lessenaarsdaken Nieuwland, 

Amersfoort1621 

Het monitoren (controleren van elektriciteitsproductie) van PV systemen is erg belangrijk. Als bewoners 
niet erg betrokken zijn met de installaties op of in hun woning, wordt niet snel opgemerkt dat een (deel 
van) het PV systeem niet naar behoren werkt. Dit komt deels door de manier waarop in Nieuwland de 
PV systemen zijn aangeschaft, bewoners hebben voor een kleine meerprijs een PV systeem op hun dak 
gekregen. Wanneer het systeem het niet meer doet zijn reparatie- of vervangingskasten vaak duurder dan 
men in eerste instantie heeft betaald voor het systeem. 
Daarom is het erg van belang dat de eigenaar betrokken moet zijn bij opbrengst, monitoring en onderhoud 
van de PV systemen. 

60 Welmer, N., Afstudeerverslag, 2009 
61 Picosol Nieuws, juni 2008, 9 
62 Bouwmeester, H. & IJken J. van, Bouwen op de zon. 1999, Amersfoort: Nieuwland Amersfoort 
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Stad van de zon te Heerhugowaard 

Afbeelding 21 Stad van de Zon, Gemeente Heerhugowaard 

De 'Stad van de Zon' is de meest ambitieuze wijk in Nederland op het gebied van PV in de gebouwde omgeving. 
Het totale Wp vermogen van deze wijk is 2,45MW, dit is ongeveer 4% van het totaal geïnstalleerde vermogen in 
Nederland (60MW)l631. De verwachtingen voor de PV-systemen bij Stad van de Zon lagen op een Performance 
Ratio (PR) van 0,80. De gemiddelde PR bij Stad van de Zon ligt op 0,81. De lessen die uit het project Nieuwland 
zijn getrokken hebben ertoe geleid dat deze systemen heel goed presterenl641. 

5.2.3 Conclusie bestaande situatie 

Ervaring uit deze projecten heeft geleerd dat het proces, van concept en uitvoering tot gebruik en beheer, lang 
duurt en vele partijen kent met wisselende kennis en belangen. 
In theorie werken adviseurs een concept uit die uitvoerende partijen, zoals bouwers en installateurs vertalen in 

werktekeningen en producten. Op basis daarvan worden de revisietekeningen gemaakt, die het uitgangspunt 
zijn voor het onderhoud en controleren van installaties. Communicatie met huidige en latere bewoners, 
onderhoudslieden en installateurs is erg belangrijk bij nieuwe installaties 
In de praktijk echter beperkt een adviseur zich door het gebrek aan praktische kennis vaak tot een schetsontwerp, 
hierdoor is het ontwerp afhankelijk van de kennis en ervaring van installateurs en bouwers. En van het 
prijsniveau dat bedongen is, aangezien installateurs en leveranciers tijdens de aanbesteding vooral op prijs 

worden geselecteerd. 

Wanneer door gebrek aan kennis een slecht uitgewerkt plan aan de basis staat van de uitvoering, dan zijn 

de installateurs en bouwers vervolgens genoodzaakt te improviseren. Door tijdsdruk, onervarenheid en 
ondeskundigheid gaat dan veel mis. Een slecht uitgevoerde installatie heeft in de regel veel onderhoud nodig. En 
moet later aangepast en gecorrigeerd worden. Gebrek aan kennis en geld in de ontwerpfase kan in de beheerfase 

leiden tot niet goed functionerende installaties. 

63 CBS Statline, Rapport Duurzame energie in Nederland 2008. 2009 
64 Westerhuis, R., Verhoef, L. & Sark, W. van, Monitoring en lessen PV-projecten Amersfoort en HAL gebied, New Energy Works. 2008, Utrecht: 

Universiteit Utrecht 
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'Samenwerking en kennisuitwisseling tussen de partijen is belangrijk bij het ontwikkelen van energieneutrale 
woningen en het toepassen van nieuwe technieken. Dat betekent dat ketenintegratie gedurende het hele proces 
moet plaatsvinden.'l571 

Daarnaast is een van de belangrijkste oorzaken van de problemen dat ontwikkelaars, architecten en 

bouwbedrijven onvoldoende rekening houden met de wensen van bewoners. Een ideaal PV dak zorgt voor 
onpraktische ruimtes. Betere afstemming op de behoeften van bewoners en het te verwachten onderhoud zijn 
cruciaal voor acceptatie en correct gebruik van innovatieve energieconcepten. 

Het onderzoek en ontwerp van dakrenovatie sluit het gat in de literatuurvan verschillende afstudeeronderzoeken 
van de afgelopen jaren, vooral gevelrenovatie vormde de hoofdmoot. 

Dakrenovatie met behulp van universeel inzetbare prefab dakelementen is een uniek concept 
De zon is de onuitputtelijke bron van bijna alle energie op aarde, we dienen dus met haar te ontwerpen, het dak 

biedt daar de meeste potentie voor. 

'Solar architecture is not aboutfashion, it is about survival' [Sir Norman Foster, architect] 

57 Bouwhulpgroep, Schatgraven in de bestaande bouw, Onderzoeksresultaten en Aanbevelingen. april2010 
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6. Programma van eisen 

De probleemvelden van de inleiding hebben zich in de analyse letterlijk vertaald in de titel van het project, het 
PV Renovatiedak. De integratie van deze drie onderdelen biedt een synergie van verschillende vakgebieden. 
In het programma van eisen worden uitgangspunten voor het concept en product omschreven. Deze 

uitgangspunten worden vertaald naar eisen uit het Bouwbesluit, hier zal het product op getoetst worden 
in hoofdstuk 7. Daarnaast worden randvoorwaarden en testvoorstellen opgesteld om de rapportage in te 

kaderen. 

6.1 Uitgangspunten concept 

Er volgen vijf uitgangspunten voor het totaalconcept uit de beantwoording van de deelvragen in de analyse. 

6.1.1 Verlengen gebruiksduur woningen 

Het verlengen van de levensduur van de woning betekent het toevoegen van een hogere kwaliteit door het 
vervangen of verbeteren van bestaande bouwdelen. De levensduur is afhankelijk van de constructieve en 
kwalitatieve eigenschappen van de woningen, er kan gesteld worden dat de gemiddelde gebruiksduur van een 
woning in Nederland ongeveer 120 jaar is140

•
651. Dit betekent dat woningen uit de periode 1945-1975 constructief 

gezien nog lang mee moeten gaan. 
De eis is dat het PV Renovatiedak de gebruiksduur van het dak met minimaal 25 jaar verlengt. 
Na deze verlenging moet het echter mogelijk zijn om door aanpassingen de levensduur verder te verlengen, 
het PV Renovatiedak moet dus flexibel en aanpasbaar zijn voor aanpassingen in de toekomst. Elementen en 
PV panelen moeten demontabel zijn voor onderhoud en vernieuwing. Verbindingen, stelruimtes en wind- en 

waterdichting spelen dus een belangrijke rol. 

6.1.2 Passief en actief zon-gericht ontwerpen 

Het PV Renovatiedak zal met de ingreep rekening houden met de zon. Passief kan een woning energie besparen, 

actief valt energie op te wekken. 
Energie besparingen worden gehaald uit het isoleren van het dak. Volgens het Bouwbesluit (zie paragraaf 6.3) is 
de minimale eis een Re waarde van 2,5m2K/W. Deze waarde zal in de toekomst hoger worden dus er is voor het 
PV Renovatiedak een waarde van minstens Rc=5m 2K/W vastgesteld. 
Passiefhuizen hebben een Re waarde van minimaal8m2K/W. Het behalen van deze hoge waarde brengt significant 

dure ingrepen met zich mee, naast een isolatielaag van vaak minimaal 300mm moet men ook denken aan 
geïsoleerde stijlen (Finnjoist) en kozijnen, drievoudig glas en gebalanceerde ventilatie. Kierdichting is dus uiterst 
belangrijk en zelfs bij nieuwbouw is de kwalificatie van Passiefhuis alleen haalbaar bij zeer hoge investering en 
hoog kennisniveau van uitvoerders en bouwvaklieden1661. Bij renovatieprojecten is het streven naar Passiefhuis 
kwalificatie dus een erg hoge en dure ambitie. 
Energie opwekken zal gebeuren door middel van een zo gunstig mogelijk georiënteerd PV systeem. Een eis is dat 
het PV systeem minimaal 85% van de jaarlijkse zoninstraling moet opvangen. 

6.1.3 Vergroten van woning 

De woningen uit de periode 1945-1975 zijn voor hedendaagse gezinnen vaak te klein. Het oppervlak van de 

gemiddeldetussenwoning uit de periode 1945-1975 is 95,6m2
, waarvan bijna 13m2 de engeisoleerde zolder 

betreft (Bijlage B). 

40 Weijers, J. Afstudeerproject 'PLUG component'. 2010 
65 www.bestaandewoningbouw.nl 
66 Franke, E., Architect Passiefhuizen (Interview voor het vak Duurzame Bouwtechniek). 2008 
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Het oppervlak van de gemiddelde tussenwoning gebouwd vanaf 2007 is 124,3,m21671. 

Uitbreiding is dus gewenst, maar niet ten koste van de beperkte grond om de woning. Voor deze woningen 
ligt de gemiddelde perceeloppervlakte tussen 130 en 170 m21681. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde 
perceeloppervlakte van 216m2 voor eengezinswoningen gebouwd tussen 2000-20101691. 

Het PV Renovatiedak zal dit moeten beantwoorden met een optie tot woningvergroting. 

6.1.4 Renovatie met zo min mogelijk hinder 

Tijdens renovatie bestaat de overlast voor de bewoners uit verschillende niveaus; buiten de woning, binnen de 
woning en tijdelijk verhuizen. De overlast dient geminimaliseerd te worden om acceptatie van de ingreep te 
versnellen, de voorwaarden uit paragraaf 4.2 gaven aan dat 70% van de bewoners in moet stemmen met het 
renovatieproject. Wanneer bewoners tijdelijk moeten verhuizen, moet de woningcorporatie minimaal €5.327,
vergoeding geven voor huisvesting- of verhuiskosten. 
Om deze kosten uit te sparen dient de woning te alle tijden waterdicht te blijven en binnen de woning moeten 
de belangrijkste gebruiksruimtes blijven functioneren. 
Een andere eis is dat de buurwoning onaangetast moet blijven. Elke woning moet individueel gerenoveerd 
kunnen worden, zodat projecten waar minder dan 70% van de bewoners instemt toch door kunnen gaan. Later 
moet de mogelijkheid blijven bestaan de buurwoning te renoveren. 
De eis uit het bouwbesluit dat er SOOmm vanaf het woningscheidend vlak geen opbouw gerealiseerd mag 
worden, houdt dit product geen rekening mee. Het is het streven om een volledige rij woningen aan te pakken. 

6.1.5 Uniforme uitstraling van het dakvlak, hoge esthetische waarde 

De wens voor een uniforme uitstraling van het dakvlak is een moeilijk meetbare eis. De PV panelen en rand 
afwerkingen moeten in dezelfde kleurstellingen uitgewerkt zijn zodat het zicht vanaf de straat een eenheid 
vormt. Bij woningvergroting moeten de wandelementen van verschillende gevelbekleding voorzien kunnen 
zijn. 

67 SenterNovem en VROM, Referentiewoningen nieuwbouw. 2007 
68 Eigen inventarisatie 120 tussenwoningen bouwjaar 1945-1975 
•• Monitor Nieuwe Woningen. juli 2010 
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6.2 Uitgangspunten product 

Uitgangspunten van het product zijn specifieker gericht op de (bouw) elementen waar het PV Renovatiedak uit 

bestaat. 

6.2.1 Universele bouwelementen voor verschillende typen woningen uit periode 1945-1975 

Tijdens renovatie moeten de elementen met verbindingsstukken kunnen worden gemonteerd of afgewerkt. 
Bij de projecten is een goede inmeting van de woningen cruciaal om de afmetingen van de prefab elementen 
te bepa len, wanneer deze elementen dan zijn gemaakt moet op de bouwplaats het bouwproces hetzelfde zijn 
als voor andere PV Renovatiedaken. Het is daarom van groot belang dat de prefab elementen dezelfde rand 

detailleringen hebben. 

6.2.2 Afmetingen elementen 

De maximale afmetingen van de elementen zijn afhankelijk van de transportmogel ijkheden. Er wordt gekozen 
voor transport per vrachtwagen omdat dan alle bouwplaatsen bereikt kunnen worden over wegen. De 
transportafmetingen zijn wettelijk vastgelegd en er wordt om financiële redenen niet gekozen voor exceptioneel 

transport. 
Maximale afmetingen die vervoerd kunnen worden zijn: (LxBxH) 2500x12000x3450mm1701 

6.2.3 Snel bouwproces op de bouwplaats, weinig arbeidsintensief 

Een snel bouwproces dat weinig arbeidsintensief werk behoeft zorgt enerzijds voor minder lang overlast voor de 
bewoners en anderzijds voor eenvoudig en risicoverminderend werk. Een eis is om na het plaatsen van de dak
en wand-elementen zo min mogelijk te hoeven monteren op het dak en dat er zo snel mogelijk een waterdichte 

situatie ontstaat. 

6.2.4 Behoud van opbrengst PV systeem 

Het behouden van de opbrengst van het PV systeem heeft te maken met verschillende aspecten. Bij goed 
ontwerp, installatie en onderhoud levert een PV systeem na 25 jaar gegarandeerd 80% van de energie1711. 

Rookgasafvoeren, ventilatiepijpen mogen in geen geval schaduw op hetPVvlak geven want dit werkt erg nadelig 

op het PV systeem. 
Daarnaast is het belangrijk het PV systeem vrij van vervuiling te houden. Een PV systeem heeft niet veel 
onderhoud nodig. Wel is het van belang om de PV panelen regelmatig te controleren. Vooral bladeren, vogelpoep 

en ophoping van vuil bij de randen kan de werking van het systeem flink verstoren. Lichte vervuiling zoals stof, 
zand en dergelijke heeft in het algemeen weinig invloed op de opbrengst, zeker als de zonnepanelen onder een 
hoek van 15° of groter zijn opgesteld. De meeste vervuiling wordt dan door regenbuien en dergelijke voldoende 
afgespoeld. Wel is het aan te bevelen om in ieder geval één keer per jaar de panelen goed schoon te maken. Dit 
kan het beste direct na de winter, dus vlak voor het moment dat het zonnestroom-seizoen weer gaat beginnen. 

Controle van bekabeling en dakdoorvoeren is dan ook aan te bevelen. 
In het ontwerp mogen geen schaduwobjecten op het dak staan en controle van PV panelen en andere 

componenten moet goed mogelijk zijn. 

6.2.5 Minimaal en duurzaam gebruik van materialen 

Vanuit milieuoogpunt wordt gestreefd naar een minimaal materiaalgebruik. Er moet zo min mogelijk sloopafval 

vrijkomen en toegepaste materialen moeten zo duurzaam mogelijk zijn. 
Ook bij het ontwerp van de elementen moet zorgvuldig worden gekeken naar standaard afmetingen van 

houtmaten, multiplex platen, (a luminium) profiellengtes etc. 

70 Moonen, F., De geïndustrialiseerde fundering, promotieonderzoek. 2001, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven 
71 Suntech Power, Garantievoorwaarden PV paneel fabrikanten. 2010 
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6.2.6 Gebruik van standaard PV panelen 

Omdat het PV systeem een groot aandeel heeft in de kosten wordt gekeken naar een goede en rendabele 
oplossing. Er is een groot prijsverschil tussen standaard PV panelen en PV panelen die speciaal als dakproduct 
ontworpen zijn. De productiecapaciteit van standaard PV panelen is vele malen groter dan bedrijven die PV 
panelen maken puur gericht op dakbedekking. Daarnaast is het van groot belang dat defecte PV panelen over 20 
jaar nog kunnen worden vervangen. De afmetingen van de standaard PV panelen zijn afhankelijk van de cellen 
die worden gebruikt. PV cellen van kristallijn silicium zijn er hedendaags vooral in afmetingen van 5 en Ginch, 
(125x125mm en 156x156mm resp.) Een veelvoud van deze afmetingen vormen dus de maten van het paneel. Er 
wordt aangenomen dat deze standaard paneel afmetingen (1580x810mm of 1500x1000mm) een aantal jaren 
behouden blijven. 

6.2. 7 Mogelijkheid tot meer energiebesparende installaties 

Het PV Renovatiedak wordt ontworpen voor een volledige bezetting met PV panelen. Er moet echter de 
mogelijkheid zijn om ook een thermisch zonne-energiesysteem toe te passen op het dak, dit betekent dat 
naast toevoeging van deze thermische panelen, er ook ruimte moet zijn voor de installaties erachter zoals een 
boiler of warmtevat. Daarnaast moet er ruimte voor WarmteTerugWin (WTW) installaties of gebalanceerde 
ventilatiesystemen in het ontwerp aanwezig zijn. 
Het rapport houdt rekening met een eventuele toevoeging van dergelijk systeem zodat deze installaties eenvoudig 
toepasbaar zijn tijdens of na de renovatie, er worden echter geen ontwerptekeningen voor gemaakt. 

6.2.8 Bliksemafleiding en aarding 

De kans op blikseminslag is vooral afhankelijk van de hoogte en de vorm van het gebouw, de gebruikte 
materialen en de locatie in het vrije veld en in Nederland. Als de gebouwschil uit metaal bestaat moet er vanaf 
gebouwhoogten van 20 meter bliksemafleiding ontworpen worden volgens de NEN 1014 'Biiksembeveiliging'. 
Voor het PV Renovatiedak worden hier dus geen eisen aan gesteld. 

6.2.9 Financieel rendabel 

De markteconomische eisen worden niet uitvoerig behandeld. Er is beperkte kennis over daadwerkelijke kosten, 
waardevermeerdering en energiebesparingen van het PV Renovatiedak. De haalbaarheid van de eisen wordt 
getoetst door aannames. 

Investering in een PV Renovatiedak kan terug worden verdiend door de besparing op energielasten en 
waardevermeerdering van de woning. Gesprekken met woningcorporaties als WonenBreburg en Servatius 
(Paragraaf 7.7) duiden op wenselijke terugverdientijden (TVT) van 7-8 jaar. Deze TVT is vooral gebaseerd op 
verlagen van energielasten voor de bewoners en de huurverhoging gekoppeld aan het energielabel die ten 
goede komt aan de woningcorporatie. 
Deze TVT zal niet haalbaar zijn door de investering in een PV systeem. Zoals in de slotalinea van paragraaf 3.3 
al wordt aangegeven, is de TVT van een PV systeem (zonder subsidie) ongeveer 17-18 jaar. Afschrijving in 7-8 
jaar is dus geen haalbare en acceptabele eis. Er wordt daarom gestreefd naar een terugverdientijd (TVT) voor 
de totale investering van 15 jaar. 
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6.3 Eisen Bouwbesluit 

Uitgangspunten voor het PV Renovatiedak worden vertaald naar toetsbare eisen. De eisen waar het PV 
Renovatiedak aan moet voldoen worden beschreven aan de hand van het Bouwbesluit, NEN normen en de 
Arbo-wet. DeNEN (NEderlandse Norm) is een standaard waarin Nederlandse normen worden vastgelegd. 

De zolder van de woningen uit de periode 1945-1975 wordt als een 'onbenoemde ruimte' beschreven en had 
destijds minimale eisen. Het PV Renovatiedak maakt van deze onbenoemde ruimte echter een 'gebruiksruimte' 
die moet voldoen aan de eisen van het huidige Bouwbesluit. 
Aan de hand van de voorschriften uit het Bouwbesluit is beschreven welke artikelen van toepassing zijn op het 
PV Renovatiedak. Deze artikelen bepalen de eisen waaraan het product moet voldoen. 

In artikel 4 van de Woningwet staat: 'Indien een bouwwerk of standplaats gedeeltelijk wordt vernieuwd, 
veranderd of vergroot, zijn de voorschriften, bedoeld in artikel 2*, voor zover zij betrekking hebben op het 
bouwen, slechts van toepassing op die vernieuwing, verandering of vergroting.' 
Na voltooiing van de renovatie zullen dus de nieuwe bouwdelen moeten voldoen aan de betreffende 
voorschriften. De bestaande vloerconstructie en (woningscheidende) wanden mogen geen belemmering zijn 
voor het niet voldoen aan deze voorschriften. Omdat we echter van een voorheen onbenoemde ruimte naar 
een gebruiksruimte gaan, is hier waakzaamheid geboden. 
Maar in beginsel (artikel 6) mogen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen als zij van mening zijn dat 
in redelijkheid niet aan de nieuwbouwvoorschriften kan worden voldaan. 

Omdat het een renovatie betreft, wordt alleen voor de nieuwe schil bepaald aan welke eisen het moet voldoen. 
Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid (2), gezondheid(3) en energiezuinigheid (5) worden in acht genomen. 
De rest van de eisen die niet van toepassing dienen op het PV Renovatiedak worden niet beschreven. 

6.3.1 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid: 

Artike/2.1) Algemene sterkte van de bouwconstructie 

Bouwconstructies van een gebruiksfunctie moeten voldoen aan veiligheidsklasse en referentieperiode als 
aangegeven in tabel 1 van NEN 6702 'Technische grondslagen voor bouwconstructies - Belastingen en 
vervormingen' Een woning wordt aangeduid als 'niet in een woongebouw gelegen woonfunctie' en heeft 
veiligheidsklasse 2 voor een referentieperiode 50 jaar. 
De hieruit volgende belastingfactoren zijn ontleend aan tabel 2 van NEN 6702; 
Fundamentele combinaties (1): yf;g;u ongunstig = 1,2 

yf;g;u gunstig = 0,9 
yf;q;u = 1,3 

Fundamentele combinaties (2): yf;g;u ongunstig = 1,35 
yf;g;u gunstig = 0,9 

Bijzondere combinaties (3): yf;g;u = 1,0 (voor alle gevallen dezelfde rekenwaarde) 

Deze belastingfactoren worden gebruikt bij het bepalen van de uiterste grenstoestand waarbij een constructie 
bestand duurzaam bestand moet zijn tegen de optredende krachten. 

• In artikel 2 van de woningwet staat omschreven dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, enei'J!iezuinigheid en milieu technische voorschriften worden gegeven omtrent het bouwen van bouwwerken. 
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Artikel 2.2) Sterkte bij brand 

Bij nieuwbouw mag de hoofddraagconstructie mag gedurende 60 minuten niet bezwijken indien geen 
vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 meter. Dit komt voort uit tabel 2.9.1 van het bouwbesluit In 
afwijking van deze waarde, mag er de tijdsduur met 30 minuten worden bekort indien de volgens NEN 6090 
'Bepaling van de vuurbelasting' bepaalde permanente vuurbelasting van het bouwwerk waarvan de 
hoofddraagconstructie deel uitmaakt niet groter is dan 500 MJ/m2

• 

De referentiewoning met stenen muren heeft met hoge waarschijnlijkheid een vuurbelasting kleiner dan 
500MJ/m2

• 500MJ komt overeen met 26kg vurenhout, en dat heeft de (in baksteen opgebouwde) referentie
woning per vierkante meter niet. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld dakbedekking niet mee te rekenen. Dat kan alleen als het 
bouwwerk bij volledige verbranding niet instort en die dakbedekking ook nog eens gedurende de volledige 
brandtijd voldoende is beschermd tegen de hitte. Dit stelt eisen aan ventilatie-, bekabeling- en andere 
dakdoorvoeren. Dit gegeven kan een nog lagere vuurbelasting opleveren, maar wordt in dit rapport niet verder 

uitgewerkt. 
Bij bestaande bouw mag de hoofddraagconstructie gedurende 30 minuten niet bezwijken indien geen vloer 
hoger ligt dan 7 meter. Omdat het PV Renovatiedak een renovatie van een bestaande woning betreft en dit 
rapport zich in geringe mate berekeningen uitvoert op de daadwerkelijke situatie, wordt een aanname gedaan 
dat de hoofddraagconstructie en gebouwschil 30 minuten brandwerend moet zijn. 

Artike/2.11} Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 

In artikel 2.85 wordt een dak als niet brandgevaarlijk omschreven als het bepaald is volgens NEN 6063 
'Brandgevaar daken'. Aan de bepalingsmethode met betrekking tot het al dan niet brandgevaarlijk zijn van een 
dak voldoet het PV Renovatiedak niet. Het valt dus in de categorie brandgevaarlijk en zo zal het in de komende 
artikelen worden omschreven. 

Artike/2.12) Beperking van ontwikkeling van brand 

Een constructie-onderdeel heeft een volgens NEN 6065 'Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van 
bouwmateriaal(combinaties)' bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, ook uit artikel 2.85 volgt dat het PV 
Renovatiedak brandgevaarlijk is. Voor de gebruikte materialen geldt; 
Voor de binnenzijde van de wandelementen geldt klasse 4. 
Voor de buitenzijde van de gevelementen geldt klasse 4. 
Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructie-onderdelen van elke afzonderlijke ruimte is de 
eis niet van toepassing, dit betekent dat doorvoeren zonder probleem toegepast kunnen worden. 
Voor vloeren geldt de norm NEN 1775 'Brandvoortplanting vloeren', omdat het de bestaande situatie betreft 
gaat dit rapport daar niet verder op in. 
Het dak zal apart behandeld worden. Het geïntegreerde PV systeem wordt behandeld in de NVN 7250 'Zonne
energiesystemen- integratie in daken en gevels' in Bijlage C. 

6.3.2 Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid: 

Artike/3.1) Bescherming tegen geluid van buiten 

Er is een aantal wetten dat eisen aan de geluidsisolatie of aan geluidniveaus stellen. Dit zijn voor woningen de 
Woningwet en de Wet geluidhinder. De geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat in de woning een 
bepaald geluidniveau niet wordt overschreden. Artikel 3.1 stelt een prestatie-eis aan de geluidwering van de 
gevel, die gelijk is aan het verschil van de geluidbelasting op de gevel, bepaald in overeenstemming met de set 
geluidhinder, en de toegestane geluidbelasting in de woning, eveneens volgens de wet geluidhinder. 
Het Bouwbesluit stelt een minimum eis aan de geluidwering, onafhankelijk van de ligging van de woning en 
zijn geluidbelasting. Voor een verblijfsgebied is minimaal een karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
(gesloten) scheidingsconstructie van 20 dB(A). 
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Een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of 
spoorweglawaai, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, wordt bepaald volgens 
NEN 5077 'Geluidwering in gebouwen'. 
Geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie bedraagt dan ten hoogste 35 dB{A). 
Aan vliegtuiglawaai is een apart lid gewijd, dit valt buiten deze rapportage. 

Daarnaast is de NPR 5070 'Geluidwering in woongebouwen' gericht op de lucht- en contact- geluidsisolatie 
tussen woningen. Dit wordt echter buiten beschouwing gelaten omdat in het woningscheidend vlak om 
brandveiligheidsredenen al geen contact wordt gemaakt door een materiaal anders dan isolatiemateriaal. 

Artikel 3.2) Bescherming tegen geluid van installaties 

Het karakteristieke geluidniveau van installaties, in naastgelegen woningen, mag ten hoogste 30 dB{A) bedragen. 
Dit heeft betrekking op de omvormers voor het PV systeem en eventueel WTW-installatie wanneer thermische 
panelen worden toegepast. 

Artikel3.3) Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie 

De eis binnen de woning is niet van toepassing tussen verblijfsruimten die op dezelfde verdieping liggen én in 
open verbinding met elkaar staan of middels een {schuif)deur met elkaar verbonden zijn. De eis is dus wel van 
toepassing tussen ruimten op verschillende verdiepingen die via een vide of open trap met elkaar in verbinding 
staan. Deze situatie wordt niet vernieuwd dus leggen de eisen geen beperkingen op. 

Bij alle artikelen op het gebied van bescherming van geluid kunnen burgemeester en wethouders bij het geheel 
of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing verlenen van de 
karakteristieke geluidwering tot een niveau dat maximaallO dB{A) lager ligt. Dit is in navolging van Artikel4 van 
het Bouwbesluit. 

Artikel 3.6) Wering van vocht van buiten 

Waterdichting is een primaire functie van een gevel. De gevel moet het water dat direct of indirect op de gevel 
komt afvoeren. Hierbij moeten waterophopingen en strepen met vervuiling voorkomen worden. Ventilatie en 
drukvereffening zijn één van de belangrijkste aspecten om de uitwendige scheidingsconstructie waterdicht te 
houden. Volgens NEN 2778 'Vochtwering in gebouwen' wordt bepaald of een scheidingsconstructie waterdicht 
is. Dit wordt getest door de scheidingsconstructie aan de buitenzijde met overdruk te belasten met water. Het 
maximale luchtdrukverschil over de scheidingsconstructie is afhankelijk van de hoogte van de dakrand boven 
het maaiveld, de ligging van het gebouw in een windsnelheidsgebied en een bebouwde of onbebouwde 
omgeving. 
Voor het testen van het PV Renovatiedak wordt uitgegaan van dezelfde condities die worden toegepast bij 
bepaling van maximale winddruk op de constructie uit tabell van Bijlage A NEN 6702. {Bijlage C) 

Wering van vocht wordt dus gedaan met een luchtdruk verschil van llOPa voor een beproevingsduur van 300 
seconden. Indien tijdens of binnen ca. GOs na het beëindigen van de beproeving lekkage en/of het nat worden 
van het binnenoppervlak visueel waarneembaar is, dan dient de constructie als niet-waterdicht te worden 
beschouwd. 

Artikel 3. 7) Wering van vocht van binnen 

De scheidingsconstructie dient een opbouw te hebben waarbij de vorming van allergenen voldoende wordt 
beperkt. Dit komt neer op een goede detaillering van dampremmende en dampdoorlatende folies. 



T-11 · l.uc:Ndrukvwncfl.....,.de <*I*"<:M- de durbij ...,.__ ... .,._.,;ng_ 

m 

10 
1!1 

Tabell + 2 van NEN 2778 

-il 
Pa 

0 
50 

f 1DD 

1 150 

200 
~ 

300 
3!iD 
400 

4!10 

!100 
!1!10 

Artikel3.10} Luchtverversing 

2!!0 
300 180 

beproeyingocluu 

• 
900 
300 

30D f 
.00 

300 
300 

300 
300 
300 

300 
300 
300 

220 

000 

bebouwd 

DD 
70 
110 

De voorziening voor luchtverversing van een verblijfsruimte zorgt dat het ontstaan van een voor de gezondheid 
nadelige kwaliteit van de binnenlucht voldoende wordt beperkt. Dit wordt bepaald aan de hand vanNEN 1087 
en 8087 'Ventilatie van gebouwen'. 

Het is wel degelijk van belang dat dit wel wordt gefaciliteerd want een ruimte waarin zich een opstelplaats voor 

een verbrandingsteestel bevindt, heeft een zodanige voorziening voor de toevoer en afvoervan verbrandingslucht 
nodig volgens artikel 3.13 en 3.14. 

De vereiste minimale ventilatiecapaciteit wordt in dm3/s per m2 verblijfsgebied berekend. Voor de zolder/ 
verdieping van het PV Renovatiedak geldt een ventilatiecapaciteit van ten minste 21dm3/s voor de ruimte waarin 
zich een opstelplaats voor een verbrandingsteestel bevindt. Of een ventilatiecapaciteit van ten minste aan 0,7 
dm3/s per m2 vloeroppervlak. 
Het ontwerp zal ruimte voor luchtverversingsinstallaties faciliteren, deze installaties worden niet getoetst. 

Artikel 3.20} Daglicht 

De gebruiksruimte is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden. Verschillende parameters zijn van 
belang voor de effectiviteit van een daglichtopening, deze zijn bepaaldinNEN 2057 'Daglichttoetredingen'. 
Daglichttoetredingen moeten minimaal 10% bedragen van de vloeroppervlakte in m2

, met een minimum van 
0,5m2

• Bij het PV Renovatiedak wordt uitgegaan van verticale daglichttoetreding, dit betekent dat de verhouding 
tussen de oppervlakte van de daglichtopening en vloeroppervlakte minimaal1:10 behoort te zijn. 
Projecteer de delen van het aanwezige overstek, die zich voor de daglichtopening bevinden, loodrecht op de 
daglichtopening. Het gebied dat boven de horizontale projectie valt wordt niet meegerekend in de oppervlakte 
van de daglichtopening. 

6.3.3 Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid 

Artikel5.1) Thermische isolatie 

Een uitwendige scheid ingsconstructie van een verblijfsgebied, heeft een volgens NEN 1068 'Thermische isolatie' 

bepaalde warmteweerstand (Re waarde) van ten minste 2,5 m2K/W. De eis gelft niet voor een deur, raam e.d. 
Hiervoor geldt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt ten hoogste 4,2 W/ m2K is. 
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Artikel 5.2) Beperking van luchtdaarlatendheid 

De volgens NEN 2686 'Luchtdoorlatendheid van gebouwen' bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan 
verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m3/s. Omdat het 
hier echter gaat om een gedeeltelijke verbouwing mogen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen. 

Artikel 5.2) Energieprestatie 

Bij hetgedeeltelijk vernieuwen of veranderen of hetvergroten van een bouwwerk is hetenergieprestatiecoëfficient 

niet van toepassing. Hier hoeft dus niet aan getoetst te worden, maar de energieprestatie van de woning na 
renovatie is wel degelijk van belang bij bepaling van het EnergielabeL 

NEN ontwikkelt in 2010 een nieuwe norm voor Energieprestatie van gebouwen; de NEN 7120. Dit is een aanvulling 
op de NVN7125 van maart 2010. Aan de hand van deze normen kan de energieprestatie van gebouwen worden 

berekend. 

6.3.4 Eisen ten behoeve van bouwkundige integratie zonne-energiesystemen 
In de NVN7250 (Nederlandse VoorNorm) staan ontwerpspecificaties voor bouwkundige integratie van zonne

energiesystemen op het dak. In bijlage C worden de specificaties uit de NVN 7250 behandeld: . 
1) Fundamentele en bijzondere belastingcombinaties 
2) Inwendige condensatie 
3) Brandveiligheid 

4) Akoestische eisen 
5) Vochtwerendheid 
6) Thermische isolatie 

7) Toegepaste materialen 

6.4 Randvoorwaarden 

Het PV Renovatiedak wordt ontworpen voor Nederlandse rijtjeswoningen uit de periode 1945-1975. De veelal 
uniforme opbouw van deze grote groep woningen, ruim 1,1 miljoen, zorgt ervoor dat een universele aanpak 
een mogelijkheid biedt. De standaard referentiewoning van Novem (Bijlage B) wordt hiervoor als uitgangspunt 

genomen. De elementen moeten voldoende aanpasbaar zijn om variatie in het ontwerp op woningniveau op te 
kunnen nemen. Woningen anders dan dit constructieprincipe en detailleringen wordt niet voor ontworpen. 

6.5 Testvoorstellen 

Om een indruk te geven van de wijze waarop bouwgeïntegreerde systemen getest zullen worden in de 
toekomstige Europese normen (Bijlage C), passeren enkele voorstellen de revue1721. Dit rapport beperkt zich 

echter tot het beschrijven van de testopstellingen. 

Impacttest 

Bij dezetestworden de modulen ( minimaalvier per systeem) op hun weerstand tegen inslagvan zwarevoorwerpen 

getest. Hiervoor wordt het complete systeem ingebouwd zoals de leverancier op de markt wordt aangeboden, 
dus inclusief onderconstructie en bevestigingsmiddelen. Ingebouwd in de testopstelling (Afbeelding 23) valt een 
zware zak van een hoogte van 1220 mm op de meest kwetsbare plaatsen (hoeken en randen) van de panelen. 

Na deze test mogen geen gevaarlijke stukken glas loskomen en moeten de onderconstructie en verbindingen in 
tact blijven. 

72 AgentschapNL, Gebouwintegratie zonnestroomsysteem. 2010 
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Afbeelding 23 lmpacttesti72J Afbeelding 24 PV systeem van dak af geblazen1721 

Dynamische windbelastingstest 

Zware wind kan enorme schade toebrengen aan PV systemen en bovendien gevaar opleveren voor de omgeving. 
Afbeelding 19 geeft een voorbeeld van een systeem dat volledig van het dak is geblazen. 
Om te beschrijven wat voor krachten er op een PV systeem op het dak of aan de gevel afspelen, is een zogenaamd 
dynamische windbelastingstest ontwikkeld. Dit is in opdracht gedaan voor het EurActiveRoofer Project, een 
Europees initiatief om normen voor installatie van PV systemen in de nieuwe Eurocodes toe te voegen1731. Bij 
deze test is het PV systeem, ook hier weer als een compleet bouwproduct, ingebouwd en in de testopstelling met 
zuignappen aan een pneumatisch krachtbank verbonden. Dit pneumatisch systeem oefent wisselende krachten 
op het systeem uit volgens een vooraf vastgelegd programma. Deze test is met name gericht op trekkrachten 
omdat de zuigkracht die de wind op gebouwpanelen uitoefent de meest kritische is. Na de test wordt het 
zonnestroomsysteem gecontroleerd op schade en getest of het systeem nog naar behoren werkt. 

Brandbestendigheid 

Ook mag een zonnestroomsysteem de 
brandbestendigheid van een gebouw niet negatief 
beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld een brandend 
voorwerp op het zonnestroomsysteem terechtkomt, 
mag het systeem niet volledig uitbranden of erger nog 
doorbranden naar het onderdak. Want daarmee vormt 
het een potentieel brandgevaar voor het gebouw. Om 
dit de testen is een beproevingsmethode ontwikkeld 
waarbij een mand met brandende houtsnippers op de 
meest cruciale punten van het zonnestroomsysteem 
wordt gezet, zoals bijvoorbeeld de randen en 
kruispunten tussen de panelen. Op deze wijze wordt 
ook de vaak in kunststof uitgevoerde waterdichte 
onderplaat meegetest. Het zonnestroomsysteem 
voldoet een de brandbestendigheidseisen als het 
tijdens de test standhoudt en geen branduitbreiding 
naar de bouwomgeving laat zien. 

" www.euractiveroofer.org 

Afbeelding 25 Brandtest1721 
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7. Het ontwerp 

Het ontwerp wordt in dit hoofdstuk getoetst aan het Programma van Eisen. In de eerste paragraaf wordt het 
concept beschreven, het concept vormt de synergie van de vakgebieden en beantwoordt de uitgangspunten 
opgesteld in hoofdstuk 6. 

Het PV Renovatiedak wordt in de daarop volgende paragrafen in afzonderlijke onderdelen van het ontwerp 
behandeld, gevolgd door de uitvoering, kosten en toetsing van het PV Renovatiedak aan de eisen en aan de 
markt. 

7.1 Het concept 

Het PV Renovatiedak is een renovatiemethode waarin een PV systeem wordt geïntegreerd in standaard 
bouwproducten en elementen voor renovatie. Het dakelement wordt een combinatie van een isolerend pakket 
met geïntegreerde PV panelen. Het dakelement zal dezelfde toepassingsgebieden hebben als de bestaande 
prefab dakelementen en scharnierkappen. 
De integratie is tot stand gekomen waarin het zon-gericht ontwerpen als uitgangspunt heeft gediend. Omdat de 

kosten van het PV systeem een bepalende factor zijn, is het dakelement ontwikkeld voor optimale toepassing 
van het PV systeem. Het plaatsen van PV panelen in de gebouwde omgeving legt geen extra beslag op nuttige 
ruimte en het wekt de elektriciteit op dicht bij de plaats waar de elektriciteit gebruikt wordt. 

Passief en actief zon-gericht ontwerpen 
De opbouw en indeling van rijtjeswoningen uit 1945-1975 is vrijwel uniform, ongeacht de oriëntatie. Na renovatie 
is de eis dat de woning zowel actief als passief energie bespaart, dit kan alleen wanneer rekening is gehouden 

met de oriëntatie van de woning. Zon-gericht ontwerpen gaat uit van een slim bouwkundig ontwerp met 
maatregelen om de zon binnen te halen wanneer zij gewenst is en om de zon te weren wanneer zij ongewenst 
is. Voor het PV systeem is het al helemaal van hoge importantie zon-gericht te ontwerpen, het dure systeem 
verdient zichzelf sneller terug naarmate er meer elektriciteit kan worden gegenereerd. 
Afbeelding 26 geeft weer hoeveel procent van de maximale zon-instraling de verschillende vlakken op de 
woning krijgen. Deze waarden zijn af te lezen uit de instralingsgegevens van de zonP41. In Nederland is het 

meest ideale vlak een hellingshoek van 37°, richting het zuiden. Voor elke helling en oriëntatie van een vlak is 
bepaald hoeveel deze waarde afwijken van dit optimale vlak (=100%). Op deze manier kan men bepalen hoe 
efficiënt het PV systeem gelegen is. De instralingsgrafiek laat goed zien dat plaatsing van een PV systeem op het 

noorden niet efficiënt is en dat de daken gericht op het zuiden ideaal zijn voor toepassing van actieve zonne
energiesystemen. 

Om het PV Renovatiedak voor elke woning geschikt te maken, ongeacht de oriëntatie, is het niet efficiënt om de 
oude kap te gebruiken. Er is altijd maar één zijde van de kap die voorzien kan worden van PV panelen, en kappen 

georiënteerd op het oosten of westen ontvangen minder dan 78% van het maximale licht. 
Het PV renovatiedak gaat daarom uit van een flinke ingreep waar de oude kap wordt vervangen door een 
lessenaarsdak met een helling van 15°. Met dit concept wordt voor elke oriëntatie van de rijtjeswoning minimaal 
85% van het invallende licht opgevangen. Afbeelding 27 maakt dit aan de hand van de instralingsgrafiek 
zichtbaar. 

74 Lichtwaarden Ukkel, Meteonorm. 2010 
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Het resultaat is dat het PV Renovatiedak ongeacht de oriëntatie een PV systeem biedt dat ruim 85% van de 
jaarlijkse zoninstraling ontvangt. Zes van de acht oriëntaties op de woningmarkt ontvangen zelfs meer dan 93% 
van de zoninstraling. Het passief en actief ontwerpen met de zon is daarmee optimaal toegepast, woningen 
zullen na de renovatie van het dak energie besparen en energie opwekken. Ook het weren van de hoge zomerzon 
is door een overstek aan de zuidkant te verkrijgen, terwijl de laagstaande winterzon wel kan toetreden om de 
woning op te warmen. Aan de noordkant bevinden zich grotere ramen zodat er voldoende daglicht toetreding 
is in de nieuwe kamers. 

Een tweede eigenschap is dat met het lessenaarsdak meer ruimte gecreëerd wordt in de woningen. De 
zolder is oorspronkelijk niet ontworpen als gebruiksruimte, het vertrek heeft enerzijds slechte energetische 
eigenschappen, en anderzijds de onhandige vorm en hoogte. 
Met dergelijke ingreep wordt de zolder echter een praktische en aangename verblijfsruimte. 

Een derde belangrijke eigenschap is dat de hinder voor bewoners zo min mogelijk mag zijn tijdens het 
renovatieproces. Het PV Renovatiedak houdt in dat de ingreep op het dak gedaan, bewoners zullen hierdoor 
minder hinder ondervinden dan wanneer de woning wordt uitgebreid in bijvoorbeeld de gevel. 
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Dit concept is vernieuwend en kan universeel worden toegepast zodat het PV systeem zo optimaal mogelijk 
wordt geplaatst. Het PV Renovatiedak beantwoordt op deze manier de conceptuitgangspunten; het energetisch 

verbeteren van de woning, vergroten van de woning en de uitstraling veranderen. 

7.2 Het product 

Overeenkomstige detailleringen in de woningen maken een universele oplossing mogelijk zodat de keuze 
voor prefab elementen erg aannemelijk is. Prefab elementen worden zeer nauwkeurig en in geconditioneerde 
omstandigheden geassembleerd. Grote elementen als PV panelen kunnen eenvoudig worden gemonteerd en 
kabels en dakdoorvoeren kunnen goed worden afgewerkt. De prefab elementen vormen samen met tussen- en 

afwerkstukken het gehele product. 

De uitvoeringstijd op de bouwplaats wordt door gebruik te maken van prefab elementen kort gehouden. Om 
de overlast voor de bewoners verder te minimaliseren worden zo weinig mogelijk aanpassingen gedaan aan de 
binnenzijde van de woning. 

Renovatie door prefab elementen is een voorbeeld van projectoverschrijdende samenwerking, waarbij 
verschillende partijen gezamenlijk het element ontwikkelen. In het geval van dakrenovatie waar een PV systeem 
wordt geïntegreerd in bouwelementen wordt bouwkundige kennis met technische kennis over PV gecombineerd 
tot een totaalpakket. Zo kan bijvoorbeeld een dakdekker een renovatie systeem aanbieden compleet met PV
panelen en de benodigde installatie. Hierbij borgt één partij de kwaliteit van het dak en de aansluiting op het 
net. Ketenintegratie heeft hier kansen omdat het een beperkt aantal partijen betreft. 

7.3 Het dakelement 

Het dakelement met geïntegreerde PV panelen vormt het belangrijkste onderdeel van het PV Renovatiedak. Het 
dakvlak van het concept bestrijkt voor de referentiewoning een oppervlak van minimaal 5400x8500mm. (De 
breedte van het huis x de lengte van het dak onder een hoek van 15°) 
De afmetingen van de elementen zijn naast de randvoorwaarden voor maximale grootte ontworpen aan de 

hand van twee uitgangspunten, enerzijds de afmetingen van standaard PV panelen, anderzijds de mogelijkheid 
voor onderhoud. 
De maximale afmetingen van een te vervoeren element (12000x2500x3450mm) zorgen ervoor dat het dakvlak 
uit meerdere elementen moet bestaan. Dit is ook om constructieve redenen wenselijk, smalle elementen 
minimaliseren de torsie in het element, dit is vooral belangrijk bij het hijsen van de elementen. 
In het programma van eisen is het belang van integratie van standaard panelen beschreven. Het gekozen PV 
paneel is een Suntech STP 175 24-Ac paneel (Paragraaf 7.3.2 en Bijlage E). Het paneel heeft een afmeting van 

1580x808x35mm. 
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Onderhoudswerkzaamheden dienen bij voorkeur minstens één keer per jaar te geschieden. Dit gegeven heeft 
de consequentie dat het ontwerp deze werkzaamheden dient te faciliteren. Aangezien het niet mogelijk is om op 

de PV panelen te lopen, wordt het dakelement voorzien van 'onderhoudsgoten'. Vanaf deze onderhoudsgoten 

moet het mogelijk zijn om het hele dak schoon te maken. 

Het dak (5400x8500mm) wordt verdeeld in drie elementen, elk element heeft daarom de maximale breedte van 

(5400/3)=1800mm. De elementen steken iets over het bestaande dak, ze hebben een lengte van 8650mm. 
Op deze elementen van 1800x8650mm passen 10 PV panelen in landscape positie (lange zijde van 1580mm ligt 

in lijn met breedte element 1800mm) 
Deze indeling van de PV panelen is gekozen om de volgende redenen: 
1) Indeling van PV panelen in portrait positie houdt te weinig ruimte over voor onderhoudsgoten 
2) Bredere elementen hebben meer torsie en onderhoud is onuitvoerbaar 
3) 10 PV panelen kunnen in serie aan elkaar worden gezet voor ideale string-configuratie (Bijlage E) 

7.3.1 Het PV systeem 

Het PV Renovatiedak gebruikt Suntech STP 175 24-Ac panelen (Bijlage E). Dit 'Biacklabel' paneel heeft een 

afmeting van 1580x808x35mm, bestaat uit 72 (5 inch) kristallijne cellen en heeft de gewenste uniforme (zwarte) 
uitstraling. Op het dakvlak kunnen 3 rijen van 10 (= 30) PV panelen worden geplaatst in landscape positie (de 
lange zijde in lijn met de breedte van de woning). 30 PV panelen hebben een vermogen van 5250Wp. 

Ontwerpspecificaties voor integratie van een PV systeem in de gebouwschil zijn aan de hand van NVN 7250 
in Bijlage C uitgewerkt. Het is belangrijk om naast deze specificaties aandacht te schenken aan de mate van 
ventilatie onder de panelen, in de analyse is naar voren gekomen dat er op dit aspect problemen zijn ontstaan. 

Ventilatie PV panelen 

In het project Sluisoord (Paragraaf 5.1.2) heeft het dakgeïntegreerde PV systeem een tijd lang niet gewerkt omdat 
onvoldoende ventilatie onder de PV panelen leidde totoverhitting van componenten. PV panelen kunnen in de 
zon opwarmen tot 60oC, ventilatie van deze warme lucht is gewenst om twee redenen: 

1) Warme lucht tussen PV panelen en dak zorgt voor (ongewenste)opwarming isolatiemateriaal en huis 
2) Warme PV panelen hebben een lagere efficiency dus minder vermogen 
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- - ---- -------

Ventilatie niveau Zonnepaneeltemperaturen (0 0 

Maximum'> Gemiddelde 

Niet -geventileerd 80-95 45-50 

Matig geventileerd 60-75 35-40 

Vrij geventileerd 50-65 30-35 

1J gebasetrd op een maximole omgevingstemperatuur van 40 oe 

Tabel 3 Mate van ventilatie en bijbehorende paneeltemperaturen11'1 

In tabel 2 zijn de temperaturen weergegeven van PV panelen met een omgevingstemperatuur van 40°C. Zoals 
tabellaat zien zijn er temperatuurgegevens gekoppeld aan de mate van ventilatie. Goed geventileerde systemen 
zorgen ten opzichte van niet geventileerde systemen voor een temperatuurverschil in PV panelen van l5°C. 
Een verhoging van temperatuur zorgt in de PV cellen voor een verlaging van de spanning (V) en dus een lager 
vermogen, dit is af te lezen in Grafiek 8. Het vermogen (Pmax) van kristallijn PV panelen gaat grofweg 0,45% 
omlaag per graad temperatuurverhoging. Een PV systeem kan op een zonnige maar koude dag in mei meer 
elektriciteit genereren dan een zonnige warme dag in juli, terwij l de zon in juli langer schijnt. 

In Grafiek 8 wordt het voltage en amperage van het Suntech STP175 24Ac PV paneel in beeld gebracht. Bij een 

temperatuurverhoging gaat de openklem-spanning (Voc) omlaag en de kortsluitstroom (lsc) zacht omhoog. Het 
product van deze waarden is het vermogen (Pmax =V* I). 

Een 'vrij geventileerd' PV systeem is niet gekwantificeerd aan de hand van minimale afmetingen of luchtstromen. 
Daardoor is het moeilijk te bepalen of een PV systeem hieraan voldoet. Het ontwerp van het PV Renovatiedak 
zal echter wel rekening houden met voldoende mate van ventilatie tussen panelen en dakvlak. 
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75 AgentschapNL, Gebouwintegratie zonnestroomsysteem. 2010 
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7.3.2 Opbouw dakelement 

Het prefab dakelement wordt in deze paragraaf behandeld aan de hand van de verschillende componenten waar 

het element uit bestaat. Het is aan te raden het boekwerk met technische tekeningen bij de hand te houden. 

Houtskeletbouw 

De constructie van het dakelement is in houtskeletbouw (HSB). De keuze voor een houten constructie is gemaakt 

door de voordelen van HSB ten opzichte van bijvoorbeeld een staalframe element. 
De overspanning van 8650mm is haalbaar met houten sporen van 46x246mm (nominale maat van geschaafd 

Europees naaldhout volgens ISO-normen)l781. De sporen liggen 500mm hart-op-hart (hoh) en de hoogte is 
tevens de dikte van het isolatiemateriaal. De sporen en dwarsbalken vormen samen met multiplex platen een 
stijf geheel. Er is efficiënt gebruik gemaakt van de standaard afmetingen van multiplex platen (1220x2440mm). 

Per dakelement worden 6 platen gebruikt met in totaal minder dan 5% zaagverlies. 
Op het multiplex liggen tengels (46x22mm). Op standaard dakelementen voor dakpannen zijn de tengels vaak 
gelijmd. Het oppervlak van PV panelen is groter dan dakpannen en als wind vat op het oppervlak krijgt dan kan 
de lijm de krachten wellicht niet weerstaan. Het voldoet dus niet om de tengels aan het multiplex te lijmen, 
daarom worden de tengels geschroefd op de sporen. 
Dit constructieprincipe in stalen profielen is lastig uitvoerbaar door de dikte van het dakelement (246mm). De 
constructieve bevestiging van de schijven aan het staalframe is niet te garanderen door de dunne staalprofielen 

van 2mm1401. Daarnaast is de grotere warmtegeleiding van staal ten opzichte van hout een nadeel van het 
staalframe. 

Isolatie 

Voor thermische isolatie is gekozen voor minerale wol. De warmtedoorgangscoëfficiënt is aanvaardbaar. Dit 
materiaal is brandveilig en heeft een goede akoestische wering ten opzichte van andere isolatiematerialen. De 
stukken worden tussen de sporen en dwarsbalken aangebracht. Omdat het dak op een helling ligt van 15° heeft 
het niet de neiging om te 'zakken', een voorkomend probleem bij gebruik in gevelelementen. In bijlage F is aan 

de hand van een calculatieprogramma van de firma Prefawood de Re-waarde van het dakelement bepaald op 
5,3m2K/W, dit voldoet aan de gestelde eisen . 

.__ 
Afbeelding 32 Houtskelet dakelement, opbouw sporen, dwarsbalken, multiplex platen 

40 Weijers, J., Afstudeerverslag 'PLUG element'. 2010 
78 SBR, Handboek houtskeletbouw, publicatie. 2005, Rotterdam 
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Vochthuishouding element 

Het PV Renovatiedak is een warmdak constructie waar de waterkerende laag boven de isolatielaag zit en de 
dampremmende laag onder de isolatie. Vocht dat in de constructie zit, kan dus niet naar binnen maar gaat via 

de waterkerende, dampdoorlatende laag naar buiten. 
De PV panelen vormen de eerste laag die regenwater tegenhoudt. De PV panelen vormen echter niet de 
waterkerende laag, om de volgende redenen: 
1) De PV panelen moeten eenvoudig kunnen worden vervangen 

2) Kostenbesparing door zo min mogelijk materiaalgebruik 
3) Een waterkerend PV systeem is moeilijk te ventileren 
4) Een waterkerend PV systeem kan met standaard PV panelen bijna nooit 100% waterdicht zijn 

5) Er is een waterkerende laag nodig voor afvoer condenswater van PV panelen 

De waterkerende laag ligt dus onder de PV panelen. Omdat de tengels aan de sporen geschroefd zijn, worden 

ook de tengels waterdicht ingepakt. 

Het PV Renovatiedak maakt gebruik van EPDM folie als waterkerende dampdoorlatende laag. EPDM heeft een 
aantal aantrekkelijke eigenschappen. Het heeft hoge elasticiteit (tot 400%), een goede bestendigheid tegen vele 
basen, zuren en zouten (echter niet tegen aardolieproducten) en tegen ozon en UV-stralen. 
Het Süddeutsche Kunststoft Zentrum (SKZ) heeft een studie verricht naar de te verwachten levensduur van 
EPDM-dakbedekking voor daken. Rekening houdend met alle bekende externe invloeden komt men tot een 

theoretische levensduur van EPDM-dakfolie van 70 jaar, maar om rekening te houden met materiaalafwijkingen, 
toleranties en verschillende dakconstructies, wordt aanbevolen de gebruiksduur te becijferen op 50 jaar[791• Bij 
het PV Renovatiedak wordt de EPDM laag al deels beschermd door de PV panelen tegen weersinvloeden, een 

lange levensduur van EPDM dakfolie is dus aannemelijk. 

De dampremmende folie ligt aan de binnenzijde van het dakelement om inwendige condensatie te voorkomen, 
een veelgebruikt product is bijvoorbeeld Rocktol van Rockwool. 

Onderconstructie PV systeem 

Op de met EPDM ingepakte tengels worden aluminium omega profielen geschroefd voor de bevestiging van de 

PV panelen. De omega profielen hebben het voordeel dat er twee schroeven aan weerszijde van het profiel in de 
tengel kunnen worden geschroefd, dit zorgt voor extra stevigheid. Het aluminium profiel dat op het dakelement 
ligt, draagt de (wind)krachten die de PV panelen opnemen over naar het dakelement De PV panelen worden 

echter niet direct boven het stramien van de tengels bevestigd, dit heeft twee redenen: 
1) De tengels bevinden zich nu onder de PV panelen, er zal geen direct water in de schroefverbindingen van het 
omega profiel en tengels kunnen lopen 
2) Wanneer er (in de toekomst) andere panelen worden gebruikt, blijft de indeling flexibel 
Het dimensioneren van het aluminium profiel op tengels van dakelement kan aan de hand van het gewicht 
van de PV panelen, het eigengewicht en de veranderlijke belastingen. Van de veranderlijke belastingen zijn 

windbelastingen maatgevend, deze zijn bepaald in Bijlage C. Hieronder volgt een korte constructieberekening 
om te bepalen hoe het aluminium profiel gedimensioneerd moet zijn. 

Schematisch ziet de krachtenverdeling er uit als op Afbeelding 35. Met een paareenvoudige mechanica vuistregels 
kan worden berekend of het aluminium profiel de krachten en momenten die ontstaan op kan nemen en af kan 

dragen. 

79 SKZ & EPDM, i.o.v. Vereniging EPDM Systeem Producenten Benelux. 2005 
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De krachten op het aluminium profiel (dat je kunt zien als panlat) bestaan uit het eigen gewicht van het profiel 
(q-last), het gewicht van de PV panelen (F1,2), en wind-druk en -zuiging op het oppervlak van de PV panelen. 

(bepaald in Bijlage C) Elk paneel wordt op 4 punten gemonteerd op de aluminium profielen, dus zal elk oplegpunt 
een kwart van de krachten overdragen. 

Gewicht paneel = 15,5kg (155N); Oppervlak paneel = 1,28m2
; Winddruk prep = 0,48 kN/m2 (dakvlak) 

F1= F2=X x gewicht paneel + windbelasting x X x oppervlakte paneel =X x 155 + 480 x X x 1,28 = 192.4 N 

Voor windzuiging prep = -0,90 kN/m 2 geldt. 

F1= F2=X x gewicht paneel + windbelasting x X x oppervlakte paneel =X x 155 - 900 x X x 1,28 = -249,3 N 

Echter, de NVN 7250 (Bijlage C) schrijft voor dat in de rand- en hoekzones van het dak een extra belastingfactor 
moet worden gehandhaafd, namelijk een vormfactor van Ct =-3,5. 

Dit geeft voor windzuiging een waardeprep = -2,4 kN/m2• Aangezien de PV panelen ook in deze hoeken van 
woningen liggen, moet hier rekening mee worden gehouden. 

F1= F2=X x gewicht paneel+ windbelasting xXxoppervlakte paneel= X x 155- 2400 x X x 1,28 = -729,3 N 

De waarde in de hoekzone is dus maatgevend voor verdere berekeningen. 

De dwarskrachtenlijn kan vervolgens worden bepaald door het moment in de punten te berekenen. Dit is gedaan 

met behulp van Scia, een softwareprogramma. Het onderstaande aluminium omega profiel (Afbeelding 36) 
voldoet aan alle belastingcombinaties. 

Het aluminium profiel krimpt en zet uit ten gevolge van temperatuur. Aluminium heeft een lineair 
uitzettingscoëfficiënt van 23,2 x 10~/KI801. Dit betekent dat een aluminium profiel bij elke graad (K) 
temperatuurverhoging 23,2 micrometer/meter uitzet. Als we aannemen dat de minimale temperatuur van 

het aluminium in Nederland tot -15°C (258K) kan zakken, en op kan warmen tot maximaal 40°C (313K), zal de 
uitzetting over 1,6m; 2,04cm zijn. De scharnierpunten vangen dit verschil op door slopgaten waar de schroeven 
in de tengels worden geschroefd. 

40 

Afbeelding 36 Aluminium omega profiel Afbeelding 37 Rivnut - Bout verbinding 

80 www.wikipedia.com/aluminium 
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Afbeelding 38 Eind- en tussen klem'"'' [Schletter Modulklemmung, Productenlijst Schletter, 2010) 

Afbeelding 39 Locatie klemmen PV paneell771 

De PV panelen worden vervolgens op de omegaprofielen bevestigd met aluminium klemmen (Afbeelding 38), 
een standaard product dat vaker wordt gebruikt als bevestigingsmiddel voor PV panelen. Deze klemmen van 
Schietter zijn voorzien van een gat voor bouten of schroeven. Voor het PV Renovatiedak worden deze klemmen 
zwart geanodiseerd uitgevoerd. 
Volgens richtlijnen van paneelfabrikant Suntech moeten de klemmen in een bepaald gebied op het frame 
geplaatst worden. Met een maximale windbelasting van 2400Pa (dit komt ook overeen met de belastingwaarde 
uit berekeningen van deze paragraaf en berekeningen in Bijlage C) moet het PV paneel met vier klemmen 
bevestigd worden op aangegeven locaties op afbeelding 39. 

De bevestiging van deze klemmen kan de 'zwakste schakel' zijn in de krachtenafdracht van de panelen naar het 
dakelement. Er is daarom gekozen om de bevestiging van de bouten in een Rivnut verbinding (Afbeelding 37) 
in het omegaprofieL Deze Rivnut verbinding wordt in het omegaprofiel geslagen (voordat het profiel op het 
dakelement wordt bevestigd), waar de bout in gedraaid kan worden. Het betreft hier een inbusbout M8 omdat 
de klemmen geen ruimte geven voor een normale bout. De bout is van RVS zodat zo min mogelijk corrosie 
ontstaat tussen het aluminium en staal. 

77 Suntech Power, lnstallation Guide. 2010 
81 Schietter Modulklemmung, Productenlijst Schletter. 2010 
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Dakdoorvoeren 

Het dak heeft een aantal bestaande en nieuwe dakdoorvoeren; de afvoer van de open haard, rookgasafvoer van 
verwarmingsketel, kabels PV panelen en ventilatiedoorvoeren. Voorzieningen hiervoor dienen in het dakelement 
te zitten. Per project wordt gekeken naar de situatie en gewenste doorvoeren, in het tekeningenboek staan de 

details van verschillende opties. 

Dakgoot en nokgoot 

In het ontwerp wordt het dakvlak langer gemaakt om de gewenste overstekken te verkrijgen om hoogstaande 
zon te weren en om de gevel te beschermen tegen directe regen. In totaal is het dakvlak 8900mm lang. 

Het dak wordt omkaderd door een dikke rand. Deze rand is aan de boven en onderzijde even breed, namelijk 
350mm, bij een hoekwoning heeft de rand ook deze breedte. Wanneer twee woningen naast elkaar voorzien 
zijn van het PV Renovatiedak, zal de rand iets smaller zijn 220mm. 
De breedte van de rand (boeiboord) geeft esthetisch een modern beeld. Het dikke dakpakket wordt op deze 
manier extra benadrukt, het zwart geanodiseerde aluminium zetwerk dat de randen omkaderd draagt bij aan 
de eenheid van het dak. Naast de esthetische waarde van de omkadering van de PV panelen heeft de rand 

verschillende functies. 

In de dakgoot onderaan het element bevindt zich de hemelwaterafvoer (HWA). De HWA wordt in de rand van het 

dakelement verwerkt. De bovenkant van de rand bestaat uit een zwart geanodiseerd aluminium afdekplaat met 
sparingen voor het doorlaten van regen. Deze plaat kan worden losgekoppeld om onderhoud aan de dakgoot 

te faciliteren. 

In de nokgoot zitten dakdoorvoeren en de valbeveiliging. De nokgoot is om esthetische en praktische redenen 

even breed als de dakgoot onderaan het element. Dakdoorvoeren in de nokgoot kunnen geen schaduw 

veroorzaken op het PV vlak, dit is erg belangrijk voor de efficiëntie van het PV systeem. Ook zijn dakdoorvoeren 
in de nokgoot bereikbaar voor inspecties. 

De randafwerkingen aan de zijkanten van het PV Renovatiedak zijn demontabel. Uit het programma van eisen 
komt naar voren dat individuele renovatie mogelijk moet zijn. Wanneer het buurhuis in een later stadium toch 

wordt gerenoveerd kan het boeiboord worden gedemonteerd en zal de verbinding tussen de twee woningen op 
eenzelfde manier worden afgewerkt als de onderhoudsgoten. 

7.3.3 Toevoegingen aan dakelement 

De prefab dakelementen worden op het dak naast elkaar gelegd waarna enkele handelingen volgen als het 
koppelen van de elementen. Dit wordt verder beschreven in het uitvoeringsproces in paragraaf 7.5. 
Deze paragraaf beschrijft de verbindingen en afwerkingen die op de bouwplaats worden aangebracht. 

Onderhoudsgoten 

Het dakelement is zo ontworpen dat de lange zijden zowel aan andere dakelementen of aan de randafwerking 
grenst. De verbinding tussen de elementen vormt de 'onderhoudsgoot'. Hier zijn voorzieningen aangebracht om 
op het dak te lopen aangezien het niet mogelijk is om op de PV panelen te lopen. 
Zie de doorsnede in Afbeelding 41, in de nokgoot zijn de voorzieningen voor valbeveiliging en eventuele 
dakdoorvoeren. De 'onderhoudsgoot' bestaat uit een aantal treden (h.o.h. 410mm) ter plaatse van de verbinding 

tussen de dakelementen. 
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Deze treden worden gevormd door omegaprofielen van het dakelement (85x25x2,5mm) te verlengen met een 
groter aluminium omegaprofiel (120x60x3mm, 150mm breed) dat erop wordt geschroefd. 

Deze grotere profielen hebben meerdere functies: 
1) Ze vormen traptreden voor betreding dak, groot genoeg om schoenen tegenaan te zetten (Afbeelding 41) 

2) Mogelijkheid tot tijdelijk aanhaken van valbeveiliging 
3) Klampwerking tussen dakelementen 
4)Bescherming van waterdichte afwerking tussen elementen 
5) Ze zijn zwart geanodiseerd en bedekken het zicht op de aluminium (niet geanodiseerde) profielen zodat op 
het dakvlak alleen zwarte componenten zichtbaar zijn. 

Afbeelding 41 Doorsnede onderhoud 

+ 

Al u ome a rofiel120x60x2 5 150mm 
(Trede onderhoud en klampwerking) 

+ 

205 
+ 

150 
+ 

Afbeelding 42 Detail onderhoudstrede, Dwarsdoorsnede Lengtedoorsnede 
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Passtuk dakelement 

De dakelementen hebben een standaard ideale opbouw van 8650x1780mm. Het element is ontworpen voor 
de referentiewoning van Novem (Bijlage B) met een breedte van 5400mm en een diepte van 7500mm. Veel 
woningen hebben deze afmetingen, het PV Renovatiedak kan echter kleine variaties van afmetingen opnemen. 
Voor bredere woningen worden passtukken ontworpen voor toepassing boven woningscheidende wanden. 
De maximale breedte van deze passtukken is 290mm, dit betekent dat de woning een maximale breedte kan 
hebben van 5660mm. De dakelementen steunen bij deze breedte nog volledig op de wandelementen (Zie 
tekeningenboek voor een doorsnede van het detail ter plaatse van de woningscheidende wand). 
De diepte van de referentiewoning (7500mm) kan met de standaard dakelementen variëren tot een diepte van 
8000mm, dit wordt deels opgevangen door het dakoverstek. 

7.3.4 Fabricage dakelement 

De (pre)fabricage van de dakelementen vergt veel handwerk. Het is niet de verwachting dat de componenten 
puur machinaal bevestigd zullen worden. Fabricage zal daarom gebeuren op een rollenbaan zodat het element 
door de deelprocessen kan worden gestuurd. 

Houtskeletbouw frame 

De basis van het dakelement is het houtskeletbouw framewerk. Het standaard dakelement heeft de afmetingen 
1780x8650x350mm (exclusief boeiboord). De sporen zijn de doorlopende liggers met een lengte van 8570mm. 
De dwarsbalken worden middels nagels of schroeven constructief verbonden met de sporen. Ter plaatse van de 
hoekaansluitingen en de afwerklat worden klossen toegepast. 
Het frame ligt ondersteboven op de rollenbaan. 

Afwerking binnenzijde element 

Op het framewerk wordt een ruime dampremmende folie (Rockfol) aangebracht alvorens de binnenbeplating 
(multiplex) wordt aangebracht. De dampremmende folie wordt omgezet op de dagkanten. 
De multiplex platen zorgen dat het frame stijf wordt en wordt op het frame geschroefd. Er worden openingen in 
de platen aangebracht voor eventuele doorvoeren. 

Voorzieningen en isolatie aanbrengen 

Het dakelement wordt gekanteld en eventuele luchtkanalen (voor rookgasafvoer of ventilatiesysteem) en 
kabeldoorvoer worden geplaatst. Het valbeveiligingssysteem wordt aan de sporen en dwarsbalken bevestigd. 
Tussen de houten balken wordt vervolgens de minerale wol aangebracht. 

Afwerking buitenzijde element 

Als het dakelement volledig gevuld is met isolatiemateriaal wordt het afgewerkt met de buitenbeplating, 
multiplex 12mm. In de beplating worden een aantal gaten voorgeboord ten behoeve van de houtdraaibouten 
en kabeldoorvoeren, deze worden afgewerkt met een rozet. Twee kabels ten behoeven van het PV systeem (een 
plus en een min kabel) worden al aangebracht. 
De multiplex platen worden op de dwarsbalken geschroefd, en boven de sporen worden vervolgens tengels 
gelegd. Deze tengels worden samen met de beplating op de sporen geschroefd, de schroeven worden verdiept 
in de tengels geschroefd zodat het de bovenliggende EPDM laag niet kan beschadigen. 

Waterkering 

Op de tengels en beplating wordt de waterkerende, dampdoorlatende EPDM folie aangebracht. De folie wordt 
om de buitenste tengels heen gevouwen maar nog niet vastgelijmd. De folie wordt aan beide kanten minimaal 
40mm breder gemaakt dan de breedte van het element. 
De rozetten worden waterdicht afgewerkt. 
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Onderconstructie PV panelen 

Op de tengels worden de aluminium omegaprofielen geschroefd. Deze profielen zijn al voorzien van de 
Rivnutverbindingen voor de bevestiging van de PV panelen en slopgaten voor de bevestiging op de tengels. 
De zelftappende schroeven met EPDM sluitingsring zijn redelijk waterdicht afgewerkt, echter wordt op de 
tengels weinig water verwacht doordat ze onder de PV panelen zijn bevestigd. Het risico op lekkage wordt dus 
beperkt. 

PV panelen 

Vervolgens worden de PV panelen op de profielen gelegd. De grote panelen (1580x808mm) kunnen zonder 
moeite door twee man worden geschroefd in de Rivnut verbindingen. Hier ligt het grote voordeel van de 
prefabricage, men hoeft op het schuine dak niet meer met grote panelen te sjouwen. 

7.4 De wandelementen 

De wandelementen van het PV Renovatiedak bestaan uit elementen voor de gevel en de woningscheidende 
wand van de woning. Deze elementen hebben een redelijk standaard opbouw. 
De houtskeletbouw van de wandelementen hebben dezelfde opbouw als het dakelement. Op het stijl- en 
regelwerk wordt aan de binnenzijde eerst één gipsplaat aangebracht om het constructieve verband in het 
gevelvlak te verzorgen en om te voldoen aan de brandwerendheid eis van 30 min. De plaatnaden worden 
afgewerkt met speciaal hiertoe geschikt luchtdichtingstape. Een tweede gipsplaat wordt vervolgens aangebracht 
waardoor de naden luchtdicht dichtgedrukt worden. 
De elementen worden vervolgensgevuld met minerale wol en aan de buitenzijde beplaat met OSB houtvezelplaat. 
Dit materiaal is zeer dampdoorlatend en kan zelfs waterafstotend worden geleverd. De elementen worden aan 
de buitenzijde wel voorzien van een waterkerende, dampdoorlatende folie. 

7.4.1 Opbouw gevelelement 

Per woning wordt een voorgevel en achtergevel volledig geprefabriceerd. De Re-waarde van het dakelement 
is bepaald op 5,3m2K/W (Bijlage F). De gevelelementen bestaan uit meer houten stijl- en regelwerk dan het 
dakelement wat een iets lagere Re-waarde tot gevolg heeft. Echter met kozijnen met dubbele kierdichting en 
driedubbele beglazing mag worden aangenomen dat het voldoet aan de gestelde eis van Rc=S m2K/W. De 
opbouw van de gevelelementen is in bovenstaande paragraaf kort beschreven, de gevelelementen worden 
afgewerkt met stijlwerk en een buitenbeplating, naar gelang de wensen van bewoners of opdrachtgever. 
Het gevelelement wordt op de bestaande muurplaat, mits in goede staat, bevestigd op ankers. Voorbereidingen 
voor het stellen worden in het werk getroffen zodat bij plaatsing de gevelelementen direct op de ankers kunnen 
worden gezet. 
Details van de opbouw en montage staan in het tekeningenboek. 



HET PV RENOVATIEDAK 

7.4.2 Opbouw wandelement 

De wandelementen komen aan de binnenzijde van de woningscheidende wand te staan. Er is gekozen voor 
elementen van lOOOmm breed. Deze elementen worden tussen de gordingen geplaatst zoals in Afbeelding 43 

en worden zo standaard mogelijk uitgevoerd. 

Het stellen van deze wandelementen is van groot belang omdat niet mag worden uitgegaan van rechte vloer of 
woningscheidende wand. Op de vloer en wand is daarom een stelanker geplaatst waarop de wandelementen 

rusten en worden gesteld (Details in tekeningenboek). 

Afbeelding 43 Aanzicht wandelementen 
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7.5 Uitvoering 

Het PV Renovatiedak kan worden gemonteerd door lokale dakdekkers. Er is getracht zo min mogelijk technische 
moeilijkheden te ontwerpen maar het is wel van belang dat de woning vakkundig is ingemeten. De prefab 
elementen worden dan op maat gemaakt, de detailleringen blijven echter wel hetzelfde. 

De uitvoering van renovatie van een enkele woning doorloopt een aantal processtappen. De processtappen zijn 
beschreven en in detail uitgewerkt in het tekeningenboek. Het is aan te raden het tekeningenboek bij de hand 

te nemen. 

Voorbereiding uitvoering (dag 1) 

Tijdens de voorbereiding wordt de bouwplaats ingericht, worden de materialen aangevoerd en worden voor 

en achter het huis steigers geplaatst. Op de zolder worden de spullen van de bewoners weggehaald, deze 
worden in de woning of buiten in een container geplaatst. Indien aanwezigheid van een trapgat zal deze worden 

afgedicht. 

Randen bestaande dak (Dag 1) 

De dakpannen worden van het dak af gehaald en de randen van het dakbeschot worden eraf gezaagd. De 
gordingen en muurplaat blijven op hun plek en worden overdekt door een zeil. Dit zorgt ervoor dat de renovatie 

onder alle weersomstandigheden door kan gaan en wordt tegengegaan dat er regen in de woning valt. 

Als de bestaande muurplaat in goede staat is worden hierop ankers gesteld en bevestigd. De ankers steken naar 
de buitenwand toe om later het wandelement op te zetten, goed stellen is dus van hoge importantie. 

De bestaande muurplaat dient als referentie voor de stelankers tegen de woningscheidende wand. Ook deze 
ankers worden gesteld. 

Wanneer nodig wordt de bestaande nokgording versterkt, hier zullen de dakelementen op rusten. 
Aan de buurwoningen wordt niets gedaan, er worden aan weerszijden maximaal twee rijen pannen tijdelijk 
weggehaald om spouwisolatie (minerale wol in dampremmende folie) in woningscheidende wand te stoppen 

en om boven de woningscheidende wand meer isolatie aan te brengen wanneer gewenst. 
De woning is door afdichting van zeil waterdicht te beschouwen. 

Afbeelding 44 Dag 1, Standaard referentiewoning beginsituatie Afbeelding 45 Dag 1, Het verwijderen van de dakranden 
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Wandelementen(Dag 2) 

De tweede dag staat in het teken van het plaatsen van de wand- en dakelementen. 
De zijwand elementen worden geplaatst tussen de gordingen en ze worden gesteld op de ankers. De elementen 

worden aan de binnenkant van de woning geplaatst om brandveiligheids en akoestische eisen. De elementen 

worden aan de muur bevestigd met hoekprofielen. 
Daarna worden de voor- en achtergevel elementen geplaatst. Deze worden op de ankers en de muurplaat gezet. 

De ankers zijn daar geplaatst om de volgende redenen: 
1) Na het stellen van de ankers kan het wandelement er eenvoudig op worden gezet op de juiste plek 

2) Het zwaartepunt van het element wordt door het anker volledig verlegd naar de muurplaat en het dragende 

binnenblad eronder. 
3) De muurplaat is nu volledig ingepakt door isolatiemateriaal, een niet geïsoleerde gevel vormt geen koudebrug 

meer naar de zolder. 

4) Schilrenovatie van het buitenblad is nog mogelijk 

Plaatsen dakelement (Dag 2) 

Als alle zijwanden staan worden de dakelementen op het dak gehesen. De dakelementen kunnen naar het 
voorste wandelement worden toegeschoven totdat de afzetregel van het dakelement tegen de regels van 
het wandelement komt te liggen. De dakelementen worden door houtdraadbouten aan de wandelementen 

bevestigd. 
De onderlinge bevestiging van de dakplaten zal geschieden, de EPDM flappen worden omgevouwen en aan 

elkaar gelast. Daarna worden de elementen constructief verbonden door de bevestiging van de 'traptredes' op 

de aluminium omega profielen die tevens een functie hebben als klangwerking. 
Het bestaande dakbeschot bevindt zich nu tussen de elementen en is tegen regen beschermd. 

Afbeelding 46 Dag 2, Plaatsing wandelementen Afbeelding 47 Dag 2, Plaatsen dakelementen 
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Sloop bestaande dak (Dag 3} 

Het bestaande dak wordt afgebroken, het dakbeschot en de gordingen worden afgezaagd. Dit wordt onder 
geconditioneerde omstandigheden gedaan omdat het dak al waterdicht is gemaakt. 
Er worden twee kozijnen van de voorgevellosgekoppeld zodat hierdoor de rest van het dakbeschot en gordingen 
door kan worden verwijderd. 
De zijwanden worden voorzien van de passtukken. Hiervoor moet eerst de dampremmende folie verbonden 
worden tussen dak en gevel. De woning is vanaf dit moment volledig wind- en waterdicht. 

Afwerking (Dag 4) 

De boeiboorden en nokgoot worden afgewerkt met geanodiseerd aluminium zetwerken. De standaard dakgoot 
wordt aangesloten op het hemelwaterafvoer. 
Aan de binnenzijde moet de dagkanten afgewerkt worden met betimmeringen en de zolder moet worden 
opgeruimd. De omvormer wordt aangesloten op een nieuwe groep in de meterkast en eventuele nieuwe 
installatiesystemen kunnen op de bovenzolder worden geplaatst. 

Afbeelding 48 Dag 3, Sloop bestaande dak Afbeelding 49 Dag 4, PV Renovatiedak eindsituatie 

Afbeelding 50, 51 Nieuwe uitstraling van een gerenoveerde wijk: 's avonds en 'smiddags 
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7.6 Economische uitwerking 

7.6.1 Kosten 

Om de totale kosten inzichtelijk te maken zijn een aantal aannames gedaan om zo dicht mogelijk bij de werkelijke 
waarde uit te komen. Het gaat bij deze economische uitwerking dan ook om een goede schatting te geven van 

de orde van grootte van de investering. 
Het PV Renovatiedak bestaat uit grof gezegd drie verschillende soorten elementen. Het dakelement, de voor- en 

achtergevel elementen en de wandelementen. Daarnaast wordt een schatting van de kosten voor uitvoering 
gegeven. 

Kosten PV dakelement 

Kosten voor drie dakelementen (1 woning): 
Materiaalkosten PV Systeem1391: ( datasheets materialen staan in Bijlage E) 

PV panelen Suntech STP 175 24-Ac 30 stuks € 347,- € 10.410,-
Mastervolt omvormers XS4300 1 stuk € 2.142,- € 2.142,-

XS2000 1 stuk € 1.346,- € 1.346,-
Kabels, moduleklemmen, omegaprofiel, rivnut 30 stuks € 33,- € 990,-

0p deze kosten worden projectkortingen gegeven, de totale kosten voor het materiaal: € 12.300,-

Materiaalkosten voor de drie isolerende dakelementen: 
Sporen, dwarsbalken, multiplex platen, isolatie 47m2 € 50,- [82) € 2.350,-
Voorzieningen goten, boeiboord, klangen € 650,-
Valbeveiliging 1 stuk € 300,- [831 € 300,-
Dakdoorvoer, CV, openhaard, ventilatiesysteen• € 500,-

De kosten voor het dakelement bedragen (exclusief montage): € 3.800,-

Bij de materiaalkosten komen manuren voor prefabricage van de elementen: 
Voor één woning is dit geschat op l821 24 manuur € 45,- € 1.080,-

De totale kosten voor drie PV Renovatiedak dakelementen bedragen: € 17.180.-

Kosten wandelementen 
Kosten voor wandelementen zijn standaard kostprijzenl821 voor dergelijke projecten incl. prefabricage: 

Wandelementen incl. (tijdelijke) gevelbekleding 40m2 € 70,- € 2.800,-

Gevelbekleding zijwanden (tijdelijk) 20m2 € 15,- € 300,-

Gevelelementen (incl. kozijnen, gevelbekleding) 30m2 € 190,- € 5.700,-
De totale kosten voor de geprefabriceerde wandelementen bedragen: € 8.800.-

Kosten montage 

Kosten voor montage op de bouwplaats: 
Manuren 6 bouwvakkers, 4 dagen 
Transportkosten 
Steigerkosten 

Huur kraan 
De totale kosten voor de montage bedragen: 

192 uur € 45,-
2 vrachtwagens € 500,-
4 dagen € 70,-

8 dag € 85,-

Totale kosten van het PV Renovatiedak voor één woning zijn: 

• Verlenging van aanwezige doorvoeren, nieuwe dakafvoeren (rookgasafvoer, schoorsteenpijp) 
39 0SPS, Prijslijst, marktprijzen kleine systemen. 2010 
12 Prefawood Helmond, prijslijst standaard elementen. 2010 
•• Patina, Prijslijst valbeveiligingsystemen. 2010 

€ 8.640,-
€ 1.000,-
€ 280,-

€ 680,-
i lQ,§QQ,-

€36.580,-
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7.6.2 Besparingen 

Besparingen voor bewoners - Gasrekening 

De geïsoleerde zolderverdieping zorgt ervoor dat de woning aanzienlijk kan besparen op de gasrekening. De 
besparingen voor ruimteverwarming worden niet exact bepaald. Maar een studie van Dakwacht heeft in 2010 
het energieverlies van daken in Amsterdam bepaaldl521. Resultaat gaf aan dat bij slecht geïsoleerde daken 
gemiddeld 30% van de energie aan ruimteverwarming verloren gaat via het dak. Dit energieverlies is tot een 
minimum te beperken als na renovatie een het dak een Re-waarde hoger dan 5 heeft. Het PV Renovatiedak 
voldoet aan deze eis. 
Ongeïsoleerde woningen uit de periode 1945-1975 gebruiken jaarlijks meer dan 2200m3 aan gasl31. (Gemiddelde 
woningen in Nederland verbruiken 1800m3 aan gas131.) Dit betekent dat er in de woningen uit de periode 
1945-1975 jaarlijks ongeveer 660m3 gas bespaard zou kunnen worden. Omdat dit niet bewezen is voor het PV 
Renovatiedak wordt uitgegaan van een jaarlijkse energiebesparing van 500 m3 gas. 
In 2010 kost een m3 gas voor kleinverbruikers €0,518 * 131. Jaarlijks kan er per woning dus voor ongeveer €260,
worden bespaard op de gasrekening. 

Besparingen voor bewoners- Elektriciteitsrekening 

De 30 PV panelen genereren per jaar tussen 4000 en 4700 kWh. (Zie bijlage D). Elektriciteitsprijzen voor 
kleinverbruik kost in 2010 €0,20 I kWh* 131 Dit zou jaarlijks ongeveer €900,- aan elektriciteitskosten besparen. 
Echter verbruiken deze woningen gemiddeld 3500kWhl31 per jaar, en voor huishoudens geldt dat ze 's avonds 
meer elektriciteit verbruiken dan overdag, wanneer het PV systeem juist elektriciteit levert. Dit is in principe 
geen probleem, want het teveel aan elektriciteit gaat het net in. De kWh teller in de meterkast houdt dit bij en 
energiebedrijven in Nederland zijn verplicht om deze elektriciteit af te nemen. Ze betalen hier echter niet het 
volle bedrag van €0,20/kWh voor terug maar bijvoorbeeld de prijs voor het laagtarief. Voor de bewoner geldt 
dus dat hier minder besparing is te genereren. Een schatting is moeilijk te geven omdat elk huishouden een 
ander patroon heeft qua energiegebruik. Daarom wordt er aangenomen dat besparing voor bewoners op de 
elektriciteitsrekening minimaal €550,- per jaar is. 

Subsidie 

In Nederland is de SDE subsidie erop gericht dat ondanks bovenstaande situaties het toch aantrekkelijk is om 
in PV systemen te investeren. De overheid geeft subsidie voor elke kWh dat het PV systeem levert. Op deze 
manier zorgt de overheid ervoor dat de investering in een PV systeem in ongeveer 12 à 13 jaar terug verdient. 
Deze subsidie is echter gericht op eigenaren van het PV systeem. Woningcorporaties die investeren in dergelijke 
systemen maar zijn geen eigenaar, daarom kunnen ze niet zomaar van deze regeling gebruik maken. 

Besparingen voor investeerder 

Naast energiebesparingen worden er ook kosten gespaard door het integrale ontwerp. Integratie van het PV 
systeem in het dakelement is hier een belangrijke factor. Prefabricage zorgt voor eenvoudige installatie van het 
PV systeem en houdt de benodigde kennis op de bouwplaats tot een minimum. 

Een andere belangrijke factor is echter de besparing voor woningcorporaties of eigenaren die de bewoners 
geen ander onderdak hoeven te bieden ten tijde van de renovatie. Het ministerie van VROM heeft bepaald dat 
vergoedingen voor huisvesting- of verhuiskosten voor woningcorporaties minimaal €5.327,- bedragen. Deze 
besparing is vanzelfsprekend erg aantrekkelijk. 
Uit een adviesrapport dat BAM Woningbouw opstelde voor woningverbetering met en zonder PV Renovatiedak 

·De fluctuerende energieprijzen bieden geen garantie dat deze prijzen gelijk blijven in de toekomst. Er wordt echter verwacht dat energieprijzen niet 
goedkoper worden, dus wordt In dit rapport gerekend met gelijkblijvende energieprijzen. 
'CBS, Statline databank. 2010, www.cbs.ni 
52 Dakwacht, Publicatie Dakscan Amsterdam i.o.v Ymere, 2010 



HET PV RENOVATIEDAK 

bleek dat alleen de PV panelen al een gemiddelde labelverhoging van ruim Energielabels leveren (Bijlage G). 
Verhoging van het Energielabel door alleen het PV Renovatiedak is moeilijk te bepalen. We kunnen wel 
vaststellen dat de energiebesparing van ongeveer 400m3 voor ruimteverwarming voor minimaal een verhoging 
van 1 Energielabel staat. We kunnen er dus vanuit gaan dat het PV Renovatiedak een woning met minimaal 3 
Energielabels kan verhogen. 

Voor het totaalplaatje voor een woning hangt veel af van gevelisolatie en verwarmingstechnieken. Woningen uit 
bouwjaar 1976 of ouder zonder enige additionele energieverbeteringen worden Energielabel G aangemeten1491. 

Als dezelfde woningen echter redelijk zijn onderhouden en minimale energieverbeteringen hebben ondergaan 
zoals dubbelglas en een nieuwe verwarmingsketel, komen deze woningen uit op Energielabel E/D. 
Toepassing van het PV Renovatiedak zou voor deze woningen dus betekenen dat de woningen gelijk aan 
Energielabel B voldoen! 

Daarnaast wordt de verhuurbaarheid van de woningen aanzienlijk vergoot. De woning heeft veel meer comfort 
en ruimte te bieden. De woning heeft een vernieuwde en moderne uitstraling. 

7.6.3 Opbrengsten 

Woning WaarderingsStelsel 

Aan huurwoningen worden aan de hand van het WoningWaarderingsStelsel (WWS) punten toegekend om 
te bepalen hoeveel huur de verhuurder mag vragen. Per punt wordt een huurbedrag van €4,81 per maand 
gevraagdl841. 

Het Ministerie van WWI, Aedes en de Woonbond hebben in het Convenant Energiebesparing Corporatiesector 

van oktober 2008 afgesproken dat aan het WWS een waardering per energielabel toe wordt gevoegd aan 
puntentoekenning voor huurwoningen. Sinds juli 2010 is deze regeling in werking getredenl851. 

Aan een woning met Energielabel B worden 32 punten toegekend, aan Energielabel E 8 punten, een verschil van 
24 punten. 

Aan de hand van de referentiewoning van SenterNovem (Bijlage B) wordt een berekening gemaakt van het 
aantal punten dat toe te wijzen is aan de ingreep van het PV Renovatiedak. 
Van de zolderverdieping als onbenoemde ruimte wordt een gebruiksruimte gemaakt. De totale oppervlakte van 
deze kamer is 5100x7000mm. Per m2 mag voor een gebruiksruimte 1 punt [ssJ worden toegekend, mits er een 
vrije ruimte van 1500mm boven het vloeroppervlak is. 
Voor de berekening wordt uitgegaan van het ongunstige geval dat de zolderruimte al is berekend als kamer. Het 
vloeroppervlak voor deze zolderkamer is dan 5100x2500mm (breedte woning x lengte met hoogte h>1500mm) 
= 12,7Sm2

- trapgat 2m2 = 10,7Sm2
• 

Het PV Renovatiedak maakt van deze zolderverdieping een nieuwe gebruiksruimte van 4550x6920mm 
= 31,Sm2 -2m2 = 29,Sm2

• Een vergroting van 18,7Sm2 beloopbaar oppervlak. 
Dit zijn 18,8 punten in het WWS. 
In totaal worden 42,8 punten toegekend dat zorgt voor een huurverhoging van €205,87 per maand. 

•• VROM, www.vrom.nl 
84 Ministerie van VROM, Huurbeleid 2009-2010. 2009 
•• Ministerie van VROM, Circulaire- Aanpassing woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2010. 2010 



000 

+ 2473 + 
~-------6920----~--~ 

Afbeelding 52 Doorsnede PV Renovatiedak en oude situatie 

7.6.4 Conclusie economisch model 

Een huurverhoging van ruim €200,- per maand betekent voor een woningcorporatie dat ze met deze maandelijkse 
inkomsten de investering van €36.580,- terugverdienen in bijna 15 jaar. Dit is echter nog steeds een stuk langer 
dan maatregelen waar woningcorporaties nu in investeren, dat is zo'n 7-8 jaar (Paragraaf 7.7). Maar het 
belangrijkst is dat ze deze huurverhoging waarschijnlijk niet voor elkaar krijgen bij huidige bewoners. 
De zittende bewoner mag deze huurverhoging niet gelijk worden aangerekend aangezien er al een 
huurovereenkomst was. Woningcorporaties hebben een meerderheid van 70% nodig om een investering in 
woningen door te laten gaan, en het is hoogstwaarschijnlijk dat dit voorstel niet door zal gaan als het deze 
huurverhoging tot gevolg heeft. De besparing voor de bewoners is namelijk €810,- per jaar, oftewel €67,- per 
maand. 
Woningcorporaties zullen dus niet zomaar investeren in dergelijke investering voor hun hele woningvoorraad. 
Daarom is het van belang dat het PV Renovatiedak ook individueel op woningen toegepast kan worden, zo 
kan men wel de geïnteresseerde bewoners het concept voorstellen, met een huurverhoging van bijvoorbeeld 
€150,- per maand. De TVT is dan 20 jaar en voor de bewoners ligt hier een goed voorstel, ze betalen omgerekend 
€83,- per maand meer voor een huis met moderne uitstraling en een extra verdieping met hoog comfort. 

De belangrijkste factor is de investering in het PV systeem dat heden ten daags {2010) een terugverdientijd (TVT) 
heeft van 17-18 jaar {Paragraaf 3.3). Het is in principe echter wel gelukt om bovenstaande TVT korter maken 
door de integrale aanpak van het PV Renovatiedak en de opbrengsten ten gevolge van de verbetering van 
het EnergielabeL Het is erg aannemelijk dat de integraal bepaalde terugverdientijd van 20 jaar haalbaar moet 
zijn voor investeerders I woningcorporaties en huurders. Zeker als mee wordt gerekend dat woningcorporaties 
sowieso een groot investeringsvraagstuk te wachten staat en dat deze woningen een flinke waardevermeerdering 
krijgen met de ingreep van het PV Renovatiedak. 
Daarnaast is de besparing op elektriciteit nu nog niet optimaal benut door enerzijds het lastige toewijzing van 
subsidies, en anderzijds doordat de energiebedrijven hier nu flink aan verdienen. 
Met het vooruitzicht van verbeteringen in PV technieken, prijsreducties in de zonne-energiemarkt en de steeds 
groter wordende vraag naar elektriciteit loont het wel degelijk om nu voor toepassing van het PV Renovatiedak 
geschikte investeringmodellen te vinden. 
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7. 7 Toetsing marktpartijen 

De marktacceptatie van een nieuw product en zeker van een nieuw concept is van groot belang. Om dit in kaart 
te brengen is er contact geweest met verschillende bedrijven in de bouw. 

1) Oskomera Solar Power Solutions 
2) Prefawood Elementenbouw 
3)BAM woningbouw 

4) Gemeente Eindhoven 
5) WonenBreburg 

Het prefabriceren van de elementen zal tot stand komen door twee partijen nauw samen te laten werken. 
Enerzijds de materiaalleverancier van het PV systeem, en anderzijds een elementenbouwer. De kennis van beide 
partijen zal worden gecombineerd tijdens de prefabricage van het PV Renovatiedak. 

Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) is een systeemhuis op het gebied van PV systemen. Op dit moment 

is OSPS één van de meest vooraanstaande leveranciers van PV systemen in Noord West Europa. OSPS 
realiseert PV systemen in en op de gebouwschil, van grootschalige PV systemen op industriële platte daken 
tot gebouwgeïntegreerde PV systemen. Gebouwintegratie van PV systemen is vaak een kostbare investering 
omdat er geen gebruik gemaakt kan worden van standaard kristallijn PV panelen. In de woningbouw zie je dan 

ook weinig integrale toepassingen, voor deze markt is grootschalige toepassing van PV een investering met te 
lange terugverdientijden. OSPS is daarom zeer geïnteresseerd om te kijken of het PV Renovatiedak inderdaad 
tot de productlijnen kan gaan behoren om een antwoord te geven op de vraag naar economisch rendabele 
PV systemen. 'Renovatieprojecten in de woningbouw gaan een grote en heel belangrijke rol spelen, ook op 

de markt van duurzame energie. Daar moet OSPS op in kunnen spelen: Aldus Dennis Gieselaar, oprichter en 
directeur van OSPS. 

Prefawood Helmond produceert en levert hoogwaardige houtskelet bouwelementen op maat. De jarenlange 
ervaring met duurzame en passiefhuisconcepten maken van Prefawood een interessante partner voor 
bijvoorbeeld OSPS. Samenwerking tussen beide partijen kan een grote meerwaarde leveren aan de competenties 
van de bedrijven. 'We zien steeds meer vraag naar passiefhuis concepten, en omdat kierdichting een belangrijk 
meetinstrument is, is een op de millimeter nauwkeurig bouwelement een must. Als we deze elementen dan 
prefab ook nog eens kunnen voorzien van PV panelen dan is het plaatje compleet.' 

BAM Woningbouw realiseert veel renovatieprojecten voor woningcorporaties. W&R Renovatie is een onderdeel 
van de BAM Woningbouw dat veel universele concepten toepast voor grote projecten. Het PV Renovatiedak 
ligt precies in het verlengde van deze concepten. De uitvoering geschied door werknemers van W&R Renovatie 
tezamen met lokale aannemers en bouwvakkers. In de uitvoeringsfase zijn vaak nog veel aanpassingen nodig, 
ook al is er zo universeel mogelijk ontworpen. Onno de Wal, Manager van BAM Woningbouw wees er dan ook 
op om zoveel mogelijk stelruimte over te laten bij de prefab elementen. 'Geen woning is hetzelfde als dat van 
de buren.' 

Bij gemeente Eindhoven is contact opgenomen met Herman Kerkdijk, stedenbouwkundige. Dhr. Kerkdijk 
heeft in zijn loopbaan een aantal jaren in de welstandscommissie gezeten van Den Bosch. Voor een project, 
woninguitbreiding of renovatie kan worden begonnen, moet men bijna altijd vergunning hiervoor aanvragen. 

Hoewel de reglementen op het gebied van welstand niet verplicht mogen zijn, moet het wel worden goedgekeurd. 
De belangrijkste punten waar een project op wordt getoetst zijn de veranderingen van het straatbeeld en 
straatprofiel, rooilijnen, goothoogtes, nokhoogtes en natuurlijk de constructieve berekeningen. Voor het PV 
Renovatiedak geldt dat al deze punten worden veranderd. Samenwerking met gemeenten is daarom zeer aan 
te raden. 
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Jeffrey Mennen, Manager Vastgoed van de woningcorporatie in Breda en Tilburg, WonenBreburg, is een 
potentiële klant. Corporaties zijn hybride organisaties. Enerzijds zijn zij private partijen in een marktsituatie. 
Anderzijds hebben zij een maatschappelijke opgave, dienen zij publieke doelen, werken zij in een publieke 
context en kennen zij publiek toezicht. Corporaties zullen bij hun beslissingen dus altijd meerdere belangen in 
beschouwing nemen. De algemene volkshuisvestelijke doelstelling van corporaties vormt het kader, waarbinnen 
deze belangen worden afgewogen. Voor het functioneren van woningcorporaties is een veelheid van regelingen 
van belang, zoals de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Volgens artikel 59 van de 
Woningwet is het doel van woningcorporaties "uitsluitend op het gebied van volkshuisvesting werkzaam te zijn 
en niet beogen uitkeringen te doen anders dan in het belang van de volkshuisvesting"l861. 

WonenBreburg is er zich dan ook goed van bewust dat haar volledige woningvoorraad in 2030 moet voldoen 
aan minimaal Energielabel B. WonenBreburg wil ook al jaren haar woningvoorraad verduurzamen en loopt 
voorop in deze ontwikkeling. Voor woningcorporaties als deze wordt het PV Renovatiedak ontworpen. Het is 
dus erg van belang om te weten waar beslissingspunten liggen bij de keuze voor renovatieprojecten. Alhoewel 
meerdere belangen in beschouwing worden genomen, vormt het financiële rendement toch vaak de hoofdmoot. 
Wenselijke terugverdientijden (TVT) zijn maximaal 7-8 jaar voor investeringen in renovatieprojecten. Deze TVT 
zijn vooral gebaseerd op verlagen van energielasten voor de bewoners en de daaraan gekoppelde huurverhoging 
die ten goede komt aan de woningcorporatie. 

86 Adrianow, S., Sociaal woningbeheer door corporaties in naoorlogse woonbuurten. 1993, Delft: Delftse Universitaire Pers 
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8. Conclusie 

Doelstelling 

Het ontwerpen van een universeel inzetbaar bouwproduct voor dakrenovatie van rijtjeswoningen uit 
de periode 1945-1975 dat in gebruik zowel energie bespaart als energie opwekt. Daarnaast moet het de 
uitbreiding van de woning mogelijk maken en tevens de uitstraling van de woning verbeteren. De renovatie 
dient zonder al te veel hinder voor bewoners te geschieden. 

Het PV Renovatiedak is een vernieuwend concept dat voldoet aan de belangrijkste uitgangspunten en eisen die 
zijn opgesteld in het Programma van Eisen van dit project en het Bouwbesluit. Zonder detailwijzigingen kan het 
ontwerp worden toegepast op een groot deel van de rijtjeswoningen uit de periode 1945-1975. 

Het PV Renovatiedak bespaart energie voor het verwarmen van de woning en levert de woning elektriciteit. 
De vernieuwde zolder zorgt voor een waardevermeerdering en een vergroting van de verhuurbaarheid van de 
woning. Bovendien krijgt de woning een nieuwe uitstraling en bij grootschalige toepassing kan het beeld en 
aanzien van een totale wijk worden verbeterd . 

Het onderzoek en ontwerp van het PV Renovatiedak dicht het gat in de literatuur van recent afstudeeronderzoek, 
waarbij vooral gekeken is naar schilrenovatie. 
Dakrenovatie is niet nieuw en gebouwgeïntegreerde PV systemen staan ook niet meer in de kinderschoenen. 
De combinatie die is gemaakt bij het PV Renovatiedak is echter uniek. Naast de energetische en esthetische 
verbetering van de woning zorgt de integratie van de PV panelen voor synergie tussen beide branches. 
PV systemen zijn vandaag de dag nog geen gemeengoed omdat zelfs met overheidssubsidies het nog een 
flinke investering is. Bovendien is uit analyse gebleken dat huidige projecten en producten (nog) niet de ideale 
oplossing hebben gegeven. 
Door grootschalige productie en toepassing van standaard PV panelen komt Grid Parity wel steeds dichter bij. 
Het PV Renovatiedak maakt daarom gebruik van deze standaard PV panelen waardoor de terugverdientijden 
ten opzichte van projectspecifieke PV panelen drastisch omlaag gaan. Samen met de energetische voordelen 
en de waardevermeerdering van de woning is het PV Renovatiedak een investering die zichzelf terugverdient in 
ongeveer 20 jaar, zónder vormen van overheidssubsidie. 

Er moeten echter wel wat kanttekeningen worden geplaatst. 
Niet alle eisen van het Bouwbesluit zijn getoetst en op sommige vlakken waren aannames voor de bepaling 
van waarden noodzakelijk. Daarnaast is het PV Renovatiedak een grote ingreep in de woning. Het nieuwe 
straatprofiel en de schaduwwerking kunnen grote veranderingen tot gevolg hebben in het straatbeeld en zullen 
daarom vaak vaak moeten worden getoetst aan welstandseisen of gemeentelijke bepalingen. Dit blijft echter 
een juridisch vraagstuk en een oplossing hiervoor kan gevonden worden in samenwerking met gemeentelijke 
instanties. 
Tot slot kan het terugverdienmodel voor woningcorporaties nog te lang zijn. Ook al zijn ze verplicht in 2030 alle 
woningen tot energielabel B te hebben opgewaardeerd. Woningcorporaties moeten het voordeel zien van een 
grotere investering in het PV Renovatiedak ten opzichte van goedkopere renovatietechnieken, want uiteindelijk 
betaalt de keuze voor het PV Renovatiedak zich meer dan terug. 
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PV Renovatiedak 

Aspect Opmerking Waarde 

Product (esthetisch) Hoogwaardige uitstraling, waterkerend, isolerend ++ 

Techniek (W/m2
) Mono kristallijn Silicium cellen (140W/m2) ++ 

Prijs PV Systeem € 400,-/m2 , PV dakelement € 600/m2 ++/-

Eisen onderconstructie Alleen draagconstructie (Gordingen) ++ 

Opbouw systeem Aluminium constructie op tengels + 

Gewicht (kg/m2
) 20kg/m2 ( alléén PV systeem) + 

Vervangbaarheid PV paneel Goed mogelijk ++ 

Onderhoudsvoorzieningen Onderhoudsgoot, valbeveiliging + 

Standaardisatie Gebruik standaard panelen en standaard dakelement ++ 

Installatie Lokale bouwbedrijven ++ 

Situatie over 20 jaar? Goed vervangbaar, verschillende afmetingen mogelijk ++ 
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9.Aanbevelingen 

Technische aanbevelingen 

Daadwerkelijke toepassing van het PV Renovatiedak op woningen uit de periode 1945-1975 zal projectspecifiek 
moeten worden geanalyseerd. Niet alle eisen van het Bouwbesluit zijn getoetst en bovendien was het in deze 
studie soms noodzakelijk om aannames te doen voor de bepaling van waarden. 

Bij verdere ontwikkeling zijn praktijktesten van groot belang. Voldoen alle producten aan de specificaties die 
worden gegeven door de fabrikanten? EPDM bijvoorbeeld wordt door verschillende bronnen aangeduid als 
brandveilig en dampdoorlatend, terwijl dit toch echt niet het geval is. De vuurkorf test (Paragraaf 6.5) zal de 

-dakbedekking misschien kunnen weerstaan, maar een praktijktest tijdens begeleiding van het project duidde al 
snel aan dat EPDM snel ontbrandbaar is. 

In mindere mate onderzocht is de inwendige stabiliteit van de constructie. Er dient uitgebreid onderzoek gedaan 
te worden naar de constructieve werking van de elementen. De verbinding met de woningscheidende wanden, 
muurplaten en vloeren is gemaakt, maar voldoen die (oude) constructies nog wel aan deze ingrepen? 

Economische aanbevelingen 

Mede door de huidige juridische structuur van teruglevering van elektriciteit kan de potentie van het grote 
oppervlak aan PV panelen niet optimaal benut worden voor de investering. Daarom is het aan te bevelen een 
financiële constructie op te zetten waarbij investeerders in het PV Renovatiedak de energie in eigen beheer 
hebben. 

Juridische aanbevelingen 

Het PV Renovatiedak is een grote ingreep voor de woningen. Het nieuwe straatprofiel en de schaduwwerking 
kunnen grote veranderingen tot gevolg hebben in het straatbeeld en zullen daarom vaak moeten worden 
getoetst aan welstandseisen of gemeentelijke bepalingen. Dit blijft echter een juridisch vraagstuk en de oplossing 
hiervoor kan gevonden worden in samenwerking met gemeentelijke instanties. 
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Bijlage A -Achtergrond energievraagstuk 

De huidige samenleving is verslaafd aan energie, veel energie. In de media krijgen we dagelijks schrikbeelden 
te zien over de slechte toestand waarin onze aarde zich verkeerd. Smeltende ijskappen, energieverslindende 
auto's, drastisch slinkende oerwouden, energie oorlogen, het uitsterven van vele diersoorten etc. Als we het 
moeten geloven komt het allemaal door de klimaatveranderingen als gevolg van ons energiegebruik en is er 
geen weg meer terug. 

Historische ontwikkelingen 

Grafiek 1 geeft een beeld van het tijdperk van de moderne mens met haar energie consumptie die explosief 
toeneemt sinds het begin van de industriële revolutie midden 19e eeuw. Onze huidige welvaart brengt een 
enorme energieconsumptie met zich mee, die energie halen we nu vooral uit niet hernieuwbare bronnen. De 
productie van energie uit deze fossiele brandstoffen gaat per definitie gepaard met veel C02 uitstoot en dit 
gas zorgt ervoor dat het broeikaseffect toeneemt. De aarde warmt op en hierdoor veranderen klimatologische 
omstandigheden zodat flora en fauna op de wereld aan wordt getast. Over de mate en snelheid dat dit gebeurt 
zijn wetenschappers het niet eens, maar dat het gebeurd is een feit. 
De mens gebruikt nu energie en grondstoffen in een tempo dat onze aarde niet bij kan houden. In 1 jaar 
gebruiken we zoveel van onze aarde, dat ze ruim 1 jaar en 4 maanden nodig zou moeten hebben om zichzelf 
weer op peil te houden. De ecologische 'footprint' van de huidige samenleving omvat dus 1,4 aardbollen1871• 

De gemiddelde Nederlander verbruikt 4,7 aardbollen, de gemiddelde Amerikaan zelfs 9,2! 

Afbeelding 1 'Earthrise' Foto genomen vanaf Apollo 8 (1968) 
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Deze cijfers gaan uit van het gebruik van energie, vlees- en voedselproductie en het waterverbruik zoals dat nu 
plaatsvindt. Er zijn vele rapporten, documentaires en films gemaakt om de samenleving bewust te maken van 
haar gedrag. Maar wat doen we met al deze cijfers en grafieken van wetenschappers, politici of milieuactivisten? 
Grafiek 1 ziet er angstaanjagend uit, maar moeten we echt weer terug naar het energiegebruik van voor de 19e 
eeuw om minder schade aan te brengen aan ons milieu? 

Het grootschalige denkbeeld dat we zuinig met onze aarde om moeten gaan is ontstaan tijdens de eerste 

ruimtereizen naar de maan. Voor het eerst konden we vanaf een afstand kijken naar onze aardbol in de grote 
leegte. Vanaf dat moment zijn er veel milieubewegingen ontstaan zoals Clean Air Act, Clean Water Act, Natura I 
Environmental Policy en de eerste 'Dag van de Aarde'[891

• Onze afhankelijkheid van deze ene planeet werd in 
kaart gebracht door de Club van Rome, een stichting van wetenschappers. Met het rapport 'Grenzen aan de 
groei' uit 1972 werd een doem-achtige voorspelling gedaan. Dit rapport viel samen met de energiecrisis van 
begin jaren 70, en vanaf dat moment zijn er langzaam milieumaatregelen genomen. Enkele voorbeelden zijn de 
efficiency standaarden voor auto's en koelkasten of subsidies op woning isolatie en dubbel glas. 
Ook na de tweede oliecrisis van 1979 hadden oplopende energie- en grondstofprijzen een enorme impuls 
gegeven aan de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Maar toen na 1980 de olieprijs weer kelderde, 
werden al die duurzame oplossingen veel te duur. 

Het bewustzijn om zuinig met energie om te gaan is echter wel gegroeid in de westerse wereld. Grafiek 2 
zoomt in op het globale energieverbruik van 1980 tot 2007. Er is onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
werelddelen. In de grafiek is te zien dat het energieverbruik van Europese landen in de afgelopen 27 jaar 

vrijwel gelijk is gebleven. Dit is een positief gegeven, want het welvaartsniveau is wel degelijk gestegen. Dit 
welvaartsniveau staat in direct verband met het toenemen van transport en het gebruik van grondstoffen. Het 
lijkt erop dat de Europese landen in staat geweest om steeds efficiënter met energie om te gaan. 

Echter is af te lezen dat er in opkomende economieën in Azië én in de VS het energieverbruik nog steeds flink 
toeneemt. Dit heeft in Azië deels te maken met het groeiende welvaartsniveau, maar ook omdat diezelfde 
landen veelal producten voor de westerse landen produceren. Helemaal eerlijk is deze indeling dus niet. 

Het globale energieverbruik wordt voor ruim 86%[901 opgewekt met fossiele, niet hernieuwbare brandstoffen. 
Daarnaast wordt 11% opgewekt door traditionele vormen van biomassa en minder dan 3% door hernieuwbare 
energie. 
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Naast het feit dat we fossiele brandstoffen in een tempo verbruiken dat de aarde niet bij kan houden, zorgt 
de verbranding hiervan voor veel schadelijke stoffen in de atmosfeer. We kunnen hieruit concluderen dat 
we nog een lange weg te gaan hebben, willen we aan onze energiebehoefte voldoen met schone duurzame 
energiebronnen. 

In vergelijking met het globale energieverbruik, geeft Grafiek 3 het globale elektriciteitsverbruik weer. Hier is 
uit af te lezen dat het elektriciteitsverbruik in alle werelddelen groeit, zelfs in Europa. Dit is onder andere het 
gevolg van alle elektronische apparaten waarover de mensheid nu beschikt; de gehele IT sector, huishoudelijke 
apparatuur en koeling van gebouwen. Omdat sinds de jaren 90 bij elektrische apparatuur de nadruk is komen 
te liggen op een laag energieverbruik, zijn koelkasten, computers en televisies relatief gezien minder gaan 
gebruiken. Maar steeds meer van dit soort apparatuur staat in elk huishouden en bovendien is de gemiddelde 
grootte van computer en tv schermen ook flink toegenomen. Daarom is er nog geen verminderde vraag naar 
elektriciteit te ontdekken. 

We zien dat de vraag naar energie niet afneemt, terwijl er na de jaren 70 wat aan gedaan zou worden. Sterker 
nog, in de jaren 90 zijn er zelfs internationale afspraken gemaakt om problemen rondom energieverbruik en 
klimaatverandering te verminderen. 

In 1992 in Rio de Janeiro is het Klimaatverdrag (UNFCCC- United Nations Framewerk Convention on Climate 
Change), een zogenaamd raamverdrag, onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties ondertekend. 
Het doel van dit eerste raamverdrag was om maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. 
Vijf jaar later (1997) is het Kyoto Protocol ondertekend. Het verschil tussen de conventie en het protocol is 
dat de conventie de (geïndustrialiseerde) landen aanmoedigde om broeikasgassen te verminderen, het Kyoto 
Protocol daarentegen bindt deze landen wettelijk aan de maatregelenl931. Het doel is om de emissies van 
broeikasgassen te reduceren en daarmee de ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Op 
16 februari 2005 is dit Protocol officieel ingegaan om doelstellingen van 2012 te halen, en op in december 2009 
zouden in Kopenhagen afspraken gemaakt worden over de emissiereductie ná 20121941. Zoals bekend is uit deze 
internationale conferentie weinig concreets gekomen. 
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Grafiek 3 Globaal Elektriciteitverbruik in Miljard kWh/jaar'921 

92 Energy lnformation Administration, EIA Statistics. 2009 
93 Framework convention on elimate change, secretariat, Message to parties to the Kyoto protocol. 2005 
94 General information aboutthe Kyoto Protocol, http://UNFCCC.int 
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Huidige doelstellingen 

Naast het internationale Protocol heeft de Europese Unie in maart 2007 een integraal klimaat en energie beleid 
aangenomen. Verschillende ambitieuze kwantitatieve doelen zijn vastgesteld voor 2020. De EU27 moet voldoen 
aanl9sJ. 

• Reductie van broeikasgassen met 20% t.o.v het niveau van 1990 
• Reductie van het totale energieverbruik met 20% t.o.v het niveau van 1990 

• Duurzame, hernieuwbare energie moet 20% van het totale energieverbruik leveren 

Deze zogenaamde 20/20/20 doelen liggen ten grondslag aan een meer belangrijke doelstelling, namelijk: 
• Promoten van een duurzame leefomgeving en het strijden tegen klimaatveranderingen 
• Ondersteunen van de economische concurrentiepositie van de EU 
• Het verhogen van de veiligheid op toelevering en de beschikbaarheid van betaalbare energie 
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Grafiek 4 Uitstoot broeikasgassen trend en voorspelling195-961 

In Grafiek 4 is de trend (met zwarte bollen) en voorspelling weergegeven van broeikasgas emissies van de EU27 
ten opzichte van 1990. Op deze manier kunnen we een goede vergelijking maken met het niveau van 1990 
en wat we in 2020 willen bereiken. Gaan we echter door met huidige maatregelingen voor het reduceren van 
broeikasgassen, dan zullen we snel weer op het oude niveau van 1990 komen. Er zijn dus flinke additionele 
maatregelen nodig om aan de 20/20/20 doelstellingen te voldoen. 
Daarnaast, zoals we al zagen in Grafiek 2, is er nog geen daling te vinden in het totale energieverbruik. Sterker 

nog, het niveau ligt nu 10% hoger dan het energieverbruik in 1990. 

Het derde doel om met duurzame energiebronnen 20% van het totale energiegebruik op te wekken, is echter 

een nóg grotere stap. Duitsland met een aandeel van 10,1% duurzame energie1971 ligt ver voor, maar Nederland 
heeft bijvoorbeeld nog een lange weg te gaan om het huidige aandeel 
van 2,9% op te krikken naar 20%, in minder dan 10 jaarl981. 

Willen we de doelstellingen halen, dan wordt de Trias Energetica 
strategie gehanteerd. Het voorkomen van het probleem is het meest 
belangrijke, dat wil zeggen dat het besparen van energie altijd op 
de eerste plaats moet komen te staan. Efficiëntere apparaten en 
goed isolerende woningen zijn voorbeelden om dit te bereiken. De 

tweede stap is om de benodigde energie te halen uit duurzame 
energiebronnen. In de laatste plaats kan pas worden gekeken naar 

het efficiënt gebruiken van eindige (fossiele) brandstoffen. Afbeelding 2 Trias Energetica 

95 EP IA Report, Set tor 2020. Solar Photovoltaic Electricity: A mainstream power souree in Europe by 2020. 2009 
96 EEA, Greenhouse gas emission trends and projections in Europe. 2008 
97 Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik, Etwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2009. 2010 
.. CBS, Duurzame energie in Nederland. 2008 



HET PV RENOVATIEDAK 

Solar power (conlinenls, 1,800 x GPH:I---i 

• Wind energy (200x GPEC) ------+
Biomass (20 x GPEC) -------. 

LJ Geolhermal energy (10 x GPEC) ---, 

Oceéll and wave energy (2 x GPEC) 

LJ Hydro energy (1 x GPEC) -------o~::..._ ____ _. '------ Current amual Global Prlmaly Enefgy Consumptlon (GPEC) 

Afbeelding 3 De fysische potentie van hernieuwbare energievormeni7J 

Potentie toekomstige energievoorziening 

De kubussen uit afbeelding 3 geven weer hoe groot de potentie is van de vormen van hernieuwbare energie op 
aarde. Het kleine kubusje rechtsonder is het globale energieverbruik per jaar (GPEC). De grootste kubus is de 

energie die de aarde van de zon ontvangt, 1800 keer zoveel als we gebruiken. Daarnaast zorgen windenergie, 
getijde energie, geothermische energie ook nog eens voor een enorm potentie aan energie. Hieruit blijkt dat 
we ons dus geen zorgen hoeven te maken of er wel voldoende energie is. Het is van belang deze energie zo 

duurzaam mogelijk op te wekken. 

Hernieuwbare energiebronnen zijn overal wel te vinden, maar we moeten deze bronnen gebruiken daar waar 
het meest efficiënt elektriciteit te genereren is. Energieopwekking zal zich dus niet concentreren, maar juist 
verspreiden over gebieden, landen en continenten. Het decentraal opwekken van wind- en zonne-energie maakt 

de bevolking niet afhankelijk van de weerssituatie in één gebied en kan de elektriciteit door een goed netwerk 

worden verdeeld. 
Decentrale energieopwekking maakt ons daarnaast minder afhankelijk van enerzijds de centrale kolencentrales 

van de grote energieleveranciers en anderzijds de landen met de grote voorraden fossiele brandstoffen. Wanneer 
energie decentraal en door iedereen kan worden opgewekt, zullen deze huidige machtsposities steeds minder 

macht krijgen. 'De macht van de traditionele energie sector zal verschuiven naar de technologie sector' Aldus 
Herman Scheerl991, Duitse politicus en kartrekker van de zonne-energiesector in Duitsland. Waar nu de macht 
in handen is van landen met grote fossiele energievoorraden, zal de macht komen te liggen bij de landen die 
technologische kennis hebben om duurzame elektriciteit op te wekken. Voor de westerse landen ligt hier dus 

een grote kans om onafhankelijk te worden van olierijke landen in het onrustige Midden-Oosten. 

7 Nitsch, Technologische und energiewirtschaftlige Perspektiven erneurbare Energien. 2007, DLR 

.. Tegenlicht, De groene Masterclass. Aflevering 12 april 2010 
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Bijlage B - Referentiewoning SenterNovem 

Tijdens dit onderzoek is gebruikt gemaakt van de referentiewoning van SenterNovem als voorbeeld voor 
naoorlogse rijtjeswoningen uit de periode 1945-1975. De belangrijke eigenschappen van deze woning zijn: 

• Grondoppervlak: 5400x7500mm, hoogte verdiepingen: 2400mm 
• De dragende functie wordt door de binnenbladen gevormd. Vaak zijn dit lOOmm baksteen muren. 
• Het dak wordt ondersteund door gordingen. Deze gordingen overspannen tussen de woningscheidende 

wanden, vaak met een extra spant in het midden van de woning. 
• Bij de goot steunt het dak op de muurplaat, deze draagt zijn krachten af op het binnenblad waarin het is 

verankerd. 

IMÎ 

Afbeelding 1 Begane grond11001 

Afbeelding 4 Doorsnede referentiewoning CenterNovem 1:100 

Afbeelding 2 Eerste verdieping''""' 

F" F" 

I 

' 11 

:HJ 0 I 
I 

.I I 

J:~HJ l8l 
o, 

I 

I 

Afbeelding 3 Zolder''""' Afbeelding 5 Aanzicht voorgeveli1001 Afbeelding 6 Aanzicht achtergevel''""' 

100 Novem, Referentiewoningen bestaande bouw. 2001, Delft: Drukkerij Meinema 
101 SenterNovem, Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2007. 2007 
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3. 11 Rijwoning, bouwperiode 1946 - 1965 (tussenwoning) 

De rijwoningen gebouwd In de periode 1946 tot 1965 

vertegenwoordigen met 669.000 woningen ruim 10'111 

v~n de Nederlandse voorraad. Van deze woningen v~lt 

61"' In de socl~le wrhuur, 34% zijn koopwoningen en 

slechts 5"' wordt partkuiler verhuurd. De woningen 

die In deze c~tegorte v~lien, hebben vaak vier k~mers, 

een beloopb~re zolder en een kelder. Door de 

woningnood n~ de oorlog m~~kte de bouwnijverheld 

In deze periode een grote omsl~ van tr~dltionele 

bouw naar meer lndustrlfle bouw. Hierbij l~g de 

Mdruk op een efflcifnter bouwproces om de grote 

hoeveelheld nieuwbouw te kunnen re~llseren. Een 

upect v~n deze efficiency verbetering Is de opkomst 

v~n de 'systeembouw'. Opv~llend In deze bouwperiode 

is ~t de toep~sslng v~n houten vloeren ~fneemt. 

Oorspronkelijke energetische niveau 

In de periode tot 1966 werden er nog geen eisen aan 

I IOUWKUNDIGIKINMIIlKifl 

GHru/biJH6V/Ht~ (lft'J 9$,1 

A11tttlll ".wOMts 1,1 

de energiezuinigheld van woningen gesteld. De 

woningen werden daarom niet gel"soleerd. In de 

woningen die voor 1960 gebouwd zijn, kw~men vuk 

st~len kozijnen met enkel glu voor. Veel woningen 

werden In die tijd nog uitgerust met lokille guk~chels, 

elektrische boilers en Mtuurlijke ventll~tle. Centr~le 

wrwarmlng werd op beperkte sch~~l toegep~st. 

Huidige energetische niveau van deze .woningen 

Veel van deze woningen zijn In de loop der jolren 

energetisch verbeterd. Het accent ligt hierbij op na

isolatie van de gevel, de begane grondvloer en het dak 

en kierdichting. Ook het pla~tsen van dubbelgtu, met 

Mme op de beg~ne grondverdieplng, is populair. Bij 

wel woningen In deze categorie zijn de gukilchels 

inmiddels vervangen door centrale w rwarming. Dit 

leidt tot een hoger comfort, maar ook tot een hoger 

energiegebruik. 

U·WAARDE (W/m'K) RC WAARDE (m' K/W) 

BOUWDEEL OPP. (m'l HUIDIG COMFORT HUIDIG COMFORT 

~~~~ fFOtttlvfMr 41,S 1,44 O,J4 O, IS 1,6$ 

O.kMII~ntl ss.s 0,47 0,47 1,,7 1,,7 

DIJkplllt - - - - -
Voorf'WI ~slor~n 17,1 I," 0,65 O,J6 I,J6 

Voorf'WI ".uoorr I S, l J,IO 1,00 - -
l'oorf'WI fldUOOif 1 J,4 J, IO 1,00 -
Ac/t~~W/1/ft/o~ll 17,1 1,19 0,65 O,J6 I,Jf 

Aclt~r~l fl•ssoort I S,l J, IO 1,00 - . 

Ach~r~l ".ssoort 2 J,4 J, IO 1,00 . . 

liifewl ~slor~n . . . . . 

liife~l floSSOOft I - . . - . 
li#~l g/GUOOif 1 - . . . . 
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INSTALLATIE 

HUIDIG COMFORT 

lluimtr-rmlng Ctntra~ ~rtnrmlng tMI VR Ut~ Ctnrra~ ~rwarmlng IMI Hll 101ktttl 

r.."wartr VR Camblt.."ktttl (gttn bdd) H/1 CombltapUttl (fHII bad) 

Vtll!lllltlt Naruurlijt vtntlllltltsysrttm Naruurfijt ~ntllotltsystttm 

7 
ENERGIEBESPAR I NGSPAKKETTEN EN KOSTEN VOOR DE PROFESSIONELE GEBRUI KER / INVESTEERDER 

MOGELIJKE MAATREGELEN 

Vlotrisol at ft 

DoliJolatlf (p/IJr) 

Doklsolatlf (htlltnd) 

~llsolatlt (spo-) 

Hll++fiiJJ 

Comblr.."ktttl (H/1107) 

Col~ctlt~ Uttl (H/1101) ..... ,....,".,. ,..,... .. ".__., 

I ENERGIEPRESTATIE 

Jtr.ktnd fiiJw.ffl)ult (m' fiiS/jallr) 

Jtr.kmd hulptntrgltfdlrulk (kWhljaer) 

El(-) 

BESPARINGEN 

ltsparing rasvt...,lk (m' fliJ/jaar) 

ltsparing hulptntrfltptllruik (kWh/jaar) 

ltspilring tntrgitlosttn (turo/jaar) 

PA KKET VAN HUIDIG INVESTERING PER m' 

NAAR COMFORT OF STUKS EXCL. BTW 

/( f 10 

/( f IS 

/( f JJ 

/( f 1. 1J9 

HUIDIG 

1716 

110 

1,06 

E 

BESPARING VAN 

HU IDIG NAAR COMFORT 

901 

-54 

491 

7 

INVESTERING PER 

MAATREGEL EXCL. BTW 

f ISO 

f s" 
f SS9 

f 1. 1Jf 

f 4.HJ 

/ 

COMFORT 

174 

114 

1, 11 

' 
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3.12 Rijwoning, bouwperiode 1966- 1975 (tussenwoning) 

De rijwoningen g.t>ouwd In de periode 1966-1975 

v.rtegenwoordlgen met 654.000 woningen, bijN 10'111 

van de Nederlandse wonlngvoorrud. De helft (50'111) Is 

In particulier bezit, ongeveer 41'111 wordt in de sociale 

sector verhuurd en 9'111 In de particuliere sector. 

De woningen die in deze categorie vallen, hebben 

vaak vijf umers, een beloopbare zolder en geen 

kelder. Kenmerkend aan deze bouwperiode Is dat de 

systeembouw steeds meer wordt toegepast. Dit Is 

vooral zichtbaar In de vloeren, die in beton worden 

uitgevoerd, en de kozljnwllingen met sandwich

panelen. 

Oorspronkelijke energetische niveau 

Sinds 1965 worden er eisen gesteld aan de 

energetiKtie kwaliteit van woningen. Deze eisen 

waren echter nog niet erg hoog. De woningen die 

In deze categorie vallen werden, naar huldge 

l aOUWKUNDifll II:INMIII:KIN 

Gftlruitsoppervld~ (m'J 106,0 

ADnt11l ~on~rs J.Q 

maatstaven, INtig geïsoleerd. Dubbelglas werd nog 

nauwelijks toegepast. Veel woningen werden In die tijd 

nog uitgerust met lokale gaskachels, centrale 

verwarming werd in toenemende mate toegepast 

Huidige energetische niveau van deze woningen 

Veel van deze woningen zijn in de loop der jaren 

energetisch verbeterd. Het accent ligt hierbij op na

isolatie van de gevel, de begane grondvloer en het dak. 

Ook het plaatsen van dubbelglas, met name op de 

begane grondverdleplng, Is populair. 

Bij veel woningen in deze categorie zijn de gasochels 

inmiddels vervangen door centrale verwarming met 

VIl- of Hll-ketels. Dit leidt tot een hoger comfort. 

maar ook tot een hoger energiegebruik. 

Hierin is de particuliere verhuursector wel 

achtergebleven bij de sociale sector en de eigen 

woning-bezitters. 

U-WAARDE (W/m 2K) RC WAARDE (m 2 K/W) 

BOUWDEEL OPP. (m 2) HUIDIG COMFORT HUIDIG COMFORT 

kgiiM ffondv/Mr 45,, 2,44 O,J4 0,15 2,15 

Dllt IH!II~nd SP,, 0,68 0,61 I,JO I,JO 

Dllt pklt - - - -
Voorgrtft ,eslo~n 20,4 1,19 0,44 O,J6 2,11 

Yootfeft/ fiiiJSSIIOtl I 4,4 5,10 2,110 - -
Voorfeftl fklssoort 1 1,6 J,IO 1,110 - -
Aclt~r~'llf!l ,nlo~n 20,4 1,19 Q,44 O,J6 2,11 

Aclt~r,e'llf!l ,r.uoon I 4,4 5,10 2,00 - -
Aclt~r,e'llf!l ,r.ssoort 2 1,6 J,IO 2,00 - -
Zi}f~'llf!l ~slot~n - - - - -
Zi}flewl flklssoort I - - - - -
Zi~'llf!l fkJSsootl 2 - - - - -
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INSTALLATIE 

HUIDIG COMFORT 

lluimtfwrnrmlng Ctntrak wrwarming lllfr VR urtl ~nrrak wrw.,m/ng mtr Hll 101 kt!tl 

Tapwartr VR Cambirapktrtl (g«n bod) HR ComblraPtlltl (g«n bad) 

Vtnrllarit Naruurlijk vtnriiG!inysrHm Natuurlijk wnrH11rltsysfftm 

7 
ENERGIEBESPARINGSPAKKETTEN EN KOSTEN VOOR DE PROFESSIONEL E GEBRUIKER/INVESTEERDER 

PAK KET VAN HUIDIG INVESTERING PERm' INVESTERING PER 

MOGELIJKE MAATREGELEN NAAR COMFORT OF STUKS EXCL. BTW MAATREGEL EXCL. BTW 

Vlotris oiorit x f 20 f 911 

Dak/solorit (pl•rJ 

Dok/solorit (~/knd) 

Gfor//so/11r1t (JpiiUW) x f IS f 612 

HR++rl•s x f JJ f 724 

Combllapkttfl (HR/01) x f 2.1J9 f 2.1J9 

Colltcrltw ktrtl (HR/07) 

,_,_ "..,., ".1. ,..,..".lllrNir-*r f UfJ 

/ 
ENERGIEPRESTATIE 

HUIDIG COMFORT 

/ltrtktnd ,.sw,."ullr (m' ras/jaar) 2056 980 

llfrtktnd hulptntrgltgtbruik (kWhljDar) 229 288 

El{-) 2,11 I,IS 

Elltrfitlllbtl E B 

BESPARINGEN 

BESPARING VAN 

HUIDIG NAAR COMFORT 

/Jtsparlnr gosvtrbulk ("" fJOsljoar) 1076 

lltsparinfJ hulptlltrfltgtbrulk (kWh/jaar) -59 

/JtsparlnfJ tllfrglfkosltn (tura/jDar) 589 

/ 

3S 
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Bijlage C - Ontwerpspecificaties NVN 7250 

Naast de eisen uit het Bouwbesluit voor bouwkundige constructies is er ook een voornorm ten behoeve van 

bouwkundige integratievan zonne-energiesystemen. Deze zijn vastgelegd in de NVN 7250 'Nederlandse Voornorm 
Zonne-energiesystemen-lntegratie in daken en gevels-Bouwkundige aspecten'. In dezevoornorm zijn zowel eisen 

als bepalingsmetheden opgenomen voor een adequate inbouw van zonne-energiesystemen in de gebouwschiL 
Deze voornorm is uitsluitend gericht op bouwkundige zaken zoals windvastheid en waterdichtheid, ook zijn 
testmethoden beschreven waaraan hetzonne-energiesysteem minimaal moet voldoen. Aspecten zoals aansluiting 

op het elektriciteitsnet, energieopbrengst en kwaliteitsaspecten van het paneel zelf vallen buiten deze norm. 
In deze bijlage worden de eisen besproken die misten in de eisen uit het Bouwbesluit in hoofdstuk 6. 
Ontwerpspecificaties aan de hand van NVN 7250 

De montage van een zonne-energiesysteem wordt onderscheiden in drie types. Montagewijze 2 uit de 
NVN 7250 is de wijze van het zonne-energiesysteem waarop in het PV Renovatiedak wordt toegepast. Het 
zonne-energiesysteem is geïntegreerd in de gebouwschil, waarbij de onderliggende bouwconstructie waterkerend 
is. (Afbeelding 1) 

Aan de hand van deze montagewijze is er een overzicht samengesteld aan eisen en bepalingsmethoden. Eisen 
aan de constructie, eisen met betrekking tot de brandveiligheid, vochtwerendheid etc. zijn enkele onderdelen 

waaraan het systeem zich aan moet voldoen. Hieronder volgt de technische uitwerking van de gestelde eisen. 

1. Belastingcombinaties 
1.1 Windbelasting 

Bouwconstructie moet voldoen aan fundamentele belastingcombinaties gegeven in NEN 6702 6.2.1 Dit houdt in 

dat de representatieve waardevan permanente, veranderlijke en bijzondere belastingen in uiterste grenstoestand 
en in de bruikbaarheidsgrenstoestand bepaald worden. 

Één van de veranderlijke belastingen is wind belasting. Met betrekking tot windbelasting geldt het volgende: 'De 
totale w indbelasting is volgens NEN 6702 te bepalen uit de stuwdruk Pw vermenigvuldigd met een vormfactor 

C1"*" en factoren Ce~~ Cdïm en f/J/ (NVN 7250) 

8.6.1 van NEN 6702 geeft de volgende berekening: Prep = C1"*" Ce~~ Cdlm f/J1 Pw 

P rep Windbelasting door winddruk, windzuiging, windwrijving en over- of onderdruk. 
De rekenwaarde wordt gevonden door de representatieve waarde, p te vermenigvuldigen met de 

rep 

belastingsfactor vtq;u' Voor het PV Renovatiedak met veiligheidsklasse 3 en referentieperiode van 50 jaar wordt 
een factor 1,5 (NEN 6702 5.2 Tabel 2) 

Pw Stuwdruk 
De stuwdruk kan voor elke hoogte, locatie en omgeving van het gebouw specifiek worden bepaald (in N/m2) . 

In Nederland gaan we uit van drie windgebieden, aan de kust waait het immers harder dan in het binnenland. 
(Afbeelding 2) Daarnaast wordt er ook onderscheid gemaakt tussen bebouwde en onbebouwde omgeving, 

of de ruwheid van het omliggende terrein. Bijlage A vanNEN 6702 geeft een tabel weer met de waardes voor 
stuwdruk. 

• Er is voor deze waarde gekozen omdat er rekening is gehouden met max. winddruk van de PV panelen 



Afbeelding 1 Montagewijze 2 uit NVN7250 

Afbeelding 2 Windgebieden Nederland (NEN 6702) 

000 

h p., 
m kNhn2 

Gebled I Gebled 11 Gebled 111 
onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 

S2 0 64 0,64 0,54 0,54 0,46 0,46 
3 0,'70 0,64 0,54 0,54 0,46 0,46 
4 0.78 0,64 0,62 0.54 0,49 0,46 
5 0,84 0,64 0,68 0,54 0,55 0,46 
6 0,90 0,64 ö:;8 0,54 0,!59 0,46 
7 0,95 0,64 0,54 0 ,63 0,46 
8 0,99 0,64 0,81 0,54 0 67 0,46 
9 1,02 0.64 0,85 0,54 - 0,"!1' 0,46 

10 1,08 0,70 0.88 0,59 0.73 0.50 
11 1,09 0,76 0,91 0,64 0,76 0.54 
12 1,12 0,81 0,94 ...2.§§_ 0,78 0,58 
13 1,14 0,86 0,96 u;rz 0,80 0,61 
14 1.17 0,90 0,99 0,76 0,82 : 0,64 
15 1,19 0,94 1,01 0,79 0,84 0,67 
16 1,21 0,98 1,03 0,82 0,86 0,70 
17 1.23 1,02 1,05 0,85 0.88 0,72 
18 1,25 1,05 1,07 0.88 0,90 0,75 
19 1,27 1.08 1,09 0,90 0,91 0,77 
20 1,29 1,11 1,10 0,93 0 ,93 0,79 

Tabell Door wind veroorzaakte extreme waarde van stuwdruk pw als functie 

van de hoogte (NEN 6702 Bijlage A) 

Voor het PV Renovatiedak is het toepassingsgebied genomen van een maximale stuwdruk van 0,69 kN/m2: Deze 
waarde is af te lezen in Tabel 1 

Het gebied boven de rode lijn in Tabel 1 geeft het toepassingsgebied weer, het omvat dus bijna alle daken in 
de bebouwde omgeving. Een dakhoogte van 9m in Noord Holland behoort tot de mogelijkheden om het PV 
Renovatiedak toe te passen. 
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Afbeelding 3 Windzones op daken 

C Vormfactor wind 
Index 

Hierbij wordt bij montagewijze 2 onderscheid gemaakt in zonne-energiesystemen die meer of minder dan 

300mm van de dakbedekking zijn aangebracht. De panelen van het PV Renovatiedak liggen dichter dan 300mm 

bij het dak, daarom wordt de vormfactor Ct =-1,3 bij belasting van het dak af gericht, en Ct =0,7 bij belasting 
naar het dakvlak toe gericht. (Windvormfactoren voor eenzijdig hellende overkappingen, 15°) Daarnaast zijn er 

echter nog hogere vormfactoren aan de randen van het dak. Daar waar de wind om het dak slaat is turbulentie 
te verwachten, en hierdoor is de vormfactor in de randzones Ct =-3,0 en in de hoekzones zelfs Ct =-3,5 Deze 
randzones bevinden zich binnen 1,3m (=a, Afbeelding 3) vanaf de dakrand. {Cpe;loc bepaald met Figuur A.2 en A.3 

NVN 7250, Afbeelding 3) 

Ceq Drukvereffiningsfactor 
De drukvereffeningsfactor is gelijk aan 1 

Cdtm Invloed afmetingen bouwwerk 
Deze factor wordt ook gelijk aan 1 gesteld. 
(2)

1 
Dynamische vergratingsfactor 

Deze factor is te bepalen aan de hand van de eigen frequentie f van het PV paneel en daartoe behorende e 

draagconstructie. Wanneer deze groter is dan 3Hz dan geldt (2)
1
=1. De eigenfrequentie is te bepalen via een EEM-

berekening, voor dit project niet van toepassing want constructies waarvoor geldt fe < 3Hz worden als slappe 

constructie beschouwd, en dat is hier niet het geval. 

Met deze waarden kan de windbelasting worden bepaald. 

Winddruk zorgt voor een belasting van: Prep = Ct Ceq Cdtm (2)1 Pw = 0,7 x 1 x 1 x 1 x 0,69 = 0,48 kN/m2 

Windzuiging: Prep = Ct Ceq Cdtm (2)1 Pw = -1,3 x 1 x 1 x 1 x 0,69 = -0,90 kN/m2 

Windzuiging is dus maatgevend. 

In de hoekzones (het ongunstigste geval): P,ep = Ct Ceq Cdlm (2)1 Pw = -3,5 x 1 x 1 x 1 x 0,69 = -2,40 kN/m2 (dit is 
dezelfde waarde waar de PV panelen op zijn berekend en is een enorme kracht) 
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Duurzame Veiligheid 

Met genoemde bepalingsmetheden is nog niet aangetoond dat ook sprake is van een duurzame bouwconstructie, 
zoals is vereist op grond van het Bouwbesluit 2003. De genoemde normen geven voor het beoordelen van het 
duurzaamheidaspect geen of geen volledige beoordeling. 

1.2 Bijzondere belastingcombinaties 

Een bouwconstructie moet bestand zijn tegen daarop werkende bijzondere belastingscombinaties met 
als bijzondere belasting de stootbelasting op een dak volgens 9.5 van NEN 6702. Voor montagewijze 
2 moet de bouwconstructie, niet zijnde het zonne-element, de belasting kunnen weerstaan. 
De bijzondere belastingcombinaties voor standaard bouwwerken zijn gegeven in NEN 6702 
Het betreft voor het PV Renovatiedak daken waarvan op grond van ligging en toegankelijkheid mag worden 
aangenomen dat er zich geen personen zullen ophouden, anders dan voor reparatie en onderhoud. Dit vindt 
dan plaats op de aangegeven treden op het dak, en de personen dienen te allen tijde zich vast te koppelen aan 
het valbeveiligingssysteem. 

3. Brandveiligheid 
Een dak mag, bepaald overeenkomstig NEN 6063, niet brandgevaarlijk zijn. Dit geldt ook voor een PV paneel dat 
in een dak is geïntegreerd. Voor de verschillende toepassingen zal op grond van NEN 6063 (vuurkorfproef zoals 
in paragraaf 6.5} moeten worden nagegaan of de inbouw respectievelijk de plaatsing van het PV paneel niet 
leidt tot een brandgevaarlijk dak. 

Op het gebied van PV panelen is er echter nog een discussie gaande. Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid 
(NIFV) is samen met de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) bezig 
met het maken van een dossier over de brandveiligheid van zonnepanelen. Er is (internationaal) namelijk 
nog steeds geen goed aantoonbaar rapport. Recentelijk (augustus 2010} was er nog flinke discussie over 
het rapport van NIFV, een aantal resultaten waren gelekt in de media. Volgens de resultaten van NIFV is het 
risico op een elektrische schok bij het blussen van brand in de buurt van elektrische zonnepanelen namelijk 
groot. Zodra een zonnepaneel licht opvangt, laadt het ook op, ook al is het elektrische circuit uitgeschakeld. 
Door Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, mist het 
onderzoek van NIFV 'elke grond'l102' "Voordat bij brand elektrocutie optreedt door een zonnepaneel, zou er eerst 
aan enkele voorwaarden voldaan moeten worden, die in de praktijk nooit tegelijkertijd zouden voorkomen. Zo zou 
een brandweerman geen schoenen en handschoenen moeten dragen en zowel de positief als de negatief geladen 
elektriciteitsdraden tegelijkertijd moeten aanraken. Ook de stelling van het NIFV dat de combinatie van water en 
brand nog gevaarlijker is, is volgens de brancheorganisatie onjuist. Als er water bij de beide elektriciteitsdraden 
komt, zou namelijk kortsluiting optreden en zou er geen gevaarlijke spanning meer aanwezig zijn." 
Reactie van een woordvoerder van NIFV daarop: "Het is inderdaad nog niet helemaal duidelijk waaruit de 
gevaren bestaan en hoe groot die zijn. Dat moeten we nog onderzoeken"l102

'. 

Dit rapport neemt daarom de eisen uit het Bouwbesluit in acht zoals bepaald in paragraaf 6.3. De eisen aan het 
dakelement zijn duidelijk geformuleerd, en hier wordt ook aan getoetst. 

7. Toegepaste materialen 

Aarding en bliksembeveiliging 

Apparaten van de elektrische klasse 1 moeten volgens de NEN 1010 altijd geaard zijn. De meeste zonnestroomsystemen 

zijn van klasse 2 en daarom niet verplicht om te worden geaard, in principe is voor kleine installaties op woonhuizen geen 

bliksembeveiliging noodzakelijk. 

102 Novum, Zonnepanelen niet gevaarlijk bij brand blussen. 18 augustus 2010, Trouw 
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Bijlage D - Opbrengstsimulatie PV Renovatiedak 

De opbrengsten van het PV Renovatiedak zijn met behulp van een softwareprogramma PVSyst berekend. Dit 

programma is ontwikkeld aan de Universiteit van Genève. Het programma maakt het mogelijk om aan de hand 
van de layout van PV systemen te bepalen hoeveel kWh het systeem per jaar genereert. Dit is afhankelijk van 

het type zonnepaneel, type omvormer, stringconfiguratie en het weer. 

Aan de hand van Meteonorm weer-data uit de periode 1981-2000 is voor elke dag van het jaar de gemiddelde 
zoninstraling, invalshoek en temperatuur berekend. 

Deze bijlage laat de resultaten zien van de opbrengsten van het PV Renovatiedak. 
Achtereenvolgens zijn vier berekeningen van toepassing geweest in dit rapport; 

1) PV Renovatiedak 5,3 kWp, Azimuth 0 degrees 
Resultaten van de opbrengstberekeningen voor het PV Renovatiedak, zuid geörienteerd 

903 kWh/ kWp/ jaar 
4740 kWh per jaar 

2) PV Renovatiedak 5,3 kWp, Azimuth 90 degrees 

Resultaten van de opbrengstberekeningen voor het PV Renovatiedak, west geörienteerd 
787 kWh/ kWp/ jaar (> 85% efficiëntie) 
4131 kWh per jaar 

3) PV systeem op zadeldak 3,2 kWp, Azimuth 0 degrees 
Resultaten van de opbrengstberekeningen voor een zadeldak, zuid geörienteerd 

943 kWh/ kWp/ jaar 
2969 kWh per jaar 

4) PV systeem op zadeldak 3,2 kWp, Azimuth 90 degrees 
Resultaten van de opbrengstberekeningen voor een zadeldak, west geörienteerd 

751 kWh/ kWp/ jaar (< 80% efficiëntie) 
2367 kWh per jaar 
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Straver I 5.3 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 0 dagrees 

Grid-Connected System: Simuiatien parameters 

Project : 

Geographical Site 

Sltuatlon 
Time defined as 

Meteo data : 

Simulation variant : 

Simulation parameters 

Collector Plane Orientation 

Horizon 

Near Shadings 

Renovatie PV Roof 

Amsterdam 

Latitude 52.4'N 
Legal Time Time zone UT +1 

Albedo 0.20 
Amsterdam , synthetic hourly data 

No shading effects 

Simuiatien date 18105110 09h26 

Tilt 15" 

Free Horizon 

Linear shadings 

PV Arrays Characteristics (2 kinds of array defined ) 

PV module Si-mono Model STP 175S-241Ac 
Manufacturer Suntech 

Array#1 : Number of PV modules 5 modules 
Total number of PV modules 10 

Country Netherlands 

Longitude 4.5'E 
Altitude 5 m 

Azimuth o· 

In parallel 2 strings 
Unit Nom. Power 175Wp 

Array global power 

In series 
Nb. modules 

Nomina! (STC) 
Umpp 

1.75 kWp At oparating cond. 1.58 kWp (50'C) 
Array oparating characteristics (50'C) 

Array#2: Number of PV modules 
Total number of PV modules 
Array global power 
Array oparating characteristics (50'C) 

Total Arrays global power 

In series 
Nb. modules 

Nomina! (STC) 
Umpp 

Nomina! (STC) 
Module area 

163 V 

10 modules 
20 
3.5kWp 
326V 

5kWp 
38.3 m2 

I mpp 10A 

In parallel 2 strings 
Unit Nom. Power 175Wp 

At oparating cond. 3.2 kWp (50'C) 
lmpp 10A 

Total 30 modules 

Array#1 : lnverter Model Sunmaster XS 2000 

Characteristics 

Array#2 : lnverter 

Characteristics 

PV Array loss factors 

Manufacturer Mastervolt 
Oparating Voltage 145-360 V Unit Nom. Power 1.5 kW AC 

Model Sunmaster XS 4300 
Manufacturer Mastervolt 

Oparating Voltage 230-440 V Unit Nom. Power 3.3 kW AC 

ThermalLoss factor Uc (const) 20.0 Wlm2K Uv (wind) 0.0 Wlm2K I mis 
=> Nomina! Oper. Coll. Temp. (G=800 Wlm2, Tamb=20"C, Wind velocity = 1mls.) NOCT 56 'C 

Wiring Ohmic Loss 

Module Quality Loss 
Module Mismatch Lossas 
lncidence effect, ASHRAE parametrization 

Array#1 282 mOhm 
Array#2 564 mOhm 

Global 

lAM= 1 - bo (11cos i- 1) 

User's needs : Unlimited laad (grid) 

Loss Fraction 1.5% at STC 
Loss Fraction 1.5 % at STC 
Loss Fraction 1.5% at STC 
Loss Fraction 1.5% 
Loss Fraction 2.0 % at MPP 
boParameter 0.05 



HET PV RENOVATIEDAK 

PVSYST V5.11 Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Straver I 5.3 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 0 dagrees 

Grid-Connected System: Near shading definition 

Project : Renovatie PV Roof 

Simulation variant No shading effects 

Main system parameters System type Grid-Connected 
Near Shadings Linear shadings 
PV Field Orientation tilt 15° azimuth 
PV modules Model STP 1758-24/Ac Pnom 
PV Array Nb. of modules 30 Pnom total 
lnverter Model Sunmaster XS 2000 Pnom 
lnverter Model Sunmaster XS 4300 Pnom 
lnverter pack Nb. of units 2.0 Pnom total 
User's needs Unlimited load (grid) 

Perspective of the PV-field and surrounding shadlng scene 

oo 
175Wp 
5.3 kWp 
1.50 kW ac 
3.3 kW ac 
4.8 kWac 



PVSYST V5.11 

Project : 

Simulation variant 

Main system parameters 
Near Shadings 
PV Field Orientation 
PVmodules 
PV Array 
lnverter 
lnverter 
lnverter pack 
User's needs 

Main simulation results 
System Production 

Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Straver I 5.3 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 0 dagrees 

Grid-Connected System: Main results 

Renovatie PV Roof 

No shading effects 

System type 
Linear shadings 

tilt 
Model 

Nb. of modules 
Model 
Model 

Nb. of units 
Unlimited load (grid) 

Produced Energy 
Performance Ratio PR 

Grid-Connected 

15° 
STP 175S-24/Ac 
30 
Sunmaster XS 2000 
Sunmaster XS 4300 
2.0 

4740 kWh/year 
79.4% 

azimuth 
Pnom 

Pnom total 
Pnom 
Pnom 

Pnom total 

Specific prod. 

000 

oo 
175Wp 
5.3 kWp 
1.50 kW ac 
3.3 kW ac 
4.8 kWac 

903 kWh/kWp/year 

Normallzeel produc:tloml (per Installed kWp): Nomlnal power 5.3 kWp Performance Ratio PR 

I Lc: ~ c-(P\1·.-..y-) o.•gkWM<Wptday 
Lo : ~ <- - ··-I 0.15 kWhii<Wplday '1'1 : ____ (lnv--) H7kWM<Wplday 

New slmulatlon variant 

Balances and maln results 

GlobHor TAmb Globine GlobEfl EAtr8y 

kWh/m' 'C kWhlm' kWh/m' kWh 

January 20.0 4.40 27.2 25.8 121.5 

F-ry 41.0 3.80 52.7 50.1 240.8 

Mllrch 74.0 5.20 84.1 80.6 365.2 

Apoil 120.0 6.90 131 .2 126.1 593.8 

May 161 .0 11.20 167.3 161.4 745.5 

June 157.0 13.90 159.7 154.1 700.4 

July 158.0 16.30 161 .9 156.2 706.5 

Augual 135.0 16.80 143.3 136.1 620.1 

Sepiambar 88.0 14.70 98.4 94.4 429.7 

Oclobar 52.0 11.60 61.2 58.5 272.4 

November 24.0 7.80 31.5 29.8 139.1 

December 14.0 5.80 18.6 17.6 81.3 

Year 1044.0 9.86 1137.1 1092.8 5038.0 

l.egends: GlobHor Horizootal global irradiation E.Anay 

TAlm Ambiont Temperalure E_Grid 

Globine Gtobai lncldenlln coil. piane EIIArrR 

GlobE I! Elledive Gtobal, corr. lor lAM and shadings EIISysR 

E_Grlcl EIIAnft EfiSysR 

kWh "' "' 
109.8 11.66 10.54 

224.8 11.93 11 .15 

382.2 11 .95 11.24 

561.9 11.82 11.18 

706.7 11.63 11 .03 

662.5 11 .45 10.83 

668.8 11 .39 10.78 

586.3 11 .30 10.69 

404.8 11.40 10.74 

254.0 11.82 10.84 

126.8 11.53 10.51 

71.8 11 .36 10.05 

4740.3 11 .58 10.88 

Ellective energy at lhe output af !he array 

Energy injeded inlo grld 

Eflic. Eout array I rough area 

Eflic. Eout sy&lem I rough area 



HET PV RENOVATIEDAK 

PVSYST V5.11 

Project : 

Simulation variant 

Main system parameters 
Near Shadings 
PV Field Orientation 
PV modules 
PV Array 
In verter 
lnverter 
lnverter pack 
User's needs 

Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Straver I 5.3 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 0 degrees 

Grid-Connected System: Loss diagram 

Renovatie PV Roof 

No shading effects 

System type Grid-Connected 
Linear shadings 

tilt 15° 
Model STP 1755-24/Ac 

Nb. of modules 30 
Model Sunmaster XS 2000 
Model Sunmaster XS 4300 

Nb. of units 2.0 
Unlimited load (grid) 

Loss diagram over the whole year 

azimuth o· 
Pnom 175 Wp 

Pnom total 5.3 kWp 
Pnom 1.50 kW ac 
Pnom 3.3 kW ac 

Pnom total 4.8 kW ac 

-------- +8.9% 
-------------2044 kWhtm• -----~ 

0.0% 

~ -3.9% 
1093 kWhlm' • 381Tl_' coll. __ __j . 

Hortzontal global lrradlatlon 
Global Incident in coll. plane 
Near Shading Factor on giobal 

lAM factor on global 

efficiency at STC = 13.8% 

5756 kWh 

-5.6% 

5036 kWh 

4740 kWh 

Effective irradiance on collectors 

PV conversion 

Array nomina! energy (at STC efflc.) 

PV loss due to irradiance level 

PV loss due to temperature 

Module quaiity loss 

Module array mismatch loss 

Ohmic wiring loss 

Array virtual energy at MPP 

lnverter Loss during oparation (efficiency) 

lnverter Loss over nomina! inv. power 
lnverter Loss due to power threshold 
lnverter Loss over nomina! inv. voltage 
lnverter Loss due to voltage threshold 
Avallable Energy at lnverter Output 
Energy injacted into grld 
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Project : 

Straver 1 5.3 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 90 degrees 

Grid-Connected System: Simulation parameters 

Renovatie PV Roof 

000 

118/05/1 0 I Page 1/4 

Geographical Site 

Sltuation 

Amsterdam 

Latitude 52.4 'N 

Country Netherlands 

Longitude 4.5'E 
Time defined as Legal Time Time zone UT +1 

Albedo 0.20 
Amsterdam , synthetic hourly data 

Altitude 5 m 

Meteo data : 

Simulation variant · New simulation variant 

Simuiatien date 18105110 09h30 

Simulation parameters 

Collector Plane Orlentation 

Horizon 

Tilt 15" Azimuth 90" 

Near Shadings 

Free Horizon 

Linear shadings 

PV Arrays Characteristics (2 kinds of array defined ) 

PV module Si-mono Model STP 175S-241Ac 
Manufacturer Suntech 

Array#1 : Number of PV modules In series 5modules In parallel 
Total number of PV modules Nb. modules 10 Unit Nom. Power 
Array global power Nomina! (STC) 1.75 kWp At eperating cond. 
Array eperating characteristics (50'C) Umpp 163 V I mpp 

Array#2: Number of PV modules In series 10 modules In parallel 
Total number of PV modules Nb. modules 20 Unit Nom. Power 
Array global power Nomina! (STC) 3.5 kWp At eperating cond. 
Array eperating characteristics (50'C) U mpp 326V lmpp 

Total Arrays global power Nomina! (STC) 5kWp Total 
Module area 38.3 m2 

Array#1 : lnverter Model Sunmaster XS 2000 
Manufacturer Mastervolt 

Characteristics Oparating Voltage 145-360 V Unit Nom. Power 

Array#2 : lnverter Model Sunmaster XS 4300 
Manufacturer Mastervolt 

Characteristics Oparating Voltage 230-440 V Unit Nom. Power 

PV Array loss factors 
Therrnal Loss factor Uc (const) 20.0 Wlm2K Uv (wind) 

=>Nomina! Oper. Coll. Temp. (G=800 Wlm2
, Tamb=20"C, Wind velocity = 1mls.) NOCT 

Wiring Ohmic Loss Array#1 282 mOhm Loss Fraction 

Module Quality Loss 
Module Mismatch Losses 
lncidence effect, ASHRAE parametrization 

Array#2 564 mOhm Loss Fraction 
Global Loss Fraction 

Loss Fraction 
Loss Fraction 

lAM = 1 - bo ( 1/cos i - 1 ) bo Parameter 

User's needs : Unlimited load (grid) 

2 strings 
175Wp 
1.58 kWp (50'C) 
10A 

2 strings 
175Wp 
3.2 kWp (50'C) 
10A 

30 modules 

1.5 kW AC 

3.3 kW AC 

0.0 Wlm2K I mis 
56 'C 

1.5% at STC 
1.5% at STC 
1.5% at STC 
1.5% 
2.0%at MPP 
0.05 



HET PV RENOVATIEDAK 

PVSYST V5.11 Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Project : 

Simulation variant 

Straver I 5.3 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 90 degrees 

Grid-Connected System: Near shading definition 

Renovatie PV Roof 

New simulation variant 

Main system parameters System type Grid-Connected 
Naar Shadings 
PV Field Orientation 
PV modules 
PV Array 
lnverter 
lnverter 
lnverter pack 
User's needs 

Linear shadings 
tilt 15" azimuth 

Model STP 1755-24/Ac Pnom 
Nb. of modules 30 Pnom total 

Model Sunmaster XS 2000 Pnom 
Model Sunmaster XS 4300 Pnom 

Nb. of units 2.0 Pnom total 
Unlimited load (grid) 

Perspective of the PV-fleld and surrounding shading scene 
..... ___ _ 

---·-- -. ----
'::. -·- -·- ~-: ~~-~----

_ ....... ·........... . .. --
~---- -~- ........ 

__ .... -""' 

90" 
175Wp 
5.3 kWp 
1.50 kW ac 
3.3 kW ac 
4.8kWac 

-------~ -....... ---___ , __ 



UNMISITt 
Dl CiENlYE 

Project : 

PVSYST V5.11 

Simulation variant 

Main system parameters 
Near Shadings 
PV Field Orientation 
PVmodules 
PV Array 
lnverter 
lnverter 
lnverter pack 
User's needs 

Main simulation results 
System Production 

Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Straver I 5.3 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 90 dagrees 

Grid-Connected System: Main results 

Renovatie PV Roof 

New simulation variant 

System type 
Linear shadings 

tilt 
Model 

Nb. of modules 
Model 
Model 

Nb. of units 
Unlimited load (grid) 

Produced Energy 
Performance Ratio PR 

Grid-Connected 

15° 
STP 1758-24/Ac 
30 
Sunmaster XS 2000 
Sunmaster XS 4300 
2.0 

4131 kWh/year 
77.2% 

azimuth 
Pnom 

Pnom total 
Pnom 
Pnom 

Pnom total 

Specific prod. 

000 

go· 
175Wp 
5.3 kWp 
1.50 kW ac 
3.3 kW ac 
4.8 kW ac 

787 kWh/kWp/year 

Nonnallzad proc1uct1ons (per Installed kWp): Nomlnal power 5.3 kWp Performance Ratio PR 

Lc: ~ U..(PV--) 0 .• 9kWM<Wplday 
La: S)IOiom U.. - •..• ) 0.1.kWMWpldoy 
'1'1: --'""VV' (kw_....,..,, 2.18kWM<Wpldoy 

New slmulatlon variant 

Balances and maln results 

GlobHor TAmb Globine GlobEif EArqy 

kWhlm' ~ kWh/m' kWhlm' kWh 

January 20.0 4.40 20.2 18.0 83.0 

Febnlary 41.0 3.60 39.6 35.7 170.0 

Morel> 74.0 5.20 72.6 66.9 319.2 

Aprtl 120.0 6.90 116.8 110.1 519.1 

Mey 161.0 11 .20 157.2 149.7 692.9 

June 157.0 13.90 152.0 144.8 659.0 

July 158.0 16.30 153.3 145.9 660.3 

August 135.0 16.60 133.1 128.6 569.6 

September 88.0 14.70 66.1 79.9 363.7 

October 52.0 11 .60 50.6 48.4 214.6 

November 24.0 7.60 23.8 21 .3 97.5 

December 14.0 5.80 13.6 12.4 55.5 

Year 1044.0 9.86 1019.1 957.6 4404.3 

Lagencts: GlobHor Horizontal globallrradlation EAnay 

TAmb Ambient Tempersture E_Grid 

Globine Giobal incident in ooll. plano EIIArrR 

GiobEtl Effective Global, oorr. lor lAM and shadings EfiSysR 

E_Grld ElfAnti EIISyoR 

kWh '!(, '!(, 

72.3 10.75 9.37 

156.2 11.22 10.31 

296.4 11 .48 10.73 

490.3 11 .60 10.96 

656.5 11.51 10.90 

622.8 11.32 10.70 

624.5 11.25 10.64 

538.0 11.17 10.55 

341.3 11 .03 10.35 

198.0 11.07 10.21 

86.3 10.71 9.48 

48.6 10.53 8.84 

41312 11.28 10.58 

Etlectiw energy at lhe output ollhe array 

Energy injected lnto grid 

Ellic. Eout arrey I rough area 

Ellic. Eout system I rough area 
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UNMRS!Tt 
DE GENlVI 

Project : 

PVSYST V5.11 

Simulation variant 

Main system parameters 
Near Shadings 
PV Field Orientation 
PV modules 
PV Array 
In verter 
In verter 
lnverter pack 
User's needs 

Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Straver I 5.3 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 90 degrees 

Grid-Connected System: Loss diagram 

Renovatie PV Roof 

New simulation variant 

System type Grid-Connected 
Linear shadings 

tilt 15" 
Model STP 1755-24/Ac 

Nb. of modules 30 
Model Sunmaster XS 2000 
Model Sunmaster XS 4300 

Nb. of units 2.0 
Unlimited load (grid) 

Loss diagram over the whole year 

azimuth 90" 
Pnom 175 Wp 

Pnom total 5.3 kWp 
Pnom 1.50 kW ac 
Pnom 3.3 kW ac 

Pnom total 4.8 kW ac 

Horizontal global irradiation 

-4.4% 

958 kWh/m" • 38 m• coll. 

Global incident in coll. plane 

Near Shading Factor on global 

lAM factor on global 

efficiency at STC = 13.8% 
Effectlve lrradianca on collectors 
PV conversion 

5043 kWh 

4404 kWh 

4131 kWh 

Array nomina! energy (at STC eflic.) 

PV loss due to irradiance level 

PV loss due to temperature 

Module quality loss 

Module array mismatch loss 

Ohmic wiring loss 

Array vlrtual energy at MPP 

lnverter Loss during oparation (efficiency) 

lnverter Loss over nomina! inv. power 
lnverter Loss due to power threshold 
lnverter Loss over nomina! inv. voltage 

I nverter Loss due to voltage threshold 
Available Energy at lnvertar Output 

Energy lnjectad lnto grid 
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Straver I 3.2 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 0 degrees 
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Grid-Connected System: Simulation parameters 

Project : 

Geographical Site 

Situation 
Time defined as 

Meteo data : 

Simulation variant : 

Simuiatien parameters 

Collector Plane Orientatlon 

Horizon 

Near Shadings 

PV Array Characteristics 

PV module 

Number of PV modules 
Total number of PV modules 
Array global power 

Renovatie PV Roof 

Amsterdam 

Latitude 52.4 'N 
Legal Time Time zone UT +1 

Albedo 0.20 
Amsterdam , synthetic hourly data 

New simulation variant 

Simuiatien date 18/05/10 09h36 

Tilt 35" 

Free Horizon 

Linear shadings 

Si-mono Model STP 175S-24/Ac 
Suntech 
9 modules 
18 

Country Netherlands 

Longitude 4.5'E 
Altitude 5 m 

Azimuth o· 

2 strings 
175Wp 

Array eperating characteristics (50'C) 
Total area 

Manufacturer 
In series 

Nb. modules 
Nominal (STC) 

Umpp 
Module area 

3.1 kWp 
294 V 
23.0 m2 

In parallel 
Unit Nom. Power 

At eperating cond. 
lmpp 

2.84 kWp (50'C) 
10A 

In verter 

Characteristics 

PV Array loss factors 

Model Sunmaster XS 3200 
Manufacturer Mastervolt 

Oparating Voltage 180-480 V Unit Nom. Power 2.5 kW AC 

ThermalLoss factor Uc (const) 20.0 W/m2K Uv (wind) 0.0 W/m2K I mts 
=> Nominal Oper. Coll. Temp. (G=800 W/m2

, Tamb=2o·c, Wind velocity = 1m/s.) NOCT 56 'C 

Wiring Ohmic Loss Global array res. 507 mOhm 
Module Quality Loss 
Module Mismatch Lossas 
lncidence effect, ASHRAE parametrization lAM = 1 - bo (1/cos i - 1) 

User's needs : Unlimited load (grid) 

Loss Fraction 1.5 % at STC 
Loss Fraction 1.5 % 
Loss Fraction 2.0 % at MPP 
bo Parameter 0.05 



HET PV RENOVATIEDAK 

PVSYST V5.11 Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Straver I 3.2 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 0 dagrees 

Grid-Connected System: Near shading definition 

Project : 

Simulation variant 

Main system parameters 
Near Shadings 
PV Field Orientation 
PV modules 
PV Array 
lnverter 
User's needs 

Renovatie PV Roof 

New simulation variant 

System type Grid-Connected 
Linear shadings 

tilt 35" 
Model STP 1755-24/Ac 

Nb. of modules 18 
Model Sunmaster XS 3200 

Unlimited load (grid) 

azimuth o· 
Pnom 175 Wp 

Pnom total 3.1 kWp 
Pnom 2.50 kW ac 

Perspeelive of the PV-field and surrounding shading scene 
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PVSYST V5.11 Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Project : 

Simulation variant 

Main system parameters 
Near Shadings 
PV Field Orientation 
PV modules 
PV Array 
lnverter 
User's needs 

Main simulation results 
System Production 

Straver I 3.2 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 0 degrees 

Grid-Connected System: Main results 

Renovatie PV Roof 

New simulation variant 

System type 
Linear shadings 

tilt 
Model 

Nb. of modules 
Model 

Unlimited laad (grid) 

Grid-Connected 

35° 
STP 1758-24/Ac 
18 
Sunmaster XS 3200 

azimuth 
Pnom 

Pnom total 
Pnom 

o· 
175Wp 
3.1 kWp 
2.50 kW ac 

Produced Energy 2969 kWh/year 
Performance Ratio PR 79.8 % 

Specific prod. 943 kWh/kWp/year 

Normallzed productlons (per Installed kWp): Nomina! power 3.1 kWp Performance Ratio PR 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Y83: 

Legands: GlobHor 

T Arnb 

Globine 

GlobE I! 

New slmulatlon variant 

Balances and maln results 

GlobHor T Arnb Globine GlobEff EArray 

kWhlm' 'C kWh/m' kWh/m' kWh 

20.0 4.40 34.7 33.6 95.5 

41 .0 3.60 64.1 62.1 1182 

74.0 5.20 91.7 88.7 253.5 

120.0 6 .90 136.1 131.7 369.3 

161 .0 11 .20 164.4 156.9 438.9 

157.0 13.90 152.9 147.5 401 .3 

158.0 16.30 156.6 151.3 409.9 

135.0 16.60 143.8 139.3 373.8 

88.0 14.70 105.1 101.7 276.2 

52.0 11 .60 69.1 66.9 186.5 

24.0 7 .60 39.1 37.8 106.0 

14.0 5 .80 23.5 22.7 63.6 

1044.0 9 .86 1181.1 1142.2 3152.6 

Horizontal global irradiation EArray 

Arnbient Temperaturn E_Grid 

Global incident in coll. plane EffArrR 

Effective Global. corr. for lAM and shadings Ef!SysR 

E_Grld EffAtTR EffSysR 

kWh % % 

88.1 11.96 11 .04 

167.5 12.10 11 .38 

239.0 12.03 11 .34 

348.9 11.81 11.15 

415.1 11.62 10.99 

378.8 11 .42 10.78 

387.3 11 .39 10.76 

352.8 11 .31 10.67 

260.5 11 .44 10.79 

174.9 11 .75 11 .02 

98.3 11.80 10.94 

57.9 11.77 10.73 

2969.2 11 .62 10 .94 

Eflective energy at !he output of !he array 

Energy injected into grid 

Eflic. Eout array I rough area 

Efl'tc. Eout system I rough area 



HET PV RENOVATIEDAK 

PVSYST V5.11 

Project : 

Simulation variant 

Main system parameters 
Near Shadings 
PV Field Orientation 
PV modules 
PV Array 
lnverter 
User's needs 

Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Straver I 3.2 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 0 dagrees 

Grid-Connected System: Loss diagram 

Renovatie PV Roof 

New simulation variant 

System type 
Linear shadings 

tilt 
Model 

Nb. of modules 
Model 

Unlimited load (grid) 

Grid-Connected 

35° 
STP 1755-24/Ac 
18 
Sunmaster XS 3200 

Loss diagram over the whole year 

azimuth 
Pnom 

Pnom total 
Pnom 

o· 
175 Wp 
3.1 kWp 
2.50 kW ac 

~----- 1044 kWhtm• 

l__ 1142 kWhlm• • 23 m• coll. 

Horizontal global irradlatlon 
+13.1% Global incident in col I. plane 
-0.0% Near Shading Factor on global 

-3.3% lAM factor on globai 
Effectlve lrradiance on collectors 
PV conversion efficiency at STC = 13.8% 

3609 kWh 

3153 kWh 

Array nomlnal energy (at STC efftc.) 

-5.2% PV loss due to irradiance level 

PV loss due to tempersture 

Module quality loss 

Module array mismatch loss 

Ohmic wiring loss 
Array vlrtual energy at MPP 

lnverter loss during oparation (efficiency) 

lnverter loss over nominal inv. power 
lnverter loss due to power threshold 
lnverter loss over nominal inv. voltage 
lnverter loss due to voltage threshold 
Available Energy at lnverter Output 
Energy injected into grid 
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Straver I 3.2 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 90 degrees 

Grid-Connected System: Simulation parameters 

Project : 

Geographical Site 

Situation 
Time defined as 

Meteo data : 

Simulation variant : 

Simuiatien parameters 

Collector Plane Orientation 

Horizon 

Near Shadings 

PV Array Characteristics 

PV module 

Number of PV modules 
Total number of PV modules 
Array global power 

Renovatie PV Roof 

Amsterdam 

Latitude 52.4'N 
Legal Time Time zone UT+1 

Albedo 0.20 
Amsterdam , synthetic hourly data 

New simulation variant 

Simuiatien date 18105110 09h35 

Tilt 35" 

Free Horizon 

Linear shadings 

Si-mono Model STP 175S-24/Ac 
Suntech 
9 modules 
18 

Country Netherlands 

Longitude 4.5'E 
Altitude 5 m 

Azimuth 90" 

2 strings 
175Wp 

Array eperating characteristics (50'C) 
Total area 

Manufacturer 
In series 

Nb. modules 
Nominal (STC) 

Umpp 
Module area 

3.1 kWp 
294V 
23.0 m2 

In parallel 
Unit Nom. Power 

At eperating cand. 
lmpp 

2.84 kWp (50'C) 
10A 

lnverter 

Characteristics 

PV Array toss factors 

Model Sunmaster XS 3200 
Manufacturer Mastervolt 

Oparating Voltage 180-480 V Unit Nom. Power 2.5 kW AC 

Thermal Loss factor Uc (const) 20.0 W/m2f< Uv (wind) 0.0 W/m2K I mis 
=> Nominal Oper. Coll. Temp. (G=800 W/m2

, Tamb=20"C, Wind velocity = 1 mis.) NOCT 56 'C 

Wiring Ohmic Loss Global array res. 507 mOhm 
Module Quality Loss 
Module Mismatch Losses 
lncidence effect, ASHRAE parametrization lAM = 1- bo (11cos i- 1) 

User's needs : Unlimited laad (grid) 

Loss Fraction 1.5 % at STC 
Loss Fraction 1.5 % 
Loss Fraction 2.0 % at MPP 
boParameter 0.05 



HET PV RENOVATIEDAK 

PVSYST V5.11 Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Straver I 3.2 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 90 dagrees 

Grid-Connected System: Near shading definition 

Project : 

Simulation variant 

Main system parameters 
Near Shadings 
PV Field Orientation 
PV modules 
PV Array 
lnverter 
User's needs 

Renovatie PV Roof 

New simulation variant 

System type Grid-Connected 
Linear shadings 

tilt 35" 
Model STP 1755-24/Ac 

Nb. of modules 18 
Model Sunmaster XS 3200 

Unlimited load (grid) 

azimuth 90" 
Pnom 175 Wp 

Pnom total 3.1 kWp 
Pnom 2.50 kW ac 

Perspeelive of the PV-field and surrounding shading scene 



:= PVSYST V5.11 

Project : 

Simulation variant 

Main system parameters 
Near Shadings 
PV Field Orientation 
PV modules 

Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Straver I 3.2 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 90 dagrees 

Grid-Connected System: Main results 

Renovatie PV Roof 

New simulation variant 

Grid-Connected 

35° 

000 

goo 
175Wp 

PV Array 
lnverter 

System type 
Linear shadings 

tilt 
Model 

Nb. of modules 
Model 

Unlimited load (grid) 

STP 1755-24/Ac 
18 
Sunmaster XS 3200 

azimuth 
Pnom 

Pnom total 
Pnom 

3.1 kWp 
2.50 kW ac 

User's needs 

Main simulation results 
System Production Produced Energy 2367 kWh/year 

Performance Ratio PR 78.6 % 

Normallzad productlans (per Installed kWp): Nomlnal power 3.1 kWp 

Lc : Coloeiion looi (PII..,.y -) 0,42 kWh/kWp/day 
1.1: Syûm Lou {Invert«, ... ) 0.1-4 kWMc.Wplday 
V'l:_ueolul_ (lnv __ , 2.06kWh/kWp/d8)' 

New simulation variant 

Balances and main results 

GlobHor TAmb Globine GlobEff EArray 

kWhlm' 'C kWhlm' kWhlm2 kWh 

January 20.0 4.40 20.0 18.8 52.1 

February 41.0 3.60 38.0 35.9 102.4 

March 74.0 5.20 69.0 65.9 188.1 

April 120.0 6.90 110.2 106.0 298.2 

May 161.0 11.20 146.6 141.4 391.1 

Ju na 157.0 13.90 139.6 134.8 366.4 

July 158.0 16.30 140.4 135.3 366.4 

August 135.0 16.60 125.8 121.2 325.5 

Septamber 88.0 14.70 81.6 78.4 213.1 

October 52.0 11.60 47.9 45.6 126.1 

Novambar 24.0 7.60 23.4 22.0 60.5 

Decamber 14.0 5.80 13.5 12.7 34.2 

Year 1044.0 9.86 956.0 917.9 2524.1 

Legends: GlobHor Horizontal global irradiation EArray 

TAmb Ambient Temperature E_Grid 

Globine Global incident in coll. plane EffArrR 

GlobE IJ Effective Global, corr. tor lAM and shadings EffSysR 

Specific prod. 751 kWh/kWp!year 

Performance Ratio PR 

E_Grld EffArrR Ef!SysR 

kWh % % 

48.3 11.32 10.06 

94.6 11.73 10.84 

176.2 11.86 11.11 

281.1 11.78 11.10 

369.8 11.61 10.98 

345.5 11.42 10.77 

345.9 11.36 10.72 

306.9 11.26 10.62 

200.0 11.36 10.66 

116.8 11.45 10.61 

54.5 11.27 10.14 

29.5 11.01 9.50 

2367.1 11.49 10.77 

Elfactiva energy at the output of the array 

Energy injected into grid 

EffiC. Eout am~y I rough area 

Effic. Eout system I rough area 
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:: PVSYST V5.11 Suntech I Oskomera Solar Power Solutions B.V. 

Project : 

Simulation variant 

Main system parameters 
Near Shadings 
PV Field Orientation 
PV modules 
PV Array 
lnverter 
User's needs 

Straver 1 3.2 kWp RenovatieRoof 
Azimuth 90 degrees 

Grid-Connected System: Loss diagram 

Renovatie PV Roof 

New simulation variant 

System type 
Linear shadings 

tilt 
Model 

Nb. of modules 
Model 

Unlimited load (grid) 

Grid-Connected 

35° 
STP 1755-24/Ac 
16 
Sunmaster XS 3200 

azimuth 
Pnom 

Pnom total 
Pnom 

go· 
175Wp 
3.1 kWp 
2.50 kW ac 

Loss diagram over the whole year 

-- 1044 kWh/m' -------------· 
918 kWhfm• • 23 m• coll. 
efficiency at STC = 13.8% 

2901 kWh 

2524 kWh 

2367 kWh 

Horizontal global lrradlatlon 

Global Incident In coll. plane 
Near Shading Factor on global 

lAM factor on global 
Effectlve lrradlance on collectors 
PV conversion 
Array nominal energy (at STC elflc.) 

PV loss due to irradiance level 

PV loss due to temperature 

Module quality loss 

Module array mismatch loss 

Ohmic wiring loss 

Array vlrtual energy at MPP 

inverter Loss during oparation (efficiency) 

inverter Loss over nominal inv. power 
lnverter Loss due to power threshold 
lnverter Loss over nominal inv. voltage 
lnverter Loss due to voltage threshold 
Available Energy at lnverter Output 
Energy injected lnto grid 
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Bijlage E - Productspecificaties PV Systeem, datasheets 

Suntech STP 175 24-Ac PV panelen 

§ SUNTECH 
Solar poweringa green future~ 

BLACK LABELm STP175S - 24/Ac 
STP1805-24/Ac 
STP1705-24/Ac 

1 80 Watt Maximum Power 
MONO-CRYSTALLINE SOLAR PANEL 

Suntech Black LabeiTM modules are exclusively designed and 
eng i neered for homeowners who seek a rooftop solar salution 
that combines visual aesthetics with excellent efficiency. 

Features 
• Aesthetic appearance with excellent efficiency based on leading 

innovative photovoltaic technologies 

• High reliability with guaranteed +/-3% power output tolerance, 

ensuring return on investment 

• Withstands high wind-pressure and snow load, and extreme 

temperature variations 

• May be customized to meet customer specifications 

Quality and Safety 
• 25-year power output transferable warranty with PICC insurance 

• Rigarous quality control meeting the highest international standards 

• ISO 9001:2000 (Quality Management System) and ISO 14001:2004 

(Environmental Management System) certified factorîes 

manufacturing world class products 

• IEC61215, Safety class 11, conformity to CE 

Recommended Applications 
• Residential roof top systems 

• On-grid utility systems 

• On-grid commercial systems 

Suntech's technology 
ylelds lmpro.ements to 
BSF structure and 
anti-reflecttve coating to 
increase conversion 
elliciency 

The panel provldos more 
field-output 
through an actvaneed 
cell texturlng and 
isolation procfSS, which 
impraves low lrradiancf 
performance 

Unlque design on drainage 
holos and ~gld construction 
prewntsframefrom 
deformlng or breaklng due 
totreezing weather and other 
torces 

•••• ...... , .... 
••••• 

Suntech was named Frost and 

Suilivon's 2008 Solar Energy 

Development Campony of 

theYear 

www.suntech-power.com E rnail sa les \LHltcrh power rorn STP-DS-STD-N01.01 Rev 2008 
H r 1' r> t ~ H1 f I H 1 l I r rr I I I r 



Suntech STP 175 24-Ac PV panelen 

§ SUNTECH 
Solar poweringa green future~ 

Electrical Characteristlcs 

Ch.oracterlstics 

Open - Circuit Voltage (Voel 

Optimum Operatlng Voltage (Vmp) 

Short - arcuit Current (lsc) 

Optimum Operating Current (lmp) 

Maximum Power at STC (Pma.) 

OperatingTemperature 

Maximum System Voltage 

Maximum Series Fuse Rating 

Power Toleranee 

5TC: lrradiance lOOOW/m', Module temp«al\ft 25"(. AM= 15 

Current-Volt age & Po-r-Volta9e Curw (175W) 

ê 

" ~' u 

Volugo(V) 

000 

BLACK LABELm STP175S - 24/Ac 
STP1805 - 24/Ac 
STP1705 - 24/Ac 

STP180S.24/Ac 

44.8V 

36V 

5.29A 

SA 

180Wp 

-'IO"Cto-tas"C 

1000VDC 

15A 

±3% 

STP175S-24/Ac 

44.7V 

35.8V 

5.23A 

4.9A 

175Wp 

-40"C to ..as•c 

l OOOVDC 

15A 

±3% 

STP170S-24/Ac 

44.4V 

35.6V 

5.15A 

4.8A 

170Wp 

-40"C to ..as•c 

1000VDC 

15A 

±3% 

Mechanica! Characteristics 
SolarCeN Mono-crystalline 125x125mm (Sinch) 

No.ofCells 72(6x12) 

Olmenslons 1580x808x35mm (62.2x31.8x1.41nch) 

Wtlght 15.SIIIg (34.11bs.) 
····· · ··············~························································ · ··· · ···························· 
Front Glass 3.2 mm (0.131nch) tempered glass 

··············································································································· 
Frame Anodized aluminium alloy ................................................................................................................ 
Junctlon Box 

Output Cables 

IP65 rated 

LAPP 4.0mm'(0.0061nch'), asymmetrlcallengths (-) 
1200mm(47.2inch) and (+)800mm(31.5inch), MC 
Plug Type IV connectors 

Temperature Coefficients 
Nomlnal Operatlng Cell Temperawre tNOCT) 45±2°C 

.. ~~~~-~-~-~ .................................... ~:~.~~ ........ . 
Tempemu,. Coeftident ofVoc .034 vc ..................................................................................... ..... .. ... ... .. .......... 
Temperllllte Coefllclent of lsc 0.017 vc 

Temperature Dependenee of lsc. Voc. Pmax 

, .. 
" "' 

l ,. l 
.j ~ 

. 
i 
l .. 

~ 

' he 

~ 
~ \loc 

~ 

J 
.. 

Celt Tempentute ("() 

www.suntech-power.com t mail sa les • suntPch power corn STP-DS-STD-N01.01 Rev 2008 



HET PV RENOVATIEDAK 

Mastervolt XS2000 en XS 4300 omvormers 



000 
Mastervolt XS2000 en XS 4300 omvormers 

Technische specificaties 

--.......... 
ALGEMEEN 

ledoljlolaoi-

--........ 
\Wit :1 'l 

~
--~ Gewicht -... 
SOLAR INGANG (DC) 

.-......,."., ••• l ... ................... -... ............ ............ .................. --.., ..... 

.., ......... oe--. 
NETSPANNING (AC) 

"""""' 

VEIUGHEOEN 

I~ 

~ 

I ... -•c• 
l iC .... 

VOORSOIRIFTEN & BEPAUNGEN 

•t..o.-..t4600W.- . 

Xl-

1310110110 

Xll:aM 

131013100 

XI4JOO 

131014300 

XMJOO 

131016500 

---- -»-60'C ......... _ .. 45'C..,..W ........ -.-........,;;-JW'C ------ - --- ----•wwid;Pall _______ ,.~ -------
--------------- PM 
---------- -·<-do--.....> - ------------
------------ ~~.w.-~w-.) ----------------------
So!W56xl45...., So!W56x145""" Sols.J56xl45""" 715d56xl45 .... 

10 .. 10 .. 10 .. t51ia 

Sjow" 

1»0--W, 

___ _, 
19110- 4J50 Wp --l'OOOW, 

lltOWDC -WCIC MIIWOC SWWDC 
161IWDC JMWDC -WDC HJIWDC 
:sw 7W 7W ••• 
· - -VDC ••-•vee t•-$51VOC MD- -YCIC 

l·- -YDC - - -VDC lJI-... VDC t•--YDC 

•voc: •voc UIVDC •voc 
I 1( I • ~~~~ 

IIA ISA IJA hltA.,t.lOA , ........... ........... . .......... 1 ........... 

...... {PnioiWir~ 

•-......c:-............ •--
u.w u.w 
JQSW MIIW 

~A IIA 

.:__ _ _=::::::::::::::_.:.:_ MH1141 -AHL~~-~ ... ;~$1~=§~~~§§§~~~~~ 
==========~========~~>~L~"~~~--~ 

. ............ \ID. 

-...:. 
iiiliiilliii ....... ..... ............. 
. . •• -..... . .•. . ~ ... 

• • ....... . ·-- .... 
l=ti' ... , . , .... 

Wijzi&incen voorbehouden. Ve« een compleet overzicht 
van onze producten JUt u naar www.mastervolt.nl 

-.l.!OIIONL 

-· S000075" 
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Mastervolt resultaten berekening ideale systeemconfiguratie van 10 PV panelen 

mo<ille : 

I Sol1lledl : SW175-24(k 

totaal number of modules : 

location : 1 n.e Nelherlands 

orientation : 

gradient : 

temp. of module : 

Max. : 

Min. : 

underdimensioning [UDF) : 

1•1 
j1o 1•1 

H 

16S'C 1• 1 
1-lO'C 1•1 

inverter : Ll ~::.:1521:::..00:.:.0 _____ ----'l-•_.l 

~RVOLT 
THE POWER TO BE INDEPENDENT 

modules per string : 

no. of strings : 

14A 

12A 

10A 

SA 

6A 

4A 

2A 

OA 

range lnput1 

4 - 8 EE EB EE ~ 
1 - 2 EB EB ~ ~ 

lnverter & PV-Array Characteristic 

ov 1 OOV 200V 300V 400V 500V 600V 700V 800V 900V 1 OOOV 

1 

\ 

- inverter - PV-Array 1 

• UDF 1 ,67 - 1 ,25 or 0,85 - 0,8 • UDF 1 ,25 - 0,85 

CompatabiiHy check 

• UDF > 1 ,67 or < 0,8 

Warnlng, be aware of aglng effects {>Voc) of thln-fllm modules In the flrst 11-10 weeks 

The number of conneeled modules Is lower than the lndlcated total modules range 

The conneeled PV power Is optlrnal 
The lnverter wlll convert allthe avallable solar power 
Optlrnal energy conversion of avallable solar power 
The startup voltage Is optima! 
The MPP-voltage at mln module temperafure Is optlrnal 
The open circuit voltage at mln module tempareture Is wlthln the oparating wlndow 

I 



000 
Mastervolt resultaten berekening ideale systeemconfiguratie van 20 PV panelen 

module : 

I Sonllth : STP175-24/k 

totaal number of modules : 

location : I Tlll! Nelherlands 

orientation : 

gradient : 

temp. of module : 

Max. : 

Min. : 

underdimensloning [UDF) : 

H 
120 1• 1 

H 

165"C 1· 1 
1-1ooc H 
lo.ss H 

inverter : ILXS4::..::..300:..::_ _____ -'-I•__.I 

~ RVOLT 
THE POW•fl TO BE INDIPINDENT 

\ 

modules per string : 

no. of strings : 

18A 
16A 
14A 
12A 
10A 
SA 
6A 
4A 
2A 
OA 

range Input 1 

4 - 10 ~ ~ EE ~ 
2 - 3 EG EG EEl ~ 

lnverter & PV-Array Characteristlc 

OV 1 OOV 200V 300V 400V SOOV 600V 700V 800V 900V 1 OOOV 

- inverter - PV-Array 1 

• UDF 1 ,67 - 1 ,25 or 0,85 - 0,8 • UDF 1,25 - 0,85 

Compa1ab11Hy check 

• UDF > 1,67 or < 0,8 

Warnlng, be aware of aglng effects (>Voc) of thln-fllm modules In the flrst 8-10 weeks 

The number of conneeled modules Is lower lhan lhe lndlcaled tolal modules range 

The conneeled PV power Is opllmal 
The lnvener wlll conver1 all the avallable solar power 
Opllmal energy conversion of avallable solar power 
The slartup voHage Is opllmal 
The MPP-voHage al mln module lemperalure is oplimai 
The open circuH voHage al mln module lemperalure is wHhln lhe oparating window 

J 
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Bijlage F - Berekening Re-waarde 

De Re waarde van het dakelement is berekend in samenwerking met Prefawood Helmond. 

(binnen-)beplating 
(buiten-)beplating 
luchtspouw 
dampremming 
stijl- en regelwerk 

isolatie 
luchtspouw 
waterkering 
luchtspouw 
gevelbekleding 

BEREKENING Re WAARDE vlgs NEN 1068 
PREFAB HOUTEN ELEMENTEN 

Fabrikant: 
Adres: 
Plaats: 

Prefawood BV 
Mierloseweg 169 
5707 AE Helmond 

OPBOUW CONSTRUCTIE 
materiaal dikte lambda 

(declared) 
(mm) (W/m.K) 

V313 12,5 
0 

binnenzijde 0 
PE 0,2 
houten stijlen 245 
houtpercentage 10 

Min.wol600 240 0,036 
in regelwerk 5 
polytex 0,2 
buitenzijde ventilatie: zwak 
speciaal 10 

RESULTATEN 
Houtpercentage 10 

R' = 5,64 
R"= 5,36 

lambda 
(reken) 

(W/m.K) 
0,36 
0,13 

0,2 
0,13 

0,2000 

1,60 

Project: PV Renovatiedak 
Plaats: Eindhoven 
Element: ~d~a~ke;;.:.le;;..m;.;;e.;.;.n_t --------f 
Datum: 14-6-2010 

~.;.;._ ____________ _ 

A-waarde Opmerkingen 
(reken) 

(m2.K!W) 
0,035 
0,000 
0,00 

0,001 
1,885 

6,70 
0,00 

0,001 
0,011 
0,006 

Re= 5,41 5,30l lRc bij a= 0,02 (prefab) 
U= 0,179 
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HET PV RENOVATIEDAK 

Bijlage G - Energielabel voorbeeldproject 

Adviesrapport BAM Woningbouw voor PV Renovatiedok. 

3 Maatwerk advies voor uw woning 

3.1 Energie Prestatie Advles 
Naast het verplichte energiecertificaat, heeft uw EP A-adviseur ook een maatwerk advies voor uw woning gemaakt. In 
dil advies worden pakketten van energiebesparende maatregelen gepresenteerd. Hierbij krijgt u zOVt'el inzicht in de 
mogelijke energiebesparingen als in de financiele gevolgen van de pakketten voor uw woning. 

3.2 Overzicht van de pakketten 
In onderstaand overzicht vindt u de omschrijving van de door uw adviseur opgestelde pakketten. Een pakket bestaal 
uit een of meerdere maatregelen, die een energetische verbetering en/ of een comfortverbetering voor uw woning 
opleveren. Met behulp van deze pekketten kunt u een beslissing maken welke maatregelen u zou willen uitvoeren . 

. . 
1-\Jidig 

Variant 8 Maatregel isolatieglas 1-R++ 
voorgevel badkamer, W standaard, 
Vloerisolalie, Spouwisolatie 
voorgevel, Spouwisolatie 
achtergevel, l-R-ketel 

-·-- -----------
Variant 8 met pv-cellen zuid Maatregel isolatieglas 1-R++ 

voorgevel badkamer, W standaard, 

I 
Vloerisolatie, Spouwisolatie 
voorgevel, Spouwisolatie 

I achtergevel, HR.-ketel, PV-cellen 
I zuid 

r~··~~--
Maatregel isolatieglas 1-R++ 
voorgevel badkamer, W standaard, 
Vloerisolalie, Spouwisolatie 
voorgevel, Spouwisolatie 
achtergevel, l-R-ketel, PV-celen 
west 

3.3 Financiele gevolgen 

3.3. 1 Eenvoudige terugverdientijd 

• . . 
0 E 

16.5 c 

15.0 A 

I -------------
16.8 A 

De terugverdientijd is een goede indicator voor de financiele gevolgen van een investering. U ziet namelijk meteen 
over hoeveel jaar u uw investering terug heeft verdiend. In onderstaand diagram vindt u voor elk pekket de 
eenvoudige terugvenfientijd. Hierbij is geen rekening gehouden met rente op investeringskosten en de toename van 
energiekosten. 

Tussenwoning Meidoomstraat 52 - Eenwudige terug'Jerdientijd 

5.1 6.6 8.5 

ElVT(ilolr] 

3.3.2 Terugverdientijd met rente en stijging energiekosten 

10.2 11.0 13.6 15.3 17.0 

Naest de eenvoudige terugverdientijd, is voor alle pakketten de netto contante terugverdientijd berekend. Hierbij Is 
wel rekening gehouden met rente op investeringskosten en de toename van energiekosten. Per pakket kunnen 
hierbij andere uitgangspunten worden gebruikt U vindt deze terug in de volgende twee paragrafen. 

20 april2010 17:18 uur Blz. 6/9 



Adviesrapport BAM Woningbouw voor PV Renovatiedak. 

Tussenwoning Meidoomstraat 52 - Terugverdientijd met rente en stijging energiekosten 

0.0 2.0 4.0 8.0 8.0 

3.3.3 Investeringen 

10.0 

lVTQooll 

12.0 14.0 18.0 18.0 20.0 

Bij de berekening van de terugverdientijden Is uilgegaan van de volgende investeringsgegevens: 

Pakket Kosten [euro] Subsidie [euro) Investering Rente [ 0/<ljaarj Bespanng 
îeuro1 

0 00 
6873 296 5.0 ~nl 8 637!~ 

nt 8 met pv-cellen zuid 17273 
-- - - 296--

16977 1 5.0 
17273 296 16977 5.0 !Variant 8 met pv-cellen west 

--------"--· I 

3.3.4 Energieprijzen 
BIJ de belekening van de terugverdienlijden is uilgegaan van de volgende energieprijzen: 

Pakket Gas [euro/m3j 

1-llidig nvt 

Variant 8 
- --0.6873 ___ 

Variant 8 met pv-cellen zuid 0.6673 
Variant 8 metpv-cellen 'Mist 0.6873 
'------·------ --

3.4 Energetische gevolgen 

3.4.1 Energielabel 

-

Elektncoteot Warmte Ie ve rong 
(euro/kWh) [euro/GJ) 

nvt nvt 
---Ö.2249 ___ ---- ---~---

15.00 
----0.2249 -- j----

15.00 
0.2249 15.00 

[euro/jaar) 

0 
386 

1131 
1010 

PnJSSIIJgong [0/Jjaar) 

nvt r--------
4.0 

4.0 

4.0 --

VOO( elk pakket met maatregelen is een nieuw energielabel berekend. In onderstaand diagram vindt u per pakket het 
nieuwe energielabeL 

Tussenwoning Meidoomstraat 52 - Energielabel 

0.113 0.84 1.05 1.28 1.47 U8 1.1!8 2.10 

~·I-I 

3.4.2 Energiebesparing 
Onderstaand diagram toont u hoeveel procent elk pakket jaarlijks aan energie bespaard. Hierbij is rekening 
gehouden met uw werkelijke gebruik van de woning. Uw adviseur heeft namelijk met behulp ven uw meterstanden 
een in8Chatling gemaakt van de uw -rkelijk blnnentemperaturen. 

208pll2010 17:18 uur Blz. 7/9 
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HET PV RENOVATIEDAK 

Adviesrapport BAM Woningbouw voor PV Renovatiedak. 

Tussenwooing Meidoomstraat 52 - Energiebespaing 

71.0 

3.4.3 Energiebesparing per energiedrager 
Tenslotte vindt u in onderstaande tabel een overzicht van de energetische besparingen VOOf de verschillende 
energiedragers (gas, elektriciteit en warmtelevering). 

Pakket Gas [0Qjaar] Elektriciteit rQjaar] Warmtelevering C02 emiSSie 

WJaarT ['YJJaar) 

ttJidig 0.0 0.0 0.0 
Variant 8 32.5 -12.5 0.0 

0.0 
- --·-------! 

26.1 ---- --- --- ------··- -- -
Variant 8 rret pv-cellen zuid 32.5 323.9 0.0 

Variant 8 rret pv-cellen west 32.5 269.4 
r--- - - -

0.0 

73.6 
----- --------- ·----

65.9 

20 april201 0 17:18 uur Blz. 8/9 


