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Dit rapport is tot
stand gekomen als
volgt:

Tekst is afkomstig uit de openbare samenvattingen volgens de
projectvoorstellen.
Als projecten zijn afgerond is het openbare eindrapport in te zien via
een link onder de beschrijving van het project.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de volgende
regelingen uit: TSE Urban Energy regeling, DEI+ en HER regeling en
de regeling voor Topsector Energiestudies.
TKI Urban Energy voert de PPS toeslag regeling uit (regeling voor
privaat-publieke samenwerkingsverbanden, voorheen TKI toeslag
regeling).

Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen TKI Urban Energy en
RVO geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.
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0. Inleiding en samenvatting
De volgende hoofdstukken bieden informatie over projecten die zich (mede) richten op de programmalijnen van TKI Urban Energy: per programmalijn en
per project de openbare samenvatting, de partners en de oorspronkelijk beoogde looptijd.
TKI Urban Energy (TKI UE) richt zich, als onderdeel van de Topsector Energie (TSE), op de energietransitie voor en met de gebouwde omgeving. Het
programma van TKI UE bestaat uit zes programmalijnen (PL’s):
0. Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
1. Zonne-energie;
2. Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat;
3. Fysieke integratie;
4. Flexibele energie-infrastructuur;
5. Energieregelsystemen en –diensten voor en van spelers op de energiemarkt.
Projecten die bijdragen aan deze programmalijnen zijn voortgekomen uit:
o
de regelingen TSE Urban Energy (2015 t/m 2018);
o
eerdere regelingen gebaseerd op de programmalijnen van de voorgangers van TKI Urban Energy: TKI Solar Energy, TKI EnerGO en TKI
Switch2SmartGrids (2012 t/m 2014);
o
de PPS/TKI toeslag regeling;
o
de DEI+ regeling (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie);
o
de HER (hernieuwbare energie-regeling);
o
ERA-Net regelingen;
o
IPIN (Innovatieprogramma Intelligente Netten);
o
Topsector Energiestudies (studies).
Deel 1 van het overzicht richt zich op de projecten onder programmalijn 0 t/m 2, deel 2 (dit deel) op de projecten onder programmalijn 3 en deel 3 op de
projecten onder programmalijn 4 t/m 5 en op projecten onder “overige thema’s”.
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Programmalijn 0: Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
Zie projectencatalogus deel 1 met de projecten onder programmalijn 0 t/m 2.

Programmalijn 1: Zonne-energie
Zie projectencatalogus deel 1 met de projecten onder programmalijn 0 t/m 2.

Programmalijn 2: Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk
binnenklimaat
Zie projectencatalogus deel 1 met de projecten onder programmalijn 0 t/m 2.

Bladzijde 8 van 119

Projecten TKI Urban Energy

Programmalijn 3: Fysieke integratie
TSE Urban Energy regeling 2019
1.

TEUE319004 - Rollaminatie van Flexible PV halffabricaten t.b.v. integratie in
dakbedekking voor lichtgeconstrueerde daken (Rollaflex)

Rollaflex beoogt de ontwikkeling van een proces voor de fabricage van flexibele fotovoltaïsche (PV)
halffabricaten en de integratie daarvan in dakbedekkingsmateriaal. Deze ontwikkeling volgt op een
generieke wens van de industrie om op maat PV-geïntegreerde producten te kunnen maken voor
een kosten effectieve toepassing van zonne-energie in o.a. de gebouwde omgeving. Het halffabricaat
bestaat uit slechts het minimum aan materialen om de PV functionaliteit te waarborgen en wordt in
massa (grote lengtes, bijvoorbeeld in een “roll-to-roll” proces) geproduceerd. Vervolgens wordt het
halffabricaat op maat gemaakt en verwerkt tot het eindproduct.
Het project richt zich in essentie op een 2-tal hoofdonderzoeksvragen:
Hoe kan een halffabricaat met PV functionaliteit, met “oneindige lengte” worden gemaakt?
Hoe kan een halffabricaat op maat worden gemaakt en met behoud van PV functionaliteit
worden geïntegreerd in een product (i.d.g. dakbedekkingsmateriaal)?
De belangrijkste uitdaging is het ontwikkelen van een rol-lamineerproces dat een vergelijkbaar
resultaat geeft als het algemeen gebruikte vacuümlamineerproces. De interactie tussen materialen
en proces worden onderzocht met de nadruk op de eigenschappen van het encapsulant (inclusief
recycleerbaarheid). Het onderzoek naar de integratie richt zich op het design van het halffabricaat
en de op maat verwerking met een betrouwbare elektrische interface.
Aanleiding
Voor toepassing in o.a. de gebouwde omgeving zijn standaard PV panelen vaak niet geschikt. Er zijn
bedrijven die op maat gemaakte panelen aanbieden, maar door de hoge kosten (arbeid) zijn ze
vooral geschikt voor niche markten. In de bouwwereld is echter een grote vraag naar goedkope, op
maat maakbare panelen die bij voorkeur in prefab bouwonderdelen kunnen worden verwerkt.
In essentie is er een PV-halffabricaat nodig dat massa geproduceerd kan worden (dus goedkoop) en
dat vrij op maat kan worden gemaakt afhankelijk van het product waarin het wordt geïntegreerd.
Een goed voorbeeld is het product van WEKA daksystemen waar lichtgewicht flexibele PV panelen
worden toegepast op licht geconstrueerde daken. Beschikbare panelen zijn ongeschikt voor prefab
integratie (hoge installatiekosten), hebben een maximale lengte van 6 m (vacuümlaminatie) en
bovendien te duur (beschikbaarheid). Het is helder dat het een enorm voordeel oplevert als, op basis
van een project gerelateerd legplan, prefab PV-geïntegreerde dakdekmaterialen gemaakt kunnen
worden. De procestechnologie om dit soort PV producten te realiseren is, voor zover wij weten, niet
beschikbaar.
Doel van het project
Het doel van RollaFlex is om tot een ‘proof of principle‘ (TRL4/5) te komen van de fabricage van een
kosteneffectief
flexibel
PV-halffabricaat
en
de
prefab
integratie
daarvan
tot
een
dakbedekkingsmateriaal met PV-functionaliteit.
De volgende onderzoeksvragen worden hierbij beantwoord:
Wat zijn de meest geschikte materialen (optimale stack) voor het halffabricaat (functie en
duurzaamheid), het proces (robuustheid) en recycleerbaarheid (materiaaleigenschappen)?
Wat is het meest geschikte rol-lamineerproces om tot ‘oneindige’ halffabricaten te komen?
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-

Wat is de optimale elektronische architectuur van het halffabrikaat voor zowel maakbaarheid als
integreerbaarheid. Hierbij worden ook zaken als schaduw tolerantie en eenvoudige elektrische
interfacing meegenomen (eenvoudig kunnen plaatsen van een ’junction box’)?
Uiteindelijk wordt het ‘proof of principle’ aangetoond door een aantal geïntegreerde producten van
ca. 10 m te maken.
De kostprijs van het uiteindelijke product is een belangrijke afweging bij elke stap en de materiaal
keuze. Hierbij is het een wens om de huidige kostprijs (gebaseerd op flexibele modules) van ca. 1.25
€/Wp te reduceren naar tenminste 0.9 €/Wp en op termijn <0.4 €/Wp voor een PV-halffabricaat.
Korte omschrijving van de activiteiten
De activiteiten in Rollaflex zijn onderverdeeld in een 4-tal werkpakketten
1. Productdefinitie, specificering en pakket van eisen (WP-leider TNO)
2. Materiaal selectie, ontwikkeling en validatie (WP-leider Yparex)
a. Materiaal selectie en validatie back en front sheet in combinatie met nieuw encapsulant en
gekozen cel materiaal.
b. Optimalisatie van encapsulant voor proces, PV performance, recyclebaarheid en hechting.
c. Validatie en testen op kleine schaal (Elektrisch en Damp heat test).
3. Rollamineerproces ontwikkeling (WP-leider Maan)
a. Keuze van lamineermethode op basis van literatuur en ervaringen in het veld.
b. Bepalen en optimalisatie van proces parameters.
c. Exploratief onderzoek naar de mogelijkheid om encapsulant te extruderen i.p.v. mee
lamineren.
d. Realisatie van een test opstelling (< 40 cm web breedte) met validatie van proefstukken
tot 2 m lengte.
4. Integratie en demonstratie (WP-leider TNO)
a. Design van halffabricaat op maakbaarheid en gewenste elektrische eigenschappen en
verwerkbaarheid, inclusies elektrische interface.
b. Validatie van de half fabricaten op grote schaal.
c. Integratie met dakbedekkingsmateriaal tot eindproduct.
d. Validatie van eindproduct in damp heat en temperatuur cycle testen.
5. Projectmanagement (TNO)
Resultaat
Het eindresultaat van dit project is een proces dat de haalbaarheid aantoont dat flexibele PVhalffabricaten gemaakt kunnen worden middels rollaminatie en dat deze halffabricaten vervolgens
kunnen worden geïntegreerd met dakbedekkingsmateriaal op een relevante schaal (>10 m).
Daarnaast zijn er de volgende deelresultaten
Een materialen stack die geschikt is voor het gekozen proces en is gevalideerd (Damp Heat:
85°C/85%RH);
Een encapsulant die is geoptimaliseerd voor het gekozen proces, goede adhesie vertoont met de
overige materialen (achterfolie, celmateriaal en voorfolie)en daarnaast tot recyclebare
halffabricaten leidt;
Een proces voor de rollaminatie van flexibele pv halffabricaten aangetoond middels een aantal
(5) gevalideerde proefstukken van ten minste 10 m lang (knipbaar tot < 2 m);
Haalbaarheid aangetoond van een simpele elektrische interface (‘junction box’) op een achteraf
bepaalde plaats in het product;
Een proces met een geschikt adhesief voor de integratie met het dakbedekkingsmateriaal;
Validatie van kleine proefstukken (eindproduct) op beschikbare apparatuur en op een testsite;
Een halffabricaat met kosten van < 0.9 €/Wp na het project met uitzicht op < 0.4 €/Wp op
termijn.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Yparex B.V., Solar Daksystemen B.V., Maan Research & Development B.V.
01.03.2020 – 01.03.2022
Urban Energy tender 2019
Fysieke integratie
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TSE Urban Energy regeling 2018
2.

TEUE318002 – Zon op Dijken

Aanleiding
We staan aan de vooravond van een grootschalige uitrol van hernieuwbare energiebronnen zoals
wind en zon. Daarbij wordt doorgaans uitgegaan van 66% energie uit wind en 33% energie uit zon.
Het klimaatakkoord voorziet 21 GWp aan PV capaciteit op land tegen 2030. Dat is 7-maal het
huidige vermogen aan PV installaties in Nederland. Het gebruik van landbouwgebied voor het
plaatsen van zonneparken ligt voor de hand maar Nederland wil landbouwgebied en natuurgebied
maximaal ontzien. Het klimaatakkoord benadrukt daarom ook dat bijzondere inspanningen nodig zijn
om PV installaties maximaal te integreren met gebouwen en de infrastructuur.
Dat was de aanleiding voor Rijkswaterstaat en de verschillende lokale Waterschappen in Nederland
om te onderzoeken hoe de dijken kunnen worden benut voor de opwekking van hernieuwbare
energie. Nederland heeft ongeveer 17.000 km dijken en een voorstudie heeft uitgewezen dat deze
dijken een potentieel bieden van 11 GWp aan PV systemen zonder dat dit ten koste hoeft te gaan
van landbouwgebied.
Doel van het project
Het doel van het project is te onderzoeken onder welke omstandigheden PV systemen kunnen
worden geplaatst op dijken. Dijken beschermen Nederland sinds jaar en dag tegen het water.
Daarmee is de primaire functie van dijken het keren van water. Er bestaan verschillende types
dijken in Nederland, waar het belangrijkste onderscheid gemaakt kan worden tussen primaire en
regionale keringen. Elke dijk in Nederland heeft een veiligheidsnormering, afhankelijk van de functie
van de dijk.
Een eerste inschatting door experten van Rijkswaterstaat en de Waterschappen heeft uitgewezen dat
de klassieke zonnepark systemen niet voldoen omdat zij erosievorming in de hand werken hetgeen
de veiligheid van de dijk in het gedrang kan brengen. Naast het aspect veiligheid speelt ook de
landschappelijke inpassing een belangrijke rol alsook de impact van de PV systemen op de
biodiversiteit van de dijk. Sommige dijken vervullen momenteel verschillende functies. In dit
onderzoek wordt bekeken of er nog een functie aan toe kan worden gevoegd; namelijk de productie
van zonne-energie.
We willen onderzoeken hoe de PV systemen moeten worden aangepast om aan deze
bekommernissen tegemoet te komen en willen we dit ook uittesten in een proeftuin op 2
verschillende dijk-locaties die door de Waterschappen ter beschikking worden gesteld.
Dit sluit naadloos aan bij de doelstelling van het Urban Energy programma lijn 3a rond inpassing van
PV systemen in de publieke ruimte teneinde de beschikbare ruimte in Nederland optimaal te
benutten voor de opwekking van hernieuwbare energie.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project is opgebouwd uit 2 delen. In een aanloopfase gaan TNO(SEAC) en de PV
installatiebedrijven aan de slag met de bekommernissen van de Waterschappen om systemen uit te
werken die kunnen voldoen aan de dijk-specifieke criteria rond veiligheid, onderhoud,
landschappelijke inpassing en biodiversiteit. Dit zal gebeuren in nauwe samenspraak met experten
van de Waterschappen maar eveneens met experten van de WUR en Deltares voor de criteria met
betrekking tot het gras en de ondergrond van dijk.
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Daarna zullen de voorgestelde ontwerpen worden uitgetest in proeftuinen op dijken die door de
Waterschappen ter beschikking worden gesteld. De proeftuinen zullen onder het beheer vallen van
TNO(SEAC). Er zullen onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring testen plaatsvinden op een
inlandse dijk van het Waterschap Zuiderzeeland alsook op een waterkerende dijk van het
waterschap Scheldestromen. Beide locaties bieden specifieke omstandigheden om de impact van de
PV systemen op de dijk te testen.

•
•

De inlandse tijk is ideaal om te monitoren hoe de zonnepanelen de kwaliteit van het
onderliggende gras aantasten.
De waterkerende dijk heeft een hogere grondwaterspiegel en is derhalve geschikt om testen uit
te voeren waarbij de interactie met die grondwaterspiegel een rol speelt.

Resultaat
Het project moet richtlijnen opleveren die de basis vormen voor het vergunningsbeleid dat
Waterschappen alsook gemeentelijke en provinciale overheden kunnen hanteren bij de beoordeling
van aanvragen om zonneparken te realiseren op dijken.
Het moet heel duidelijk zijn onder welke omstandigheden de inpassing van zonneparken op dijken
de veiligheid van en de biodiversiteit op de dijk niet in het gedrang brengen en onder welke
voorwaarden dit kan rekenen op een draagvlak bij omwonenden.
In de proeftuinen zullen parameters worden gemeten die toelaten om dit te kunnen beoordelen voor
zoveel mogelijk dijktypes en locaties in Nederland.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Soltronergy, Waterschap Scheldestromen, Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (STOWA), Stichting Deltares, Energie van Hollandsche Bodem
B.V., Arcadis Nederland B.V., Wageningen Plant Research, N.V. Afvalzorg
Holding, Eurorail B.V., SolaRoad B.V.
01.01.2019 – 31.12.2021
Urban Energy tender 2018
Fysieke integratie
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3.

TEUE318005 – Inside Out Prototype-testflat (Inside Out Proto-flat)

Aanleiding
Het is een grote uitdaging om bestaande woningen energieleverend te krijgen. Jaren ’60-’70
hoogbouwflats vormen de grootste uitdaging terwijl juist deze woningen grote kansen bieden voor
een seriematige aanpak. Aanvullende uitdagingen zijn reductie van gridstress bij grootschalige
decentrale energieopwekking en de behoefte aan huurwoningen met beheersbare woon- en
mobiliteitslasten en gezonde leefomstandigheden. Belangrijke belemmeringen zijn het gebrek aan
geïntegreerde, generiek toepasbare, betaalbare oplossingen, de beperkte mogelijkheden voor
duurzame opwek bij hoogbouwflats, het benodigde extra ruimtebeslag in de woningen, de benodigde
renovatietijd, ongemak voor bewoners en een beperkt vertrouwen van investeerders en bewoners in
de langjarige (energie)prestaties.
Doel van het project
Dit project helpt grootschalig energie te besparen en duurzame energie op te wekken in de
gebouwde omgeving door seriematige renovatie van jaren ’60 hoogbouwwoningen tot
energieneutrale complexen met het Inside Out renovatiesysteem. Drie prefab multifunctionele
bouwdelen integreren energiebesparende oplossingen (gebouwzijdig o.a. isolatie, verwarming,
ventilatie, zonwering; gebruikszijdig o.a. verlichting, witgoed, gedrag) met decentrale opwek en
combineren dit met energieopslag en netflexibiliteit via zongeladen V2G deelauto’s. De bewoners
staan centraal; zij bepalen immers of hun nieuwe woning energieneutraal wordt of niet. Installaties
die voorheen in de woning werden geplaatst worden nu ‘inside out’ gehaald, grotendeels collectief
opgelost, geïntegreerd in prefab bouwdelen en onderling verbonden met horizontale strangen in de
langsgevelmodulen i.p.v. met verticale strangen in de flat. De generiek toepasbare oplossing
verschaft Nederland een unieke kennispositie met groot economisch perspectief; de Nederlandse
marktomvang bestaat uit 55.000 hoogbouw systeemwoningen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Voortbouwend op de resultaten van de prototype-woning realiseert dit project een integrale
prototype-testflat voor het Inside Out systeem. Het beproeft de werking van drie multifunctionele
bouwdelen (langsgeveldeel; kopgeveldeel; dakdeel) in hun onderlinge samenhang; montagewijze,
energiebalans en systeemprijs op gebouwniveau staan hierbij centraal. Het prototype wordt
aangebracht op een bewoonde 10-hoog testflat met 58 woningen van de Utrechtse woningcorporatie
Bo-Ex. Op gebouwniveau wordt de werking getest op energetische, bouwkundige, financiële en
gedragsmatige aspecten.
Woningcorporatie Bo-Ex vertegenwoordigt de vraagzijde en betrekt bewoners in het project. De
systeemleveranciers Bos Installatiewerken, Alkondor en Bosch Thermotechniek integreren de
vereiste functies in de multifunctionele bouwdelen.
De projectdeelnemers MEX Architects, LomboXnet, USI, UU en HU bereiden het full-scale prototype
voor en evalueren de resultaten. USI is daarbij inhoudelijk projectleider en coördineert de
kennisoverdracht. Het project loopt van 1.1.2019 tot 31.12.2021.
Resultaat
Het project realiseert en test de multifunctionele bouwdelen op gebouwniveau in een bewoonde 10hoog prototype-testflat van het type Intervam. De werking van het Inside Out systeem wordt onder
real-life condities geëvalueerd op energetische, bouwkundige, financiële en gedragskundige
aspecten. Waar nodig worden optimalisaties direct doorgevoerd. Gedurende het gehele traject zijn
bewoners en omwonenden betrokken zodat hun wensen, zorgen en kennis worden meegenomen. De
resultaten van de testen worden gebruikt om 1) eigenaren van hoogbouwflats te informeren over de
werking van het systeem, en 2) het systeem te optimaliseren voor generieke toepasbaarheid, ook op
andere typen hoogbouwflats gebouwd in de jaren ’60-’70. Om kennisoverdracht en vraagbundeling
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te versnellen wordt het project ondersteund door een klankbordgroep bestaande uit netbeheerder
Stedin, de Utrechtse woningcorporaties Mitros en Portaal, de nationale brancheorganisatie Aedes en
de gemeente Utrecht.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Utrecht Sustainability Institute (USI)

Alkondor Hengelo B.V., Stichting Bo-Ex '91, Bos Installatiewerken B.V., Bosch
Thermotechniek B.V., Stichting Hogeschool Utrecht, Parkhuis Lombok, Mex
architects B.V., Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht
01.01.2019 – 31.12.2021
Urban Energy tender 2018
Fysieke integratie
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4.

TEUE318007 – Building Integrated Photovoltaic panels on Demand 2
(BIPVpod 2)

Aanleiding
The reason for the BIPVpod-2 project is an unmet demand for affordable customized solar panels for
aesthetic integration in buildings. As part of aesthetic topics, it should be noted that various BIPV
solutions can make use of the specific viewing angles at street level and the much different angle of
the insolation. Moreover, integration of PV in the built environment also increases requirements for
durability in terms of functionality, structural integrity and appearance. A wide variety of companies
in the value chain collaborate with research institutions to develop 'panel on demand’ (pod)
technology, in which these issues are addressed. There is international cooperation in Solar ERANET. In addition to the successful development of BIPV prototypes in BIPVpod-1, BIPVpod-2 will
connect the mass production of thin-film panel half products with end customization in respect to
size variability, aesthetics in terms of homogeneity and freedom of color. These topics will be
directed towards the needs for BIPV applications and specific issues with viewing angle and long
term durability of appearance will be addressed.
Doel van het project
The goal of the project is to develop technology for low-cost color-tunable thin-film PV panels to
enable customization at a specified size and shape for the customer and capable of handling partial
shadow without compromising the output. The applications focus on tilted roofs and façade, where
coloring and general appearance are considered of utmost importance.
Korte omschrijving van de activiteiten
The main topics of the project are:

1.

2.

3.

Implementation back end interconnection technology
The new back end interconnection technology offers ultimate design freedom in panel size at
reduced cost, because standard mass production of half products will be used prior to final
customization. Implementation of such thin-film panels comes together with practical issues such
as edge sealing and combined aesthetical topics, such as concealed and durable electric
connections, and related technologies that need to be compatible with various sizes.
Implementing new color technology
New spectral selective transmitting non-pigment coloring for improved appearance, costeffectiveness and panel performance with guaranteed durability adds to the ‘standard’ coloring
based on pigments. Moreover, impact of viewing angles, long term exposure to building
environment and demands on homogeneity are issues that will be addressed.
Durability tests and improvement
All of the previous and current developments will be tested in a live environment as well as in
accelerated tests to monitor the durability of each technology (such as coloring and
interconnection) and the fully integrated BIPV products. Moreover, lessons learned from previous
projects have led to additional reliability questions and demands for solutions.

Resultaat
The result of the project is a validated method for local customization of panels which must satisfy
optimized appearance and application-specific reliability assurances, while mass production of half
products ensures the cost effectiveness of this approach. Special attention is paid to longer term
reliability guarantees on the appearance (accelerated life time testing of coloring of PV panels).
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Rebor B.V., OMT Solutions B.V., Wallvision B.V.
01.01.2019 – 31.12.2020
Urban Energy tender 2018
Fysieke integratie
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5.

TEUE318008 – Comfortabele natuurlijke ventilatie en energiereductie in de
gebouwde omgeving (CONVERGE)

Aanleiding
In Nederland is ongeveer een kwart van het totale finale energiegebruik nodig voor verwarming,
koeling en ventilatie in gebouwen. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet er dus energie
worden bespaard en hernieuwbare energie worden ingezet.
Eén van de meest aansprekende manieren om dit te doen, is gebruik maken van passieve
klimaatbeheersing. Hierbij wordt zonnewarmte benut, en wordt op basis van natuurlijk optredende
luchtstromen verwarmd, geventileerd en gekoeld.
De fundamentele uitdaging bij passieve klimaatbeheersing is de sturing en beheersbaarheid.
Aangezien passieve klimaatbeheersing berust op luchtstromen die op gang komen door natuurlijk
aanwezige druk- en temperatuurverschillen, is er in de basale vorm geen sturing mogelijk, onder
andere door de afwezigheid van de mogelijkheid warmte en koude te bufferen. Hierdoor is het niet
goed mogelijk om vraag en aanbod van warmte, ventilatie en koeling bij elkaar te brengen. Het
potentieel van passieve klimaatsystemen wordt daarom in de praktijk nog bij lange na niet genoeg
benut. Het is dus nodig om flexibele, op de praktijk toegesneden passieve klimaatsystemen te
ontwikkelen die de benodigde sturing en beheersbaarheid leveren.
Doel van het project
Dit project richt zich op het onderzoeken, ontwikkelen en testen in de praktijk van een passief
klimaatbeheersingssysteem in een veelzijdige, experimentele omgeving, op basis van de slimme
integratie van deelsystemen. In dit systeem wordt een klimaattoren gecombineerd met intelligente
zonweringstechnieken, phase change materials voor de benodigde warmtebuffering en –opslag en
adaptieve en voorspellende meet- en regeltechniek.
Op deze manier worden diverse functionaliteiten gecombineerd in multifunctionele bouwdelen en
deelsystemen: integratie van passieve koeling/verwarming en ventilatie, warmteopslag door
geïntegreerde thermisch actieve materialen, regulering van zontoetreding door geavanceerd
aangestuurde flexibele zonwering.
De energievraag wordt zeer sterk gereduceerd door warmtebuffering en gebruikmaking van
natuurlijke luchtstroming, waardoor weinig of geen apparatuur meer nodig is voor
klimaatbeheersing. Het project hanteert een integrale blik op circulariteit en embodied energy van
gebruikte materialen, processen en technieken. Daarnaast wordt specifieke aandacht besteed aan
digitalisering en industrialisatie van het ontwerp- en bouwproces om marktkansen later te vergroten.
Omschrijving van de activiteiten
Gedurende het project zullen theorie en (bouw)praktijk nauw met elkaar verweven zijn. Resultaten
uit modellering, simulatie en monitoring dienen iteratief als input voor engineering, ontwikkeling en
realisatie, en vice versa. Eerst wordt het beoogde systeem gemodelleerd met behulp van fysische
modellen, waarna op basis van simulaties het concept uitgewerkt wordt tot een ontwerp. Vervolgens
zullen deelsystemen worden doorontwikkeld en op elkaar worden afgestemd en geïntegreerd.
Tenslotte vinden testen in de praktijk plaats, wordt het ontwerp gevalideerd, worden business cases
uitgewerkt en opschalingsvoorwaarden onderzocht met input van een klankbordgroep.
De TU Delft levert de theoretische en technische expertise benodigd voor een succesvolle aansturing
en integratie van de deelsystemen, op basis van modellen en simulaties. Technologie- en
marktintroductiepartners Van Dorp, Priva en Hunter Douglas voeren onderzoek en ontwikkeling,
simulatie, ontwerp, realisatie van testfaciliteit en validatie van deelsystemen en het geïntegreerde
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systeem uit. Stichting Green Village coördineert, levert technische expertise, onderzoekt wet- en
regelgeving (normen), faciliteert en dissemineert.
Resultaten

-

-

De ontwikkeling en testresultaten van passieve klimaatbeheersing in de praktijk (op basis van een
klimaattoren in een daarvoor geschikt testgebouw op The Green Village).
Een in de praktijk gevalideerd passief klimaatsysteem met bijbehorend breed toepasbaar
ontwerpinstrumentarium voor bestaande- en nieuwbouw, gericht op circulariteit en efficiëntie
van implementatie via digitalisering en industrialisatie.
Direct in de praktijk toepasbare deelsystemen, zoals slimme op energie-effecten gestuurde
zonwering en geavanceerde meet- en regeltechniek.
Uitgewerkte business cases voor diverse toepassingen in bestaande- en nieuwbouw, met
concrete en specifieke uitwerking van beoogde marktintroductie door consortiumpartners.

Met het realiseren van deze resultaten en opbrengsten wordt de centrale probleemstelling van dit
project systematisch aangepakt. Door de voortdurende afstemming tussen theorie en (bouw- en
ontwerp)praktijk, zullen de resultaten direct en breed toepasbaar zijn. De verwachting is dan ook dat
direct na dit project marktintroductie en vervolgens opschaling zullen plaatsvinden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TU Delft

Hunter Douglas Europe B.V., Van Dorp B.V., Priva B.V., Stichting Green Village
15.09.2018 – 15.09.2021
Urban Energy tender 2018
Fysieke integratie
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TSE Urban Energy regeling 2017
6.

TEUE117035 - Solar@Sea

Solar@Sea is een haalbaarheidsstudie van een nieuw concept voor PV op water: de ontwikkeling van
lichtgewicht drijvende dunne film PV modules op schuimrubberen drijvende matten. Doordat het
concept weinig materiaal nodig heeft zal het in prijs kunnen concurreren met huidige concepten voor
PV op binnenwateren die relatief zware en dure constructies hebben, maar het eindperspectief van
dit concept is offshore PV. De modules zullen daarvoor met kabels aan elkaar in een netwerk
verbonden worden en in dit project zullen daartoe zeebestendige oplossingen gecreëerd worden voor
de mechanische en elektrische verbindingen tussen de modules en de kabels. Daarnaast zullen in
het project oplossingen worden gerealiseerd voor de preventie van organische aangroei op de
modules in zeewater.
Aanleiding
De transitie naar een duurzame energievoorziening vereist (ook) grootschalige toepassing van PV in
Nederland. Hiervoor zijn nog honderden vierkante km’s aan oppervlakte nodig waarop de PV
systemen kunnen worden geïnstalleerd. Dit project draagt er aan bij om nieuwe gebieden, namelijk
op zee, te ontsluiten voor grootschalige toepassing van PV. Toepassing van drijvende PV parken op
zee biedt mooie kansen, maar kent ook een aantal belangrijke uitdagingen.
Kansen zijn er om infrastructuur op zee kosteneffectief meervoudig te gebruiken. Zo kunnen
bijvoorbeeld locaties van windturbines op zee gebruikt worden voor de verankering van de drijvende
zonne-energie installaties. Ook kan de elektrische infrastructuur voor wind op zee meer
kosteneffectief gebruikt worden voor de drijvende PV parken, aangezien windenergie en zonneenergie een hoge mate van complementariteit in de tijd kennen.
De belangrijkste uitdagingen voor grootschalige toepassing van PV op zee zijn: (1) mechanische
bestendigheid en stabiliteit, (2) levensduur in zeewatermilieu, (3) organische vervuiling (algen,
dierlijke aangroei).
Doel van het project
Doel is een initiële haalbaarheidsstudie van een nieuw concept voor drijvende PV op zee. Het betreft
drijvende, flexibele lichtgewicht dunne film PV modules die als een luchtbed in zee kunnen drijven en
via kabels en boeien op hun plaats worden gehouden. De drijvende dragers moeten zo ontworpen
worden dat er een goed thermisch contact tussen het zeewater en de PV module is, om de
temperatuur van de PV modules laag te houden t.b.v. optimale energieopbrengst. Deze drijvende
“PV- netten” kunnen gekoppeld worden aan bestaande offshore constructies als windmolenparken,
olieplatforms en kunstmatige eilanden, maar kunnen ook op kust- en binnenwateren worden
toegepast. Ook daar waar energiecentrales aan de kust staan kan bezien worden of koppeling
mogelijk is aan de voor deze partijen aangelegde energie-infrastructuur.
In Solar@Sea willen we de belangrijkste fundamentele vraagstukken m.b.t. deze toepassingen
adresseren en het project beweegt zich zodoende op Technology Readiness Level (TRL) 1-4.
Het project draagt aan de TKI doelstellingen bij door de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw
concept voor offshore PV
Korte omschrijving van de activiteiten
De belangrijkste taken van het project zijn om een drijvende lichtgewicht PV module te ontwerpen,
te bouwen en te testen. De meest kritische onderdelen van de module en de daaruit voorvloeiende
activiteiten zijn:
• De drijvers. Er zullen verschillende soorten waterproof rubberen matten getest worden op hun
drijfvermogen, en op hun bestendigheid tegen zeewater en indien nodig worden voorzien van
extra antifouling laag.
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•
•
•
•

•

Laminatie: het verlijmen van de PV module op een drager folie en daarna het hierop lijmen van
het drijvende folie. Vervolgens het testen van de duurzaamheid in zeewater.
Ontwerpen en construeren van de mechanische verbinding tussen het drager folie en de kabels.
Het testen van deze verbindingen op trekkracht.
Ontwerpen en construeren van de elektrische verbinding tussen de PV module en de kabels
Testen van deze verbindingen in zeewater condities.
Testen en indien nodig verbeteren van de encapsulatie van de PV modules. De standaard
encapsulatie zal worden getest in zeewater condities. Indien nodig zullen additionele vocht of
antifouling lagen worden aangebracht.
Ontwerpen, maken en testen van geïntegreerde modules.

De geplande projectduur is 2 jaar en eindigt op TRL 3-4. Er zal een Plan van Aanpak gemaakt
worden voor het bereiken TRL van 6-7.
Resultaat
Drijvende, niet-rigide dunne film PV modules die geschikt zijn voor grootschalige PV installaties op
zee. In dit project zullen we PV folies gebaseerd op CIGS gaan toepassen maar het uiteindelijke
resultaat zal generiek van aard zijn en ook toepasbaar voor andere lichtgewicht PV technologieën als
Perovskiet zonnecellen. Dankzij de passieve koeling met zeewater zal de jaaropbrengst hoger zijn
dan voor horizontale configuraties op land.
In de ontwerpfase wordt gestreefd naar het gebruik van zonder problemen verkrijgbare
grondstoffen/componenten, tevens wordt aandacht gegeven aan de mogelijkheid tot (gedeeltelijk)
recyclen van de modules.
Aan het eind van het project zullen we enkele demo-modules van 2,5 x 1 m2 hebben vervaardigd,
die mechanisch en elektrisch aan weerszijden aan kabels zijn verbonden. Deze demo-modules zijn
getest op mechanische en elektrische robuustheid onder zee-condities, en de opbrengst zal onder
realistische condities gemonitord zijn.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN

Avans Hogeschool, Philips International B.V., Stichting Maritiem Research
Instituut, Sunray-flex-pv B.V., TNO
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Fysieke integratie

Eindrapport 2020:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5fa/00b/576/5fa00b576bbf436287
6687.pdf
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7.

TEUE117055 - TKI Robotisering PV Dakplaten (TKI RPVD)

Om de doelen die gedefinieerd zijn in het SER-Energieakkoord in 2023 te kunnen behalen moeten
zowel fundamentele productontwikkelingen plaatsvinden, alsook procestechnologieën ontwikkeld
worden om kosteneffectieve opschaling en vooral versnelling in de uitvoering te realiseren. Naast de
duurzame energiedoelstelling dienen vanaf 2024 alle asbestdaken in Nederland vervangen te zijn.
Studies naar de omvang wijzen op ca. 100 miljoen m2 asbesthoudende daken in Nederland, waarvan
een groot deel ligt op agrarisch vastgoed. In dit traject ontwikkelt TNO samen met partners uit de
keten een totaaloplossing voor de vervanging van asbesthoudende dakplaten op agrarisch vastgoed,
door een energieleverende (isolerende) dakplaat. Om de vervangingsopgave aan te kunnen, wordt
deze ontwikkeling gecombineerd met de ontwikkeling van een semiautonome robot, waardoor het
aantal arbeidsgangen voor plaatsing kan worden verminderd en versneld. Kortom dakplaat eraf,
geautomatiseerd een nieuwe plug en play PV-dakplaat erop.
Aanleiding
Om de energiedoelen die vastgelegd zijn in het SER-Energieakkoord in 2023 te kunnen behalen
moet opgeschaald en versneld worden. Hiervoor zouden op grote schaal PV-panelen in de gebouwde
omgeving toegepast moeten worden, maar bij toepassing van PV in de gebouwde omgeving spelen
de volgende problemen bij opschaling:
1. Het grootste areaal aan PV zou op daken van gebouwen gerealiseerd kunnen worden, maar er
zijn veel relatief kleine daken.
2. Obstakels op daken (zoals dakkapellen en installaties) belemmeren het plaatsen van grote/veel
panelen op die daken.
3. Het realiseren van grootschalige zonneweides (op alternatieve locaties) stuiten op problemen
m.b.t. stedenbouwkundige inpassing en ruimtelijke ordening.
Aansluitend op het SER-Energieakkoord ligt er tot 2024 een grote vervangingsopgave voor
asbestdaken op agrarisch vastgoed, met een omvang van ca 100 miljoen m 2, die vanaf 2024 in
Nederland verboden zijn. Deze daken van boerderijen, stallen en schuren zijn uitermate geschikt
voor het installeren van grootschalige PV-installaties door het oppervlakte en de beperkte
complexiteit van de daken en de vrije ligging van de gebouwen. In de afgelopen jaren is de
vervanging van asbesthoudende daken onder invloed van een (inmiddels beëindigd)
stimuleringsprogramma’s niet verder gekomen dan 4 miljoen m 2 per jaar, terwijl juist een
versnelling noodzakelijk is om de doelstellingen m.b.t. het realiseren van duurzame energiebronnen
en het vervangen van asbestdaken te halen. De vervangende investeringen van asbesthoudende
daken worden geraamd op ca. € 3,25 miljard en er is vaak geen investeringsruimte in deze sector.
Dit maakt de noodzaak tot innovatie om de investeringen in PV-daken te reduceren, groot.
Doel van het project
Met het project wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van bouwstenen om aan
de 2 hierboven geschetste opgaven te voldoen en daarmee de realisatie van de opgaven te
versnellen. Dit zal gebeuren door het ontwikkelen van een innovatieve, energieleverende dakplaat
en een innovatie in het proces van vervanging van de dakplaat en innovatieve elektrische
infrastructuur voor de energieafvoer van de dakplaat.
Op het niveau van de gebouweigenaren:
Met de huidige producten en processen is de noodzakelijke investering te groot voor de
gebouweigenaren. Door het project kan een businesscase met terugverdiencapaciteit ontstaan
realiseren waarbij voldaan wordt aan de volgende randvoorwaarden:
o Realiseren van rendabele vervanging van de asbestdaken;
o Mogelijk maken van de enorme vervangingsopgave;
o Bijdrage leveren aan het kunnen versnellen van het vervangingsprogramma;
o Toevoegen van de waarde aan nieuwe PV-dak, waardoor benodigde investeringen renderen.
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Op landelijk niveau:
proefberekeningen wijzen uit dat de opbrengst 80 á 120 kWh/m2/jaar is van oost-zuid-west
georiënteerde daken. Het totale potentieel betreft daarmee ca 4.000 á 6.000 GWh indien alle daken
voorzien worden van de multifunctionele dakplaat. Waarschijnlijk worden echter ook nog traditionele
dakplaten toegepast waardoor – als 60% van de daken met de te ontwikkelen multifunctionele
dakplaat wordt uitgerust – de gezamenlijke elektriciteitsproductie uit zal komen op 2.400 á 3.600
GWh.
Resultaat
Voor de vervanging van dakplaten op agrarisch vastgoed wordt een geïntegreerde totaaloplossing
ontwikkeld. Hiervoor wordt een energieleverende (isolerende) dakplaat ontwikkeld die de
functionaliteit van het dak vergroot. Voor het plaatsen van de dakplaat wordt een semiautonome
robot ontwikkeld, waardoor het aantal arbeidsgangen voor plaatsing kan worden verminderd en
versneld. Kortom de dakplaat eraf en geautomatiseerd een nieuwe plug en play PV-dakplaat erop.
Het project resulteert in een totaaloplossing met een extra functionaliteiten:
o Dakplaat
Onderzocht wordt welk type dakplaat (met de benodigde mechanische eigenschappen) de
energieopbrengst optimaliseert.
o Energieopwekking (PV-panelen)
Toepassen van low-cost dunne film zonnecellen, die ‘en masse’ geproduceerd kunnen worden.
o Geïntegreerd energietransport
Een robuuste oplossing voor het afnemen van de opgewekte elektriciteit van een dakplaat en aan
elkaar schakelen van dakplaten. Daarmee vervalt de noodzaak van de lange bekabelingen, die
noodzakelijk zijn bij de huidige zonnepanelen.
o Docking
De voorzieningen voor montage van de dakplaten op de aanwezige dakconstructie wordt
geïntegreerd in de dakplaten.
o Snelle montage d.m.v. robot
Naast de dockingvoorziening wordt een hijsvoorziening geïntegreerd. Dit maakt grotere
afmetingen en snellere montage mogelijk. Hierdoor wordt het proces van verwijderen van de
aanwezige dakplaten en aanbrengen van de nieuwe dakplaten met een semi-autonome robot
veiliger. Hiermee wordt het valgevaar van de uitvoerende menskrachten geëlimineerd en voldaan
aan de ARBO-eisen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Een multifunctionele, geïntegreerde, dakplaat en semi-autonome robot worden ontwikkeld door de
volgende stappen te doorlopen. Tevens wordt aangegeven welke consortiumpartijen daarbij
betrokken zijn.
o Specificatie van de functies
Er worden specificaties opgesteld waar het eindresultaat aan getoetst zal worden. Dit betreffen
specificaties voor de samenstellende onderdelen van de geïntegreerde dakplaat en semiautonome robot, maar tevens het totale proces (alle deelnemers)
o Engineering
Tijdens de engineering worden ontwerpen van de separate onderdelen en van de samengestelde
dakplaat en semi-autonome robot opgesteld. Vervolgens worden proefmodellen gemaakt en
getoetst. De volgende partners zijn daarbij betrokken:
Energieopwekking (Solliance – Hyet - Eternit – TNO)
Energietransport (Weijland)
Docking (Eternit – TNO)
Snelle montage (Eternit – TNO – Wisse Holland)
Semi-autonome robot
o beeldherkenning (TNO – i-Botics)
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o

o

o

o

o mechanische handeling (TNO – Delmeco – Wisse Holland BV)
o aansturing (i-Botics – Delmeco – Bosch Rexroth)
Ontwikkeling prototype dakplaat + robot
Op basis van de engineering wordt door Eternit een prototype gebouwd. Alle deelnemers
monteren de eigen onderdelen. De hardware en software van de robot worden geïntegreerd door
Delmeco en Hoondert.
Beproeving dakplaat + robot
De dakplaat wordt geplaatst op een opstelling van Eternit. De robot wordt geplaatst op een hoog/ verreiker.
TNO – Solliance – i-Botics
Praktijktoets – Pilotproject
Een pilotproject wordt gerealiseerd op een agrarisch gebouw.
Hoondert - Man&Mach – Eternit
Businesscase
Voor het (financieel) optimaliseren van de onderdelen en extrapolatie van de resultaten uit de
proefopstelling en het pilotproject naar grootschalig vervangen van dakelementen wordt de
businesscase doorgerekend. Ook zal contact gelegd worden met aanpalende (TKI-)projecten om
op de hoogte te zijn van de voortgang en (tussen)resultaten uit die projecten om e.e.a. te
optimaliseren en te monitoren of de (tussen)resultaten bijdragen aan de opgaven die voorliggen.
TNO – LTO – overige deelnemers

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Bosch Rexroth B.V., Delmeco Group B.V., Eternit B.V., Hoondert Staalbouw
B.V., HyET Solar B.V., Man&Mach B.V., Weijland Technologies B.V., Wisse
Holland B.V.
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Fysieke integratie
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8.

TEUE117071 - Inside Out Prototype

Aanleiding
Het is een grote uitdaging om gestapelde bestaande woningen energieleverend te krijgen. Jaren ’60’70 hoogbouwflats vormen de grootste uitdaging terwijl juist deze woningen grote kansen bieden
voor seriematige aanpak. Aanvullende uitdagingen zijn reductie van gridstress bij grootschalige
decentrale energieopwekking en de behoefte aan huurwoningen met beheersbare woon- en
mobiliteitslasten en gezonde leefomstandigheden. Belangrijke belemmeringen zijn het gebrek aan
geïntegreerde, generiek toepasbare oplossingen, de beperkte mogelijkheden voor duurzame opwek
bij hoogbouwflats, het benodigde extra ruimtebeslag in de woningen, de benodigde renovatietijd,
ongemak voor bewoners en een beperkt vertrouwen van investeerders en bewoners in de langjarige
(energie)prestaties.
Doel van het project
Dit project helpt grootschalig energie te besparen en duurzame energie op te wekken in de
gebouwde omgeving door seriematige renovatie van jaren ’60 hoogbouwwoningen tot
energieneutrale complexen met het Inside Out renovatiesysteem. Dit combineert energiebesparende
oplossingen (gebouwzijdig o.a. isolatie, verwarming, ventilatie, zonwering; gebruikszijdig o.a.
verlichting, witgoed, gedrag) met decentrale opwek en opslag van duurzame energie, een DC
microgrid en netflexibiliteit via zongeladen V2G deelauto’s. De bewoners staan centraal; zij zijn het
die bepalen of hun nieuwe woning energieneutraal wordt of niet. Waar installatie-componenten
voorheen in de woning werden geplaatst worden ze nu ‘inside out’ gehaald, grotendeels collectief
opgelost en onderling verbonden met horizontale strangen in langsgevelmodulen i.p.v. met verticale
strangen in de flat. De generiek toepasbare oplossing verschaft Nederland een unieke kennispositie
met groot economisch perspectief; de Nederlandse marktomvang bestaat uit 55.000 hoogbouw
systeemwoningen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Dit project integreert drie afzonderlijk onderzochte multifunctionele bouwdelen (dakdeel;
langsgeveldeel; kopgeveldeel) van het Inside Out renovatiesysteem in een bewoonde proto-woning
op de bovenste verdieping van een 10-hoog testflat van woningcorporatie Bo-Ex. Het integrale
prototype wordt onderzocht en gevalideerd op energetische, bouwkundige, financiële en
gedragsmatige aspecten. Dit ter voorbereiding van een full-scale prototype van de gehele flat die in
een volgende fase gerealiseerd gaat worden. Woningcorporatie Bo-Ex vertegenwoordigt de
vraagzijde, bepaalt de ontwikkeling en betrekt bewoners in het project. Bosch Thermotechniek en
Alkondor integreren de vereiste functies in de multifunctionele bouwdelen. Ontwikkelaars van
verbindende componenten en diensten zijn Bos Installatiewerken en LomboXnet. Mex Architects
modelleert, adviseert o.g.v. vormgeving, integraal ontwerpen en circulair bouwen. De UU onderzoekt
het energiesysteem en bewonersgedrag, terwijl de HU focust op bouwkundige aspecten en
prestatiemonitoring. USI integreert kennis, is penvoerder en coördineert de kennisoverdracht.
Netbeheerder Stedin is betrokken als projectsupporter.
Resultaat
Het project resulteert in een werkende, bewoonde proto-woning voorzien van het Inside Out
renovatiesysteem met als kern drie innovatieve multifunctionele bouwdelen. De proto-woning wordt
onder real-life condities onderzocht op energetische, bouwkundige, esthetische, financiële en
gedragsmatige aspecten. Gedurende het hele traject zijn bewoners en omwonenden betrokken zodat
hun wensen, zorgen en ook kennis worden meegenomen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt
om het systeem te valideren en optimaliseren voor generieke toepasbaarheid op verschillende typen
hoogbouwflats (o.a. Intervam, MUWI en Pronto). Het project bereidt tevens de volgende fase voor
waarin een full-scale prototype van het systeem op de gehele testflat wordt gerealiseerd en
onderzocht. Dit onderzoek is mogelijk dankzij projectpartner Bo-Ex die speciaal voor dit
innovatieproject een bewoonde 10-hoog testflat ter beschikking stelt.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Universiteit Utrecht

Alkondor Hengelo B.V., Bos Installatiewerken B.V., Bosch Thermotechniek
B.V., Hogeschool Utrecht, mex architects B.V., Parkhuis Lombok, Stichting BoEx '91, Utrecht Sustainability Institute (USI)
01.01.2018 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2017
Fysieke integratie
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9.

TEUE117087 - Adaptieve klimaatgevel voor hoogbouw (Optimaalklimaatgevel)

Aanleiding
In de verduurzaming van hoogbouw speelt een optimaal functionerende zonwering een essentiële
rol. Binnenlaten van zonnewarmte als er warmtevraag is en weren om de koelvraag te verminderen
kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het minimaliseren van de energievraag terwijl een prettig
daglichtniveau wordt gehandhaafd en de hoeveelheid kunstlicht beperkt blijft. Met als belangrijke
voorwaarde het behoud van comfort voor de gebruiker (geen oververhitting of visueel discomfort).
De laatste jaren zijn diverse innovatieve gevels ontwikkeld om de hoogbouw te verduurzamen. Ze
worden echter weinig toegepast vanwege 1) de relatief hoge kosten, 2) ondermaats presterende
regeling en de gebrekkige interactie met het GBS (Gebouw Beheers Systeem) waardoor beiden
elkaar soms tegenwerken (doorlaten zonnewarmte en tegelijkertijd koelen) en 3) regelgeving die de
voordelen van dynamische klimaatgevels niet honoreert.
Er is dringend behoefte aan eenvoudige, goed en integraal geregelde gevelconcepten die breed
toegepast kunnen worden bij energie-efficiënte nieuwbouw en renovatie van hoogbouwkantoren,
appartementen, ziekenhuizen en vergelijkbare gebouwen.
Doel van het project
Doel van het project is het realiseren van een klimaatgevel voor nieuwbouw en renovatie van
hoogbouw, met als essentieel element een optimaal functionerende zonwering. Dat laatste wordt
gerealiseerd door de toepassing van innovatieve materialen/uitvoeringsvormen van zonwering in
combinatie met een model gebaseerde regeling (MBPC – Model Based Predictive Control) die
zonwering, ventilatie en andere componenten in de gevel optimaal aanstuurt.
Om grootschalige markttoepassingen mogelijk te maken, is het nodig dat de prestatie van een
klimaatgevel met een optimale zonwering / MBPC regeling wordt gewaardeerd in de bestaande EPC
regelgeving. Het kunnen waarderen van een dergelijk klimaatgevel is daarom een belangrijk
subdoel.
Korte omschrijving van de activiteiten
Inventarisatie van systeemeisen aan een (klimaat)gevel in een PvE (Plan van Eisen).
o Doorontwikkeling van bestaande zonwering (gebruik van meerdere lagen, toepassing van
reflecterende low-e coatings, afrollen en aan de andere kant oprollen van zonwering waardoor de
coating wordt omgedraaid, gebruik van luchtkamers voor extra isolatie, etc.) voor
kosteneffectieve toepassing in de gevelconcepten.
o Ontwikkeling van model gebaseerde regeling (MBPC) in de gevelconcepten. De MBPC regeling
gebruikt voorspellingen van weer, bezetting en gebruikerswensen. Voordeel van een dergelijke
regeling is dat deze met een (eenvoudig) gebouwmodel continu het effect van een veelvoud van
combinaties van instellingen gedurende een periode van bv 24 uur doorrekent en vervolgens de
optimale combinatie uitvoert. Hiermee wordt toepassing van ingewikkelde en moeilijk te
onderhouden rule-based regelingen voorkomen.
o Ontwikkeling van een vijftal kosteneffectieve gevelconcepten.
o Bouw en test van een demonstrator van minimaal 100 m2.
o Ontwikkeling van een module gebaseerd op simulaties om gevelconcepten met MBPC te kunnen
waarderen in de bestaande EPC regelgeving.
o Overleg met klankbordgroep.
o Disseminatie van resultaten.
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Resultaat
De resultaten omvatten de volgende elementen:
o Een vijftal modulaire gevelconcepten, oplopend in aantal componenten, allen met een innovatieve
zonwering en geregeld met een model gebaseerde regeling (MBPC).
o Innovatieve zonweringen voor gebruik in (klimaat)gevels.
o Een model gebaseerde regeling (MBPC) voor zonwering en andere componenten in
de(klimaat)gevels.
o Een demonstrator van minimaal 100 m2 waarin de zonwering en de MBPC gebaseerde regeling
worden toegepast.
o Een module voor inbedding in de regelgeving, die de energetische prestaties kan waarderen van
een klimaatgevel met MBPC in combinatie met het gekozen gebouw.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

EPB-research - Dick van Dijk, Scheldebouw B.V., Verosol Nederland B.V.
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Fysieke integratie
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TSE Urban Energy regeling 2016
10.

TEUE116142 - Dutch Solar Design (DSD)

Aanleiding
Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen leiden tot een enorme behoefte aan meer duurzame
energieopwekkingscapaciteit. Fotovoltaïsche elektriciteit (PV) kan hieraan een belangrijk bijdrage
leveren. Het is belangrijk dat de publieke opinie over PV positief blijft. De huidige inpassing van –
eenvormige PV – vormt een risico voor de acceptatie van de grote uitrol.
Doel van het project
Het ontwikkelen van een Dutch Solar Design-PV (DSD-PV) gevelelement dat kosteneffectief
zonnestroom produceert en zich flexibel aanpast aan ontwerp, gebruikerswensen en ruimtelijke
context. DSD-PV gevelelementen bevorderen de acceptatie van PV in de publieke ruimte. Het PVproduct wordt meer gevarieerd, onderscheidend en bereikbaar voor een grote groep gebruikers.
Korte omschrijving van de activiteiten
Innovaties:
o Full colour print op een folie, die als een additionele laag in het zonnepaneel duurzaam achter
glas wordt meegelamineerd. Ieder gewenst design is kosteneffectief te realiseren. De MWT
moduletechnologie (MWT - Metal Wrap Through) levert textuur en vormvrijheid.
o Rasterizatie als designaanpak om een mooi visueel effect te combineren met een hoog PV
rendement.
o Integraal design, van gebouwcomponent tot gebouw niveau.
o Integratie van PV met vormvrije gevelelementen.
Werkpakketten, doorlooptijd 24 maanden.
1. Marktonderzoek naar behoeften van de doelgroepen.
2. Toepassingsvormen van DSD-PV, flexibele inpassingen op gebouwgevels en objecten in de
publieke ruimte.
3. Ontwikkelen en testen van vernieuwende moduletechnologie, gericht op integreren van print,
lange levensduur en hoog rendement.
4. Onderzoek naar (technologische) integratie en installatie van PV modules en gevelelementen. Alle
bovenstaande resultaten komen samen in een werkende demonstratiegevel annex expositie
stand.
5. Brede disseminatie in de relevante sectoren.
Resultaat
o Multifunctionele, duurzame DSD-PV gevelmodules, in elk gewenst design en formaat.
o Een catalogus met een serie kosteneffectieve ontwerpen.
o Inzicht in marktbehoeften bij eindgebruikers waar het gaat om esthetiek, gebruik en installatie
van de DSD-PV gevelelementen.
o Demonstratiegevel voor exposities en beurzen, een showcase voor de esthetische integratie van
PV.
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Proof of Concept voorbeeld modules van de mogelijkheden van DSD-PV, links print met 18%
bedekking, rechts met 27%. UNStudio leverde de ontwerpen, TS Visuals de print en ECN de MWT
technologie en laminatie.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN

Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V., Design Innovation Group (DIG), TS
Visuals B.V., Aldowa B.V., Hogeschool van Amsterdam
01.01.2017 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/677/974/5d5677974e84a183
930002.pdf
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11.

TEUE116173 - Ontwikkeling Smart Hybrid Energy Floor System (SmartHEF)

Aanleiding
Vanuit de markt is er wereldwijd interesse in energievloeren. Het bedrijf Energy Floors levert sinds
2008 tegels die bewegingsenergie omzetten in elektriciteit en data. Om de output te vergroten met
behoud van interactie, is Energy Floors samen met partners en potentiele klanten bezig met de
ontwikkeling van een hybride vloersysteem waarbij solartegels met energieopslag worden
geïntegreerd.
Doel van het project
Het doel is het ontwikkelen en testen van een ‘smart hybrid energy floor system’ dat toegepast kan
worden in voetgangersgebieden en fietspaden. Het project draagt bij aan:
o Ontwikkeling innovatieve multifunctionele energieleverende vloerdelen, inclusief geïntegreerde
energieopslag en commerciële en educatieve toepassingen
o Ontwikkeling economisch interessant product voor project partners en voor klanten: scholen,
gemeenten en bedrijven
Korte omschrijving van de activiteiten en taakverdeling
De volgende vier partijen zijn formeel betrokken: Energy Floors is penvoerder en overall
verantwoordelijk voor alle activiteiten. EasyPath levert kennis en materialen voor duurzame
betonnen (fietspad) elementen en Advanced Electromechanics (AE)
levert kennis over
(elektro)mechanica en een onderzoekssysteem waarmee AE ook onderzoek doet voor dit project. De
Gemeente Rotterdam is betrokken als poteniele gebruiker en als adviseur met betrekking tot
regelgeving. Verder heeft Albert Heijn aangegeven dat zij bij één van hun winkels graag een test
willen doen.
Er zijn 3 hoofdactiviteiten:
1. Onderzoek en ontwikkeling: Voorbereiding, met o.a. klantsessies; Onderzoek naar materiaal- en
componentenkeuze voor product en installatie-systeem; ontwikkeling van 4 prototypes
2. Bouw en installatie: Bestellen materialen, assemblage, oplevering subsystemen en totaal;
installatie en aansluiting, fysiek en digitaal op locatie
3. Test en evaluatie: op het gebied van functionaliteit, gebruikersbeleving, economische
haalbaarheid, installatie en onderhoud
Hiernaast zijn er 2 ondersteunende activiteiten, te weten Projectmanagement en Communicatie.
Resultaten
De volgende resultaten zijn gepland:
• Uitgevoerde en gedocumenteerde pilot van hybride energievloer met energieopslag en Internet of
Things (IoT) toepassingen
• Rapportages met data en leerpunten, over output en efficiency, installatie, gebruik, onderhoud,
gebruik apps en economische aspecten
• Klantbetrokkenheid en (inter)nationale publiciteit
• Product klaar voor kleinschalige marktintroductie in pilotprojecten
De leerpunten zullen gebruikt worden bij de doorontwikkeling voor grootschaligere marktintroductie.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Energy Floors

EasyPathNedeland, Advanced Electromagnetics, Ingenieursbureau Rotterdam
B.V. (Gemeente Rotterdam)
14.09.2016 – 29.12.2017
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie
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12.

TEUE116177 - Building Integrated Solar Thermal and PV (Building STeP)

Aanleiding
Nederland moet duurzamer. Het energiegebruik van de gebouwde omgeving bestaat niet alleen uit
elektriciteit, maar ook uit warmte. Inmiddels zijn verschillende gebouwgeïntegreerde PV producten
in ontwikkeling en commercieel te koop. De gebouwgeïntegreerde toepassing van afgedekte hoog
efficiënte zonthermische collectoren in hetzelfde dak als gebouwgeïntegreerde PV geïnstalleerd,
dakramen en dakkapellen is vaak problematisch.
Doel van het project
Het doel van het project is de ontwikkeling van een gebouwgeïntegreerd multifunctioneel dak,
waarin generieke dunnere hoog efficiënte zonthermische collectoren op PV formaat, PV panelen en
dakramen mooi geïntegreerd zijn. De focus ligt op de zonthermische collectoren, omdat deze
momenteel het knelpunt vormen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project zal starten met de specificatie van het multifunctionele dak. Vervolgens wordt verder
gegaan met de constructie en worden verschillende prototypes gefabriceerd. Deze worden met een
zonnesimulator gekarakteriseerd. Naar aanleiding van deze resultaten, maar ook andere relevante
karakteristieken (zoals kosten en eenvoudige productie) wordt een keuze gemaakt voor de collector
die geïntegreerd gaat worden in het BIPV ‘Soloroof’ concept. Een testopstelling met een geïntegreerd
dak met PV panelen, zonthermische collectoren en dakramen wordt gerealiseerd en de performance
van het dak wordt uitgebreid geanalyseerd.
Resultaat
Het project levert verschillende prototypes op van de generieke high performance thermische
collector op PV formaat, die geschikt is voor implementatie in verschillende BIPV daken. Verder
zullen de nieuwe zonthermische collectoren in een proefopstelling in het living lab ‘Solar BEAT’ in een
multifunctioneel dak met BIPV panelen en dakramen worden geïnstalleerd. Kennis omtrent de
performance van de collector prototypes wordt gemeten met behulp van een zonnesimulator, kennis
omtrent de werking van het geïntegreerde zonthermische testdak worden afgeleid uit een
veldtestopstelling en verder uit simulaties, waarin ook effecten als beschaduwing door een dakkapel
worden meegenomen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

HRSolar BV

TNO, SCX Solar, TU/e
15.09.2016 – 15.03.2019
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d4/162/1a5/5d41621a58a47929
204235.pdf
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13.

TEUE116183 – TKI Smart Doors (TSD)

Aanleiding
In de woningbouw is op energetisch gebied de schil ver ontwikkeld. Essentieel en zeer zwak
onderdeel van het huis betreft de voordeur. Dit wordt veroorzaakt door de beperkte luchtdichtheid
(ventilatieverliezen) en beperkte warmteweerstand (transmissieverliezen). De deur wordt bij
energetische verbeteringen vaak vervangen. Hoe kan deze voordeur geoptimaliseerd worden op
energetisch gebied maar nog belangrijker hoe kan deze een stap verder gebracht worden. Van
energetisch zwakste schakel naar energieleverend. TNO heeft met de bedrijven in dit consortium een
TNO MKB Technologiecluster uitgevoerd, in dit project kwam al de innovatiekans naar voren om
gezamenlijk een energieleverende comfortdeur te ontwikkelen, deze innovatiekans heeft geleid tot
dit voorstel.
Doel van het project
Met het project wordt een prototype ontwikkeld van een voordeur met nagenoeg geen
ventilatieverliezen,
hoge
isolatiewaarde,
energielevering
en
geautomatiseerde
comfort
functionaliteiten.
Korte omschrijving van de activiteiten
In het project wordt de Smart door in totaal gespecificeerd waarna onderdelen ontwikkeld worden.
De totale deur met verschillende functionaliteiten wordt geëngineerd, proefmodellen ontwikkeld,
getest en in een pilot-project toegepast.
Resultaat
Van de 5 miljoen (64%) grondgebonden woningen in Nederland is een groot deel georiënteerd met
de voordeur op het oosten/zuiden/westen. Indien in de markt het concept volledig zijn intrede doet
zal ca. 40% van de deuren potentieel uitgevoerd kunnen worden als Smart door (40.000/jr).
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Weekamp deuren, Heycop Systemen BV, Deventer profielen BV
01.01.2017 – 01.10.2019
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie
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14.

TEUE116184 - Integratie van CPV in de gevel voor energie-positieve gebouwen
(BICPV)

In een voorgaand ZEGO-project heeft SolarSwing Energy een eerste werkend prototype van een
BICPV systeem ontwikkeld, de Lumiduct. Met de Lumiduct kunnen glazen gevels gerealiseerd
worden die meer energie opwekken dan normale zonnepanelen terwijl ook het binnenklimaat sterk
verbetert. Om toepassing in gebouwen mogelijk te maken moet de Lumiduct gevel worden
doorontwikkeld.
Het doel van dit project is een schaalbaar en kosten-efficiënt Lumiduct gevelsysteem te ontwikkelen
en dat via een full-scale mock-up te demonstreren aan marktpartijen. Dit project levert een grote
bijdrage aan het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving omdat gehele
geveloppervlakken (bestaand en nieuw) in snel tempo enorm opgeplust kunnen worden met de
multifunctionele Lumiductgevel.
Wellsun ontwikkelt de Lumiduct en is initiatiefnemer van dit project. ODS geveltechniek ontwikkelt
het gevelsysteem en Vision4Energy ontwikkelt een warmtewisselaar om de geproduceerde warmte
te oogsten uit de gevelspouw en nuttig te maken voor gebouwen. Verder zal Femtogrid productspecifieke power optimizing en converting ontwikkelen die een efficiënte elektriciteitsproductie en
directe levering aan het stroomnetwerk van een gebouw mogelijk maken. Tot slot ligt er een
belangrijke rol voor de Radboud Universiteit Nijmegen en de Technische Universiteit Eindhoven om
de energieopbrengst, energiebesparing en het effect op het binnenklimaat wetenschappelijk te
kwantificeren. Zij ontwikkelen generieke simulatiemodellen voor BICPV systemen en zullen
uitgebreide metingen gaan uitvoeren aan de mock-up om de modellen te valideren en resultaten te
kunnen extrapoleren naar andere locaties op aarde.
Dit project levert een marktrijp BICPV product, inclusief gevelsysteem en aansluiting op de
gebouwinstallaties. Deze wordt aan marktpartijen gedemonstreerd via een full-scale mock-up en
reduceert het technisch risico voor commerciële projecten tot een minimum. Ter ondersteuning
leveren de kennisinstellingen een simulatiemodel waarmee de businesscase voor specifieke
projecten gekwantificeerd kan worden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Solar Swing Energy B.V.

Vision 4 Energy B.V., Kloeckner Metals ODS Nederland, Femtogrid Energy
Solutions B.V., Radboud Universiteit Nijmegen, TU/e, Pellikaan - bouwbedrijf
14.09.2016 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/26c/6c5/5dd26c6c5801f1985
04903.pdf
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15.

TEUE116215 – Photovoltaic Roads (PV4Roads)

Aanleiding
In het dichtbevolkte Nederland is ruimte schaars. Ruimtelijke inpassing van schone
energieopwekking is daarom niet eenvoudig. PV-panelen op daken is een voorbeeld van goede
ruimtelijke inpassing. Nederland heeft naast ca 400km2 dak- ruim 1000km2 wegoppervlak[7].
Middels integratie van PV in wegen kan een groot extra oppervlak ontsloten worden voor schone
energieopwekking.
Doel van het project
Het doel van PV4ROADS is om een modulair, elektriciteitsproducerend PV-wegdek-systeem te
ontwikkelen dat toepasbaar is voor meerdere typen wegen en grootschalig en kostenefficiënt
exploiteerbaar is. Het wegdek-systeem bestaat uit één basisontwerp dat door middel van
aanpassingen aan de componenten in het productieproces geschikt kan worden gemaakt voor
verschillende wegtypen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Om te komen tot een modulair, elektriciteitsproducerend PV-wegdek-systeem worden de
onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten van dit project in twee projectcycli uitgevoerd. In de eerste
projectcyclus (2017) wordt een geïntegreerd, elektriciteitsproducerend PV-wegdek ontwikkeld dat
geschikt is voor zwaar verkeer. Hiervan worden prototypes gemaakt. Daarnaast wordt een
exploitatiestrategie uitgewerkt voor PV-wegdekken.
De tweede cyclus (2018) richt zich op de ontwikkeling van een ontwerp voor een PV-wegdeksysteem dat modulair en industrieel kan worden geproduceerd, waarbij de productielijn flexibel kan
worden aangepast voor het gewenste wegtype.
De specifieke onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten aan de deelsystemen (toplaag, PV-module,
drager en een elektrisch systeem) worden uitgevoerd door combinaties van bedrijven. De integratie
van de deelsystemen in de twee genoemde cycli worden gecoördineerd vanuit overkoepelende
werkpakketten. Het exploitatiemodel wordt ontwikkeld in een apart werkpakket waarbij feedback
wordt gevraagd door een in te richten klankbordgroep van representatieve stakeholders.
Resultaat
PV4ROADS
levert
een
gevalideerd
ontwerp
en
prototypen
van
een
modulair,
electriciteitsproducerend PV-wegdek-systeem, welke toepasbaar is voor meerdere typen wegen en
welke grootschalig en kostenefficiënt exploiteerbaar zijn. Daarnaast wordt een exploitatiemodel voor
grootschalige toepassing van het PV-wegdeksysteem opgeleverd waarin de
taken,
verantwoordelijkheden en financiële stromen tussen stakeholders wordt beschreven.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

ECN, Ooms Civiel BV, VLAQ Infra & Industrie BV, EVConsult, Liander,
Kameleon Solar BV, Heliox BV
02.01.2017 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ca/7a3/8f8/5ca7a38f8dc8a66687
6856.pdf
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16.

TEUE116224 – Façade panels with an invisible thermal solar collector for
energy (FITS4E)

No one wishes to have aesthetic unpleasant solar collectors attached to their housing. Even though,
improving energy efficiency of housing is crucial in view of scarcity of fossil energy fuels and
ecological impact of energy consumption. This in view of achieving the European goal of an energyneutral built environment in 2050, which requires harvesting and storage of solar energy to be
optimized. Decentralized heat storage and collection is considered an indispensable element to
facilitate the desired flexibility in the energy system and realize the EU energy ambitions and the NL
priorities in the “Warmte Visie” of Minister Kamp. As two third of the building stock in 2050 currently
exists, thermal collection and thermal storage should be compact and easy to be installed. As a
consequence, renovating the currently existing building stock (approximately 85% of the dwellings
was built before 1990 with poor insulation (R ≤ 1.6 m2K/W)) will take place in the upcoming period.
In that period solutions consisting of aesthetically pleasant prefab façade panels, e.g. with an
integrated solar collector, can be easily installed in the process.
A total of 60 billion square meters of façade surfaces exists (EU28), and in combination with roofs a
total of 120 billion square meters of energy harvesting potential! Application of photovoltaic solar
panels and/or collectors has increased considerably, but are mainly applied on roofs due to
aesthetics, practical reasons and price, leaving only the façade surface available for further
exploitation. Consequently, this projects aims to demonstrate façade panels with invisible thermal
solar collector to increase application and energy harvesting (FITS4E). These colored façade
collectors, with a solar absorption of more than 50% (for white) up to 90% for some colors (for
example red), can be applied in several applications, e.g. for preheating of tap water, input for heat
pumps or ground well regeneration. This becomes increasingly important as a revolution is expected
in the use of heat pumps, shown by the estimated sharp increase expected towards 2020.
In October 2014 a two year TKI project ‘FITS’ started (with EmergoHout, AkzoNobel, TNO) that
focusses on developing a façade that works by harvesting at least the invisible part (the nearinfrared (NIR) part) of solar radiation (roughly 50% of the solar energy). The ‘FITS’ project is
focusing on collector integrated facade designs and developing coating systems that harvest the
maximum amount of the solar spectrum whilst retaining the color. Using specially developed
nanoparticles the absorption of colored panel was proven to be over 50% (white) and even 90%
absorption compared to black was achieved for red. A big success, now ready to move towards
performance testing and demonstration in application.
The current project will focus on demonstrating the façade panels with an invisible thermal solar
collector (FITS4E) for increased energy harvesting in the future. ‘FITS4E’ is the next logical step, as
continuation of the ‘FITS’ project, since it focusses at application development, system design,
performance testing, demonstration and dissemination, appending the scope of ‘FITS’. To determine
the performance of the ‘FITS’ panels, real life situations will be investigated to show the full
potential. The performance of the panel will be tested for a full year in the outdoor testing facility of
the Solar Energy Application Center (SEAC), by measuring both the heat acquired and the full solar
spectrum. In addition the physical aspects such as insulation and moisture transport will be
monitored to ensure a performance of normal façade panels are met. Different ‘user application’
conditions will be simulated and energy performance determined. To show the potential FITS4Epanels will be demonstrated in three demonstrators (in Almere, Amsterdam and Eindhoven).
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Emergo Hout & Bouw B.V., AkzoNobel, TNO/SEAC, Stichting Woonbedrijf
sws.hhvl (Eindhoven), Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere, Janssen de
Jong Bouw Hengelo B.V., BV installatiebureau AL van Wijlen, Pilkington
Benelux BV
01.01.2017 – 01.07.2019
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie
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17.

TEID215005 - Building Integrated PhotoVoltaic Panels on Demand in The
Netherlands (BIPVpod-NL)

De aanleiding voor het BIPVpod-NL project is een onvervulde marktvraag naar betaalbare
maatgesneden zonnepanelen voor esthetische integratie in gebouwen. Een drietal concurrerende
martkpartijen werkt samen met kennisinstellingen aan de ontwikkeling van ‘panel on demand’
technologie. Er wordt internationaal samengewerkt binnen Solar ERA.NET en IEA PVPS Task15.
Het doel van het project is het ontwikkelen van technologie waarmee tegen lage kosten dunne film
PV panelen op een door de klant gespecificeerde afmeting en vorm geleverd kunnen worden.
Vervolgens zullen hiermee drie verschillende toepassingen in gebouwen ontwikkeld worden: Een
dak, een prefab dak en een gevel.
Allereerst zal binnen werkpakket 1 een uitgebreide marktstudie uitgevoerd worden naar dunne film
producenten in de PV sector aan de ene kant, en de BIPV productafnemers in de bouwsector aan de
andere kant. Hierbij worden producten, business modellen en internationale regelgeving
meegenomen. Het werkpakket eindigt met een goed onderbouwde specificatie waaraan de ‘panels
on demand’ moeten voldoen. Vervolgens worden er in WP2 een drietal technologische routes
onderzocht waarmee de panelen op maat te vervaardigen zijn, en worden er in WP3 methodes
onderzocht om de panelen een kleuraccent te geven. Na een keuze voor de beste route, worden er
in WP4 een drietal prototypes BIPV oplossing ontworpen en vervaardigd. Tot slot volgt in WP5 een
uitgebreide lab- en veldtest karakterisatie van de producten en zal er minstens één product
opgeschaald worden tot een proefvlak in een functioneel gebouw.
Het resultaat van het project is een specificatie waaraan ‘panels on demand’ dienen te voldoen, drie
procesroutes waarmee ‘panels on demand’ kunnen worden vervaardigd, drie BIPV oplossingen die de
meerwaarde van ‘panels on demand’ aantonen en geavanceerde kennis over de werking van ‘panels
on demand’ in de praktijk.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN

TNO, AERspire BV, Wallvision BV, Zonnepanelen Parkstad BV
01.01.2016 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2 2015
Fysieke integratie
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18.

TEID215014 - Ontwikkeling Modulaire Multifunctionele Systeemelementen
(OMMS)

Aanleiding
Aanleiding van het project is om betaalbare esthetisch verantwoorde oplossingen te ontwikkelen om
slecht geïsoleerde woningen uit de woningvoorraad van voor 1970 eenvoudig en snel te renoveren
tot nul-op-de-meter woningen met goede isolatie en duurzame energiesystemen en waarbij de
energiesystemen zo min mogelijk ruimte innemen op zolders en bergingen.
Doel van het project
Doelstelling van het project is het ontwikkelen van kostenefficiënte modulaire systeemelementen
met geïntegreerde duurzame energiesystemen voor renovatie van woningen tot nul-op-de-meter
woningen. Door integratie van de energiesystemen in de elementen wordt tevens ruimtebeslag in de
woning sterk verminderd. Hiermee draagt het project bij aan de programmalijn ‘Multifunctionele
Bouwdelen’.
Korte omschrijving van de activiteiten
De activiteiten worden uitgevoerd in drie werkpakketten.
1. Ontwikkeling van de geïntegreerde installaties: In dit werkpakket ligt de focus op alle
vraagstukken hoe de duurzame energiesystemen ondergebracht kunnen worden in de dak- en
gevelelementen en esthetisch verantwoord weggewerkt kunnen worden. De specialisten van
Schouten Techniek hebben hierin de lead.
2. Ontwikkeling van een nieuw ontwerp van systeemelementen. Focus van dit werkpakket is het
vinden van oplossingen om de systeemelementen goedkoper te kunnen produceren, zonder
verlies aan performance. De specialisten van Ursem MBV hebben hierin de lead.
3. Samenvoeging van de nieuwe systeemelementen en de geïntegreerde energiesystemen. In dit
werkpakket worden de potentiële oplossingen uit beide andere werkpakketten in onderlinge
samenhang gebracht en uitontwikkeld tot goed produceerbare modulaire multifunctionele
systeemelementen die eenvoudig en snel geplaatst kunnen worden. De specialisten van beide
bedrijven werken hier nauw samen.
Resultaat
Het project resulteert in goed uitontwikkelde en goed produceerbare modulaire systeemelementen
voor gevel en dak met geïntegreerde duurzame energiesystemen om woningen uit de
woningvoorraad van voor 1970 kostenefficiënt binnen één dag te renoveren tot nul-op-de-meter
woningen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Ursem Modulaire Bouwsystemen BV

Schouten Techniek
01.10.2015 – 31.12.2017
Urban Energy tender 2 2015
Fysieke integratie

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/67f/c55/5c867fc556ef789901
6030.pdf
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19.

TEID215026 - Modular E-cover for Smart Highway (MESH)

Grootschalige toepassing van PV in de gebouwde omgeving is gelimiteerd vanwege beperkte
dakoppervlakken en aanwezigheid van verstorende elementen als schoorstenen, dakkapellen,
daklichten, etc. Het wegennet in Nederland biedt aanknopingspunten voor integratie van PV
waarmee nog meer zonlicht omgezet kan worden in elektriciteit. Een terugkerend element in de
infrastructuur is de geleiderail (vangrail); alleen al in Nederland staat er 7400 km geleiderail, met
een potentie van 700 MWp aan geïntegreerde PV. In dit project wordt een dunne film PV element
ontwikkeld dat kan worden gemonteerd op geleiderails langs provinciale en rijkswegen (E-cover).
Hiermee wordt een kostenbesparing gerealiseerd ten opzichte van traditionele daksystemen
vanwege het ontbreken van een onderconstructie voor de PV. Daarnaast leent de geleiderail zich
voor grootschalige toepassing, door middel van een modulair E-cover dat direct vanuit de
vrachtwagen geplaatst kan worden.
De opgewekte stroom kan deels direct gebruikt worden voor verkeersmanagementsystemen en
wordt deels teruggevoerd in het grid. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer
verkeersmanagement infrastructuur toegepast wordt in het kader van de transitie naar “smart
highways”. Dit kan een extra drijfveer zijn voor toepassing van het modulaire E-cover voor de smart
highway. Bijkomend voordeel is dat zinkuitloging van de geleiderail wordt tegengegaan.
In het project wordt door TNO onderzocht welke dunne film PV op welk substraat optimaal is. Ook
wordt door TNO en Heijmans een bevestigingsconcept ontwikkeld dat snel te monteren is en de
primaire functie van de geleiderail niet verhindert. Femtogrid zal een tweetal innovaties op zich
nemen met betrekking tot power optimizers voor de lijnvormige PV toepassing en voor het DC
management (voltage, veiligheid, minimaliseren uitval bij aanrijding etc). De Hogeschool van
Amsterdam zal gedurende het gehele project studentenprojecten opzetten om enerzijds de
opgedane kennis te dissemineren en anderzijds de studententeams een stuk verbredingsonderzoek
te laten doen. De resultaten van dit verbredingsonderzoek gaan weer terug in het projectteam. Tot
slot wordt door Heijmans in samenwerking met de Provincie Noord Holland een eerste pilot
aangelegd om de werking van het principe in de praktijk aan te tonen. Na afloop van het project
beschikken de partners over gevalideerde kennis over hoe PV te integreren in de geleiderail en kan
gestart worden met de opschaling van de technologie voor commerciële toepassingen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Heijmans, Femtogrid, Provincie Noord Holland, Hogeschool van Amsterdam
01.01.2016 – 01.01.2019
Urban Energy tender 2 2015
Fysieke integratie
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20.

TEID215032 - High Efficiency Coloured Solar Modules for Façades (ColourMax)

Real estate owners and project developers are pushed to realize energy neutral buildings, thanks to
commercial drivers (lower utility bills, fiscal regulations, LEED/BREAAM certification) and legal
drivers (Near Zero Energy directive for EU buildings). For buildings with more than a few storeys,
roof space is often insufficient to generate its electricity needs. Therefore, PV modules will be more
and more applied to façades.
Current options for integration of PV modules in façades are insufficient due to either a limited
aesthetic quality or an aesthetic integration that has lower efficiency and/or a higher cost price. In
this project, Exasun and its partners develop the ColourMax High Efficiency PV Façade Technology,
which combines all desirable properties: a conversion efficiency of 14-16%, only marginally higher
cost per Wp, and most importantly, it is available in any colour.
Exasun uses the experience gained at its sister company LineSolar BV regarding modelling sunlight
and Exasun optimises the design of the ColourMax technology. Accuracy moulds will be developed
and tested by Sumipro. Dercom develops a suitable colour system of 3 or 4 coatings for outdoor
application, with which any colour or print can be created. These coatings are selectively applied to
create the desired aesthetical effect without compromising output. Subsequently, Exasun will
produce small scale prototypes for testing. Finally, a number of prototypes is tested indoor and
outdoor. Indoor tests are aimed at determining durability / lifetime aspects as well as initial
performance. Outdoor tests performed by Zuyd are focused on field testing and comparison to
alternative technologies.
The project results in a feasible product design, combining the ColourMax technology, inkjettable
colour coatings for outdoor application, integrated in glass-glass BIPV modules that can serve as
building components, replacing commonly used façade panels from glass, plastic, aluminium or
stone. The project contributes to the development of multifunctional building components (IDEEGO
progam line 3). Prototype products are field tested at the District of Tomorrow and output
performance and aesthetics are compared to alternative technologies.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Exasun

Dercom BV, Sumipro Submicron Lathing BV, Zuyd Hogeschool
01.11.2015 – 31.10.2017
Urban Energy tender 2 2015
Fysieke integratie

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/640/5d567564001f07112
67184.pdf
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21.

TEID215055 - Multifunctionele energie efficiënte douchecabine (MEED)

Aanleiding
In woningen en in hotels gaat bij douchen veel energie verloren. Er zijn momenteel
douchewarmtewisselaars op de markt maar deze hebben in de praktijk een rendement van circa
20% en zijn ook niet overal inzetbaar. Er zijn ook recirculatiedouches beschikbaar maar deze zijn
veel duurder en relatief ingewikkeld in het gebruik.
Doel van het project
Het ontwikkelen van een generiek toepasbare en direct inzetbare (na een korte installatietijd)
prefab douchecabine met geïntegreerde hoog rendement warmtewisselaar voorzien van
gecontroleerde ventilatie en isolatie waardoor 80% van de warmte wordt teruggewonnen.
Activiteiten
- WP 1: Overzicht maken van beschikbare technologie, octrooi onderzoek en opstellen Programma
van Eisen.
- WP 2: Conceptuele oplossingen genereren voor diverse scenario’s waaronder elektrisch douchen;
- WP 3: Modellering, ontwerp en constructie van de hoog rendement warmtewisselaar welke
vervolgens in het laboratorium wordt getest.
- WP 4: Modellering warmte- en vochtstromen in de douchecabine resulterend in een optimaal
ontwerp en constructie van een proefmodel. Met dit proefmodel (zonder warmtewisselaar) wordt
het warmteverlies geminimaliseerd en het douchecomfort geoptimaliseerd.
- WP 5: de resultaten van WP3 en WP4 worden bijeengevoegd tot twee test cabines die gedurende
langere tijd in het lab worden beproefd. Aandachtspunten hierbij zijn de regeling, vervuiling en
energiebesparing.
- WP 6: constructie van vier douchecabines. Demonstratie en monitoring van vier cabines in twee
woningen en 2 hotelkamers gedurende een half jaar.
- WP 7: Projectmanagement.
Resultaat
Twee in de woning- en in de hotelmarkt beproefde prefab douchecabine concepten met
geïntegreerde hoog rendement warmtewisselaar, voorzien van gecontroleerde ventilatie en isolatie
waardoor 80% van de warmte wordt teruggewonnen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Beter Bad Produktie B.V., Hametech B.V., Seinen Projectontwikkeling B.V.,
WestCord Hotels B.V.
01.12.2015 – 01.03.2017
Urban Energy tender 2 2015
Fysieke integratie
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22.

TEID115004 - Mobility Center

Aanleiding
Belangrijke aanleiding is het grote file- en parkeerprobleem van diverse bedrijven in de regio
Eindhoven (High-Tech Campus, ASML/MMC-gebied, Eindhoven Airport, Health Valley Best, TU/e
terrein, etc.). Bij een substantieel gebruik van diverse Mobility Centers wordt dit probleem
aangepakt. Bovendien zal de gezondheid van de deelnemers toenemen, én zal er een substantieel
positieve impact op het milieu zijn, door de vele uitgespaarde autokilometers.
Doel van het project
Het doel van dit project is het ontwikkelen van, én onderzoek doen naar, een Mobility Center dat zijn
energie verkrijgt via een dakconstructie met geïntegreerde zonnepanelen. Door middel van slimme
regelingen en een eigen elektrische opslag, is het Mobility Center bovendien nagenoeg autonoom
inzetbaar. Daarnaast verschaft het consortium sociaal maatschappelijke kennis omtrent een nieuw
business model, organisatievorm en het gebruik en de acceptatie van deze innovatie.
Toekomstige gebruikers van het Mobility Center kunnen straks via een website of app een
elektrische fiets/scooter reserveren. In het afgesloten en ‘vandalism-proof’ Mobility Center haalt de
gebruiker het vervoermiddel op. Na gebruik plaatst de gebruiker het elektrisch vervoersmiddel terug
en sluit deze aan om op te laden. Het energiemanagementsysteem zorgt er dan voor dat de juiste
fiets geladen wordt en de zon doet de rest. Geen zonlicht? Dan zijn er opgeladen vaste batterijen die
het werk overnemen. Geen fiets? Dan laadt het systeem met behulp van de zon de vaste batterijen
van de stalling op.
Activiteiten
Het klinkt allemaal erg eenvoudig, maar er moeten nog de nodige technologische en sociaalmaatschappelijke barrières overwonnen worden alvorens het consortium tot het vermarkten kan
overgaan. Deze uitdagingen liggen op het gebied van in-roof zon-PV, batterijen,
energiemanagementsystemen, specifiek laden van de e-voertuigen, smart micro-grid, en een
optimale koppeling met het elektriciteitsnet . Ook sociaal-maatschappelijk zijn er ook nog allerlei
uitdagingen op het gebied van acceptatie, verdienmodellen en coöperatieve organisatievormen te
beslechten.
Resultaat
Het gewenste resultaat is een antwoord op de volgende vraag: ’Hoe zien, wetenschappelijk
getoetste, niet technologische en technologische ontwerpeisen eruit ten bate van de realisatie van
een nagenoeg autonoom Solar Moblity Center bestaande uit in-roof zon-PV, en geïntegreerde regel& energieopslagsysteem in combinatie met de specifieke behoefte van e-vervoer?
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

H.E. Technologie B.V.

Jan Kuijpers Nunspeet BV, Calllock-mobility BV, WeMobile BV, Texis B.V., SCX
Solar B.V., TNO, DConsult
01.10.2015 – 30.09.2017
Urban Energy tender 1 2015
Fysieke integratie

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/439/623/5c84396232ed49266
56385.pdf
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23.

TEID115008 - SCalable, Aesthetic, Robust, Light weight bipv ElemenTs
(SCARLET)

Introduction
The integration of PV into buildings – BIPV- is currently still a small percentage of the total PV
market, about 2%. The reason that this market is still relatively small has to do with costs, lack of
scalable PV products and lack of awareness in the building sector. Steel products form an important
market share for facades and roofs of buildings, and are easy to scale. Combining this with scalable
PV could result in a breakthrough in BIPV.
Aim of the project
The aim of the project is to prove the feasibility of a BIPV product on steel basis, which can benefit
from economies of scale, aesthetics, is scalable and has inherent low manufacturing costs.
This contributes to the main aim of the iDEEGO Multifunctionele Bouwdelen target: To combine
renewable energy generation (PV) with a complete steel building element which also provides heat
and sound insulation, as well as full building weather protection.
Acitivities
The feasibility will be based on the following aspects:
- Manufacturability: is the process compatible. ECN and TSE will conduct material and process
experiments, and consult with equipment manufacturers.
- Aesthetics: does it result in an attractive product which is accepted by architects and project
developers. TSE and ECN make a design, gather input from relevant market parties at the start.
- Power output and cost: how much power is generated per m2 and what is the expected pay back
time. This will be measured and calculated by ECN, with input from TSE
- Reliability of the product: ECN will conduct climate chamber and stress tests.
- Market acceptance: do parties from the building industry accept the product, how can the product
be adjusted in order to generate acceptance (e.g. aesthetics, ease of installation, costs,...). TSE
and ECN will manufacture a demonstrator, and discuss results of experiments, costs calculations
and electricity generation with relevant market parties.
Results
The specific results of this project will be:
- A report describing the design of the complete product , this will include an initial calculation of
production cost;
- Report describing reliability test results of the PV-steel product;
- Electricity annual yield calculation and detailed cost calculation;
- Report describing market acceptance criteria;
- Report describing further steps required to go to full scale production;
- Full size demonstrator (up to 1x2 m), incl outdoor performance measurement data for this
demonstrator.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN

Tata Steel Nederland Technology BV
01.10.2015 – 31.03.2017
Urban Energy tender 1 2015
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/78a/9b6/5c878a9b64dbe530172328.pdf
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24.

TEID115028 - Esthetic SOLar blinds for DYNAamic light management
(SOLDYNA)

Achtergrond
Om tot een energie neutrale gebouwde omgeving te komen is enerzijds ontwikkeling en
grootschalige toepassing nodig van systemen voor opwekking van hernieuwbare energie. Anderzijds
is innovatie nodig op het gebied van energiebesparing, met name door middel van slimme
energierenovatie van bestaande gebouwen.
Doel van het project
Binnen dit project wordt een productconcept ontwikkeld en geëvalueerd voor een dynamisch
vleugelzonweringssysteem dat volledig geautomatiseerd de juiste stand aanneemt ten opzichte van
de zon voor optimaal lichtmanagement in utiliteitsgebouwen. Geïntegreerde dunne film zonnecellen
leveren de benodigde elektriciteit voor aansturing van zowel de vleugelzonwering als overige
(klimaat)installaties in het gebouw.
Activiteiten
Om de doelstellingen te bereiken wordt binnen het project kennis opgebouwd over:
1) benodigde eisen aan dunne film PV (o.a. esthetiek, levensduur, maatvoering, elektrische
aansluiting, efficiëntie en elektriciteitsopbrengst) voor toepassing in de gebouwde omgeving;
2) het integreren van dunne film PV in complexe en gekromde oppervlaktes;
3) benodigde hardware voor het gebruik van zonnestroom als voeding voor de vleugelzonwering
en het beschikbaar maken van het overschot aan elektriciteit voor andere toepassingen in het
gebouw;
4) benodigde regeltechniek voor dynamische aansturing van vleugelzonwering op decentraal
niveau;
5) economische en energie technische haalbaarheid van een dynamisch vleugelzonweringssysteem
met geïntegreerde dunne film PV.
Resultaat
Dit project resulteert in:
een concept voor een geautomatiseerd, dynamisch vleugelzonweringssysteem
geïntegreerde dunne film PV;
aangetoond werkingsprincipe met behulp van een pilot module op kleine schaal;
evaluatie van economische en energie-gerelateerde haalbaarheid.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

met

TNO

Heycop Smart Innovations B.V., De Groot & Visser BV, Allicon Aluminium
Lichtconstructies b.v..
01.10.2015 – 31.05.2017
Urban Energy tender 1 2015
Fysieke integratie
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Incidentele subsidies 2014
25.

TEMW140008 - Industriallization and System Integration of the Aesthetic
Energy Roof Concept (AER II)

Aanleiding
The future of the European photovoltaic industry depends heavily on breakthroughs in ‘mass
customization’ of photovoltaic roofs, that require the European local execution of engineering, ondemand manufacturing and on-site delivery, and that need a high level of aesthetics to appeal to a
broad public.
Doelstelling
The objective of the AER II project is to further develop the AER concept into more product lines and
bring these products to the market.
Korte omschrijving
In this project the project partners Soltech, Heijmans, SEAC and AERspire join forces to research,
develop, industrialize and bring to the market the Aesthetic Energy Roof (AER) concept. The AER
concept is based on a patent pending frameless, junction-box-less, glass-glass laminate with
integrated mounting functionality. The building integrated energy roof concept has a unique set of
properties like full roof filling, unsurpassed high-end aesthetic appearance, minimized bill-ofmaterials, optionally included integrated window and integrated solar thermal panel. The AER
concept will result in a full range of products that can be build up modular at any type of roof at
customer energy and heat demand.
The cross-border AER II project follows-up the Dutch nationally funded AER I project, in which the
proof of principle for the water tightness, the mounting principle and the electricity generation of the
concept has been demonstrated.
Resultaat
First, a market study will deliver an overview of the various BIPV market segments and the best fit
for the various AER product lines. Next, we will optimize and industrialize the base product and its
manufacturing processes and research and develop the envisaged range of product lines within the
AER platform. Finally, a demo roof will be built up based on the applicable building codes and
regulations. The demo roof will be followed in a 4 seasons performance measurement setup.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

AERspire B.V.

Heijmans Nederland B.V., Stichting Solar Energy Applicat. Centre (SEAC)
01.05.2014 – 01.05.2016
Incidentele subsidies 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/654/534/5c865453489d27070
18154.pdf
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26.

TEMW140009 - Photovoltaics for high-performance building integrated
electricity production using high-efficiency (PV4FACADES)

Aanleiding
Back contact module technology is the accepted route to higher efficiency PV modules (see e.g. the
SEMI PV roadmap). At the same time, back-contact module technology is also perfectly suited for
BIPV in which PV elements are integrated into buildings and often have dual functions (serving as
electricity generator and construction element) which reduces the balance-of-system costs. For
residential rooftop and building integration, the current typical modules are aesthetically
unattractive. The much more appealing aesthetics of back-contact modules make them much better
suited for BIPV and for residential rooftops. In addition, the PV industry has seen little product
diversification to date, and there are commercial opportunities for PV systems other than the current
typical flat plate modules mounted on frames or supports.
Doelstelling
The PV4FACADES project aims at the development of low-cost and high-efficiency back-contact cell
and module technology and building-integrated PV (BIPV) products based on back contact
technology. This will result in higher efficiency PV modules which are perfectly suited for BIPV: much
more appealing aesthetics and more suitable electrical, thermal and mechanical characteristics.
Korte omschrijving
Workpackages (WP's):

1.
2.
3.
4.

5.

Development of low-cost MWT and IBC cells with efficiency over 22%, suitable and optimised for
the module technologies of the later WP’s.
Three innovative interconnection techniques will be tested and optimised, leading to a cell to
module power loss of 0%, suitable for a module efficiency over 20.5% at lower cost.
Lamination materials and technologies will be developed and optimised, leading to thinner glass,
new encapsulants, shorter process time, and lower cost.
Product integration into high-performance building elements is performed by end users
Wienerberger and Eternit (roof elements) in collaboration with Soltech. Also, integration of
microinverters, for better shadow performance, is developed and tested by Sunlego and Soltech.
Market studies and market feedback will be collected, and impact on life cycle analysis will be
included.
Analysis and reliability testing is performed by Eliosys, GUNAM, ISFH, imec, and ECN. Performance
variations depending on different climates and the built environment, and a test method for
partial shading, will be key.

Resultaat

A.
B.

C.
D.

Low-cost, high-efficiency back-contact cell technologies for industrial take-up.
Back-contact interconnection and lamination technologies, for 156mmx156mm MWT (metal wrap
through) and IBC (interdigitated back contact) cells, with improved integrated cell and module
architecture and resulting in a lower cell-to-module loss and a lower cost than current industrial
back-contact technology.
Back-contact PV technology specifically designed for building integration, with improved
aesthetics and resulting in a higher yearly energy yield.
Module technology with thinner glass, improved reliability and lifetime.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

ECN, Eurotron B.V., Tempress Systems BV
01.09.2014 – 31.08.2017
Incidentele subsidies 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/78e/bd5/5c878ebd576081499
11597.pdf
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TKI Solar Energy regelingen 2012 t/m 2014
27.

TEZG114003 - Gebouwgeïntegreerde Esthetische Vernieuwende
EnergieLeverende Zonnegevels (zonneGEVEL)

De afgelopen jaren neemt de toepassing van zonne-energie in Nederland een grote vlucht.
Traditioneel worden de zogenaamde fotovoltaïsche (PV) panelen op zuidgeoriënteerde daken gelegd,
zodat gemiddeld gezien de hoogste jaaropbrengst te behalen is. Door dalende prijzen, verbeterde
technologie en steeds hogere energieprestatie-eisen, verschuift deze focus echter naar andere
segmenten, zoals gevels. Zeker bij die gebouwen waar dakoppervlak beperkt beschikbaar is of niet
voldoet (wegens aanwezigheid installaties, beperkte draagconstructie, etc.), zoals industriële bouw,
utiliteitsbouw, commerciële bouw en residentiële hoogbouw is gevel BIPV aantrekkelijk. Bij PV
toepassing in de gevel is integratie essentieel waarbij multifunctionele gebouwdelen ontstaan die
zowel energieopwekking als esthetische en/of bouwfuncties bevatten. Vanuit de gezamenlijke
innovatieagenda van de TKI Solar Energy en EnerGO is de gevel als belangrijk aandachtspunt voor
het innovatieprogramma van 2014 genoemd. Goede, schaalbare en kosteneffectieve BIPV
toepassingen voor gevels zijn op dit moment echter niet beschikbaar.
In ZonneGEVEL worden twee geïntegreerde zonnegevelconcepten ontwikkeld welke inspelen op
verschillende segmenten van de gevelmarkt: Solowall en ZigZagSolar. De door het
projectconsortium ontwikkelde gevelconcepten zijn elk uniek in de ontwerpvrijheid en esthetische
uitstraling die deze kunnen bieden.
Het project resulteert in een tweetal BIPV gevelproducten die alleen of in combinatie de gevel
volledig van stroomopwekkende elementen kunnen voorzien, zonder dat daarbij esthetica,
gebouwfuncties als waterkering en isolatie, en kosteneffectiviteit uit het oog worden verloren. Ieder
van deze concepten kent zijn eigen uitdagingen waarvoor in dit project innovaties worden
ontwikkeld. Daarnaast wordt een aantal ontwikkelingen ingezet die bijdragen aan het succes van de
gevelconcepten, gericht op vandalismebestendigheid en elektrisch systeemontwerp middels microomvormers. Ook vindt kennisontwikkeling plaats op het gebied van simulatiemodellen, integratie in
bouwprocessen en het testen/monitoring van gevelconcepten. Voor de gevelconcepten wordt na 1,52 jaar een functionele testwand gerealiseerd van 1-6 m2. Vervolgens wordt het meest veelbelovende
concept gerealiseerd in een praktijktoepassing bij de Wijk van Morgen (ca. 20m2), waar
daadwerkelijke integratie in de gebouwschil plaatsvindt in een experimentele real-life setting.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail

TNO

Partners

Hogeschool Zuyd, SCX Solar, Wallvision,

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Polyplastic, Heliox, W/E Adviseurs, SGS
Intron, SEAC
01.06.2014 – 31.12.2017
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/pu
blic/5d4/164/a1d/5d4164a1d2592177272477.pdf
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28.

TEZG214006 - Building Integrated Concentrator PV (BICPV)

Het doel van het project is om een esthetisch transparant gevel- en daksysteem met geïntegreerde,
zonnevolgende geconcentreerde PV-modules(energieopwekking) te ontwikkelen en te demonstreren
dat tevens positieve invloed heeft op het comfort, de beleving en de energie efficiëntie van het
gebouw (energiebesparing). Hiermee is het eenvoudig mogelijk in 2020 energie neutrale esthetische
en transparante gebouwen te ontwerpen.
Zonder opwek van energie is het onmogelijk de gebouwde omgeving energieneutraal te maken. De
toepassing van PV op gevels en daken biedt hiervoor een grote kans. Aanvullend is er een trend in
de architectuur in het gebruik van glas. Deze aspecten conflicteren bij toepassing van veel
innovatieve producten in deze markt.
In het project ontwikkelen SolarSwing Energy, Femtogrid, Radboud Universiteit Nijmegen en
Technische Universiteit Eindhoven een systeem met zonnevolgende, geconcentreerde PV-cellen dat:
daglicht binnenlaat en doorzicht biedt,
energie bespaart, en
energie opwekt met een hoog rendement.
Hiertoe worden verschillende innovatieve technieken ontwikkeld en later gecombineerd. Het project
bestaat uit 6 werkpakketten. Hierin wordt de integrale module ontwikkeld (SSE), PV-configuratie
geoptimaliseerd (FEM), de invloed op het rendement van licht/schaduw onderzocht (RUN) en het
algehele effect op de energiehuishouding onderzocht en gesimuleerd in een softwaremodel (TUE).
Aan het einde van het project wordt in een pilot het project gedemonstreerd en gepresenteerd.
De partners beogen dat het project uiteindelijk wereldwijd
verkocht wordt, waarbij het in 2020 al leidt tot een toegepast
oppervlak van 10.000 m² en bijna 2.000.000 kWh energie
heeft opgewekt. In 2023 is dit naar schatting vertienvoudigd.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Solar Swing

Radbout Universiteit, TU Eindhoven,
Femtogrid Energy Solutions BV
01.01.2015 – 01.02.2017
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1f/4ea/5a0c1f4eaf4a151610
9589.pdf

Bladzijde 51 van 119

Projecten TKI Urban Energy

29.

TEZG214008 - Gebouwgeïntegreerd PVT dak in combinatie met een
ventilatiewarmtepomp (De Groene Combi)

Een consortium bestaande uit Inventum, Unilin Insulation, Zonnepanelen Parkstad en SEAC
(TNO/ECN) ziet goede kansen in de ijzersterke en groene combinatie van geïsoleerd dak met
zonnepanelen en een ventilatiewarmtepomp. In het concept wordt de hete lucht die onder invloed
van de zonnestraling onder de PV panelen ontstaat en vastgehouden wordt door de dakisolatie
gebruikt als bronwarmte voor de ventilatiewarmtepomp. Het gebouwgeïntegreerde zonnedak
produceert zo naast elektriciteit ook warmte: Een zogenaamd PhotoVoltaïsch-Thermisch (PVT)
systeem. Het systeem kan in de bestaande bouw worden toegepast en zo tegelijkertijd de vraag
naar elektriciteit en gas sterk terug dringen of zelfs wegnemen. Wat het project uniek maakt is de
integrale aanpak, waardoor het dak, de zonnepanelen en de warmtepomp perfect op elkaar
afgestemd zijn. Het geïsoleerde PVT dak wordt reeds in de fabriek geassembleerd en is daarna
razendsnel te monteren op een bestaand of nieuw gebouw. Hiermee worden de kosten van de
dakpannen en dakmontage uitgespaard.
In de eerste fase van het project zullen opbrengstberekeningen, conceptvorming en
productspecificatie aangepakt worden. Hierin worden door kennisinstelling SEAC (TNO/ECN)
verschillende configuraties van luchtkanalen ontworpen, onderzocht en vergeleken middels metingen
en simulaties. Vervolgens zijn Zonnepanelen Parkstad en Unilin Insulation in dit project
verantwoordelijk voor de dakconstructie en de overdracht van thermische energie naar de
ventilatiewarmtepomp. Inventum is binnen dit project verantwoordelijk voor ontwikkeling/
aanpassing compacte warmtepomp zodat deze met verschillende bron luchtstromen kan
functioneren. Het project eindigt met een eerste functioneel prototype van deze “Groene Combi”.
Het gevormde consortium beschikt over de kennis, expertise en faciliteiten om dit project succesvol
uit te voeren en is er van overtuigd dat PVT in combinatie met een ventilatiewarmtepomp het
duurzame potentieel heeft om significant bij te dragen in de reductie van CO2 uitstoot en de
besparing van energie, geheel in lijn met het beleid van de Nederlandse overheid.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Inventum

Zonnepanelen Parkstad, Unilin Insulation BV, SEAC
01.01.2015 – 31.12.2017
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d1/c9c/c73/5d1c9cc73a37b1605
67912.pdf
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30.

TEZG114009 - Solar Noise Barriers (SONOB)

Het SONOB project heeft tot doel een doorbraak modulair zonne-geluidsscherm concept te
ontwikkelen. Hierbij wordt gewerkt aan nieuwe materialen, productontwerp, én onderzoeksvragen in
een ‘Living Lab’ omgeving.
Zonne-geluidsschermen worden tot op heden nog nauwelijks toegepast in Nederland. Eerdere
projecten, onder andere op de A9 bij Oudekerk aan de Amstel, kregen geen vervolg. Desondanks is
er een zeer groot potentieel voor zonne-geluidsschermen. Circa 5 miljoen vierkante meter zijn
beschikbaar op nagenoeg onbeschaduwde locaties dicht in de buurt van het elektriciteitsnet. Om
deze oppervlakken te kunnen benutten is er een doorbraak concept geluidsscherm nodig dat de
eisen van weggebruikers, omwonenden, landschapsarchitecten, wegenbouwers en wegbeheerders
verenigt en een sluitende business case oplevert.
Het SONOB consortium bestaat uit 4 bedrijven, 3 kennisinstellingen en 2 overheidsorganisaties en
wordt aangevoerd door Heijmans Wegen BV. De projectpartners vullen de gehele keten van
materialen, PV elementen, geluidschermen fabricage, installateur tot eindgebruiker (wegbeheerder).
Het consortium ontwikkelt een doorbraak modulair geluidsscherm concept dat de belofte heeft
uiteindelijk tegen geringe meerkosten en op klantspecificatie een PV functionaliteit te kunnen
toevoegen aan een geluidsscherm. Tevens blijven hierbij bestaande geluidsscherm eisen als
robuustheid, semi-transparantie, geluidswering en schaalbaarheid behouden. Binnen het project zal
een living lab opgebouwd worden langs in gebruik zijnde weg. Op deze locatie wordt het innovatieve
geluidsscherm concept onderzocht op stroomopbrengst, worden er business cases en business
modellen voor de eindgebruiker verkend en wordt de stakeholder acceptatie systematisch
geëvalueerd.
Het eindresultaat van het project is een uniek modulair stroom-producerend geluidsscherm concept
waarvan hoge economische verwachtingen zijn op zowel de Nederlandse als de internationale
geluidsschermen markt. Tevens wordt unieke kennis ontwikkeld op het gebied van opbrengst,
stakeholder acceptatie en business modellen voor de eindgebruiker die uitgebreid gedissemineerd
zullen worden, en die als vliegwiel zal dienen om de Nederlandse markt voor zonne-geluidsschermen
open te breken.

Bladzijde 53 van 119

Projecten TKI Urban Energy

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Heijmans Wegen BV

Van Campen Industries BV, Dutch Space BV, SEAC, TU Eindhoven, ECN,
Evonik Degussa International AG, Gemeente Den Bosch, Provincie Noord
Brabant
01.06.2014 – 31.12.2016
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1f/174/5a0c1f1743a6811381
4712.pdf
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31.

TEZG114004 - De zon draait boven Groningen (ZoGrunn)

Doel van het project
Het project is een industrieel onderzoek gericht op kennisontwikkeling en valorisatie voor een
nieuwe zonne-energietechniek voor in de gebouwde omgeving, te weten: drijvende en met de zon
meedraaiende PV systemen.
Aanleiding
Het voorliggende concept kan 20 – 30% meer opbrengst genereren dan vergelijkbare op daken
geïnstalleerde PV panelen. Uit berekeningen blijkt dat het ontwerp de potentie heeft om elektriciteit
te produceren tegen een kostprijs van minder dan 12 eurocent per kWh. Dat is meer concurrerend in
vergelijking met grootschalige Duitse zonneweides.
De volgende stap is kennis en inzicht over het functioneren van de panelen alsmede de inbedding
hiervan in de gebouwde omgeving, alsmede de grootschalige acceptatie. De beschikbaarheid van
industriële
wateren
dicht
bij
de
gebouwde
omgeving
zoals
in
waterbekkens,
waterzuiveringsinstallaties, zandwinputten en andere industriële wateren, biedt daarbij kansen.
Korte omschrijving
Het project wordt uitgevoerd in de gemeente Groningen. Deze gemeente wil energie neutraal zijn in
2035. De gemeente herkent de potentie en heeft de oude waterskibaan ter beschikking gesteld voor
dit onderzoek. De stad Groningen is mede-initiatiefnemer en ondertekenaar van de Green Deal
Smart Energy Cities.
Sunfloat zal de leiding nemen in het construeren, installeren en onderzoeken van 220 m 2 draaibare
PV panelen op 22 vlotten in de waterskibaan. Onderzoeksvragen die onderzocht worden in een live
omgeving zijn o.m.:
•
weer en golfslag bestendige constructies,
•
(kosten)effectieve aanlanding van stroom vanaf het water,
•
optimalisatie naar reflectie en draaiing van de panelen.,
•
maximalisatie stroomafgifte ook aan de dagranden.
De Hanze Hogeschool zal tegelijktijdig de beschikking krijgen over een modelopstelling (2 units van
het Proof-of-Principle + PV in een landopstelling. Binnen de proeftuin van de HanzeHogeschool
(EnTranCe) zullen studenten onderzoek doen met als doel de constructie van de installatie te
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verbeteren, de invloed van de balancering op het energienetwerk te bepalen alsmede elektrische
schakelingen te optimaliseren.
EnableMi zal voor eigen rekening en risico de basisontwerpen onderzoeken en valideren van 3
business modellen waarlangs valorisatie uiteindelijk wordt voorzien. Deze modellen - waarvan de
techniek een onderdeel is - vormen de basis voor grootschalige herhaling / uitrol. Motto hierbij is,
dat de eindgebruiker vanuit een ketenbenadering centraal wordt gesteld. Er is inzicht nodig in
hetgeen de verschillende doelgroepen als oplossing verwachten naast sec de techniek. Hierover
wordt veel gesproken binnen projecten maar niet meer de keten en doelgroepen. Partijen willen de
kennis ontsluiten met betrekking tot de volgende routes:
a. een model voor gebruik door 5 – 10 particulieren (vakantieparken);
b. een gevalideerd model als basis voor een energie-coöperatie bestaande uit 20 – 100 vlotten, en;
c. een gevalideerd model voor velden met een vermogen van meer dan 15 MW (> 20 hectare).
Resultaat
In Nederland is zeker potentie voor 640 MW aan energieopwekking door gebruik te maken van
industrieel water. Ter illustratie: 1 zandwinning ter grootte van 20 hectare staat gelijk aan 13 MW.
Het project werkt toe naar een ontwerp dat tegen een kostprijs van 12 eurocent kan functioneren
gedurende een periode van minimaal 20 jaren. Het project moet uiteindelijk de basis leggen voor
grootschalige uitrol van drijvende zonnepanelen in industriële wateren dicht bij de gebouwde
omgeving zoals in waterbekkens, waterzuiveringsinstallaties, zandwinputten en andere industriële
wateren.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Sunfloat

EnableMi, Hanze Hogeschool Groningen (EnTranCe)
20/05.2014 – 20/05.2016
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 1 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1e/4b9/5a0c1e4b9105e5255
44497.pdf
Eindrapport 2 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1e/d67/5a0c1ed67ccdc8978
30577.pdf
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32.

TEZG214002 – PV Afdichtingen op Stortplaatsen (PAS)

Aanleiding
In Nederland is er 1.400 ha aan IBC-stortplaatsen, waarvan nog 850 ha moeten worden afgedicht in
de toekomst. Deze gesloten stortplaatsen kunnen worden beschouwd als “lost space” vanwege de
inhoud van de stortplaats is een herbestemming is slechts zeer beperkte gevallen mogelijk. Ondanks
de grote potentie worden PV afdichtingen op stortplaatsen nog slechts sporadisch toegepast.
Korte omschrijving
In dit project richt het consortium zich op:
1. Zonne-energie integreren in een deponie ontwerp en afdichting
Het toepassingspotentieel wordt grotendeels bepaald door de mate van integratie tussen het
zonnesysteem en de bovenafdichting van de stortplaats.
2. Ervaringen elders inzetten
Het potentieel voor ontwikkeling van zonne-energie op en buiten stortplaatsen is groot.
3. Verhogen van de duurzame energie productie.
Met grote zonnevelden op stortplaatsen is er perspectief om de opwekking van duurzame
energie substantieel te vergroten.
De toepassingsmogelijkheden zijn groot: een potentiële opwekkingscapaciteit van 500 Megawatt
piek en jaarlijkse CO2-besparing van 200.000 ton. Indien een verdere uitrol naar andere locaties
mogelijk is waar grootschalig deze nieuwe techniek te introduceren valt, dan is het
herhalingspotentieel vele malen groter.
Resultaat:
Het uiteindelijke resultaat van het project is een goedgekeurde PV-afdichting op stortplaatsen. Het
leidt tot een reproduceerbaar systeemconcept van een optimale geïntegreerde zonne-energie
afdichting voor stortplaatsen en een overzicht van andere landschapselementen en infrastructuur
waar het systeemconcept ook gebruikt zou kunnen worden zonder fundamentele wijzigingen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte (V.B.M.) CV

ECN, Hyet Solar, Genap, Grontmij Nederland
01.10.2014 – 01.01.2017
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/0e7/6b7/5a60e76b70ab96752
05797.pdf
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33.

TEZG113010 – Integratie OPV in Bouw en Glastuinbouw (IGOB&G)

Organische zonnecellen (OPV) gaan de komende jaren een enorme vlucht nemen vanwege unieke
eigenschappen:
•
Geen schaarse materialen
•
Zijn te printen op glas en folie in iedere kleur en ook transparant
•
Zijn minder gevoelig voor beschaduwing
•
Levensduur is te engineeren, dus ook toepasbaar op zonweringdoeken ed.
Momenteel wordt op zes plekken in Europa gebouwd aan productiefaciliteiten. Probleem is dat
onbekend is welke eigenschappen (kleur, transparantie, afdichting, dragermateriaal, etc) ideaal zijn
voor toepassing in de bouw en glastuinbouw. Ook moeten de systemen voor inpassing van de OPV
aangepast worden. Een consortium van bedrijven wil toepassingen gaan ontwikkelen voor deze
nieuwe technologie, met als doel om vernieuwende oplossingen te kunnen bieden voor
verduurzaming bouw en glastuinbouw. De focus ligt op toepassingen die enerzijds de eigenschappen
van OPV benutten en anderzijds het aanzien van het bouwwerk verbeteren. Daarnaast zal er
kruisbestuiving plaatsvinden tussen de bouw en glastuinbouw, bijvoorbeeld door toepassing van low
cost OPV geïntegreerde profielsystemen voor zowel vliesgevels en kasdekken.
TNO heeft het initiatief genomen om met een gehele keten van bedrijven hieraan deel te nemen. De
bedrijven zijn allen al bezig met PV projecten en willen zich door het ontwikkelen van OPV
toepassingen onderscheiden in de markt. Doordat naast toeleveranciers en bouwers ook
eindgebruikers deelnemen kunnen de toepassingen worden ontwikkeld naar de specificaties van de
eindgebruiker en is –bij bewezen resultaten- het eerste pilotproject verzekerd.
In het project zijn de toeleveranciers verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de toepassing
waarbij TNO hen ondersteunt met de integratie aspecten, rekenmodellen en productontwikkeling,
Solliance (TNO Eindhoven) ontwikkelt de specifieke eigenschappen met inzet van beschikbare OPV
productietechniek en SEAC monitort de proefopstellingen in de Fieldlab omgeving. Er zijn twee
eindgebruikers betrokken (woningcorporaties) die meehelpen bij het bepalen van het PVE, faciliteren
van de Fieldlab toepassing en pilotproject. Blomsma print & sign bekijkt in hoeverre hun apparatuur
doorontwikkeld kan worden om de OPV cellen te integreren in het product. Rutges vernieuwt
ondersteunt de bedrijven met opstellen van de business case waarbij rekening wordt gehouden met
de total cost of ownership van het gebouw. In het project worden de volgende product markt
combinaties (PMC) ontwikkeld:
1) OPV kasdek voor glastuinbouw.
2) OPV schermdoek voor glastuinbouw
3) Vliesgevel voor renovatie bouw
4) Energieserre voor eengezinswoningen
5) Building Wrap / energie tent
Na afloop beschikken de bedrijven over een nieuw product en zijn ze in staat om bij iedere OPV
leverancier materialen in te kopen aan de hand van specificaties die ze gezamenlijk hebben
opgesteld.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

TNO, ECN, Havecon, Elasol, Svensson, Elan Wonen, De Woonplaats, Rutges
Vernieuwt, De Markies, Blomsma print & Sign, SEAC, Serrebouw Brabant,
Vitrona, Rockpanel
01.01.2014 – 31.12.2016
TKI Solar Energy 2013
Fysieke integratie
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34.

TEZG113007 - Hoog Geconcentreerde Zon op Fotovoltaïsche Cellen in de
Gebouwde Omgeving (HCPV-GO)

Bij kassen en daglichtsystemen is in de warmere seizoenen sprake van een overschot aan
binnenkomende zonne-energie, waardoor het (te) warm wordt in de kas of in de ruimte onder het
daglichtsysteem. Opvang en omzetting van dit overschot van zonne-energie geeft meerwaarde voor
marktpartijen: tuinders, kassenbouwers, producent van daglichtsystemen en hun afnemers. Het
hoge energiegebruik in de tuinbouw en in de gebouwde omgeving is flinke uitdaging in deze
sectoren. Met de overheid zijn een convenanten afgesloten. Voor de tuinbouw is afgesproken dat
met energiegebruik met 30% vermindert in 2020 en voor de gebouwde omgeving is de afspraak een
besparing van 20% is 2020. Door opgevangen zonne-energie om te zetten in elektriciteit en warmte
kan het energiegebruik sterk verminderen. De onderzoeksvraag is: “Hoe kunnen we de beschikbare
zonne-energie bij kassen en daglichtsystemen zo goed mogelijk benutten met een zonnevolgend
Fresnel systeem op een financieel aantrekkelijke manier”.
Met een zonneconcentratiesysteem, gebaseerd op een met de zon meebewegende Fresnellensen, is
het mogelijk het overschot aan zonne-energie op te vangen. Uit oogpunt van lichttransmissie en
lage investeringen is het van belang dat het energiesysteem in standaard lichtstraten en
kassystemen geplaatst kan worden. In het onderzoek wordt het optimale systeem ontwikkeld op
basis van Fresnellenzen en hoogrendement tripel junctie zonnecellen in combinatie met warmte
opvang (PVT-systeem). Voorgaande projecten toonden nog een lage lichttransmissie en een lage
elektrische energieopbrengst door het optreden van schaduwstrepen op zonnecellen, relatief lage
concentratiefactoren (ca. 50x) en het gebruik van silicium cellen. Met tripeljunctie zonnecellen, in
combinatie met hogere concentratiefactoren (ca. 500-1000x), neemt het oppervlak van de
zonnecellen af en kan de jaarlijkse energieopbrengst meer dan verdubbelen naar ca. 100kWh/m 2.
Tegelijkertijd komt er voldoende licht beschikbaar voor de teelt van gewassen in de tuinbouw en
voor verlichting in daglichtsystemen van gebouwen.
Het project wordt uitgevoerd met bedrijven en instellingen uit de tuinbouw, daglichtsystemen,
energie conversie, optica, en mechanica. De ambitie van het consortium is om een oplossing te
vinden voor de huidige energieproblematiek voor kassen en gebouwen. De deelnemende bedrijven
willen het Hoog Concentrerende Fotovoltaïsche technologie (HCPV) energiesysteem ontwikkelen en
zien toepassingen in de tuinbouw- en bouwsector. Het onderzoek moet leiden tot de ontwikkeling
van een nieuw principe van opwekking van duurzame energie, dat geschikt is voor transparante
daken in kassen en gebouwen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

KEMA, iDeeuwes, NTS-Optel, Sika Energie, Bovema BV
01.01.2014 – 31.07.2017
TKI Solar Energy 2013
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/0e6/fdd/5a60e6fdd41665500
32037.pdf
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35.

TEZG113008 - esthetisch gebouwge.ntegreerd zonneWarmte- en StroomDak
(WenS dak)

In de gebouwde omgeving bestaat het
energieverbruik uit zowel elektriciteit als
warmte. Reguliere PV systemen zetten ca.
15 % van de zonne-instraling om in
elektriciteit en ca. 75 % in niet gebruikte
restwarmte. In PVT systemen wordt deze
restwarmte gebruikt om lucht of een
vloeistof te verwarmen. Multifunctionele
PVT1 daken kunnen hierdoor een belangrijke
rol spelen in het invullen van deze behoeftes
door middel van het lokaal opwekken van zowel zonnewarmte als zonnestroom.
Het doel van het project WenSDak is de ontwikkeling van kennis omtrent PVT en het vertalen
daarvan naar concrete PVT producten van goede kwaliteit die op de markt ge.ntroduceerd worden.
Onafhankelijk van het specifieke system is functionele en esthetische integratie in het dak van groot
belang. Naast een goed product is een goede integratie in het energiesysteem en een optimale
regelingsstrategie belangrijk voor de opbrengst van een PVT dak. Een tweede doel is daarom de
optimalisatie van het PVT dak in de context van de warmtevraag en het energiesysteem.
In WenSDak worden in totaal vijf productconcepten voor PVT daken met een verschillend
marktsegment ontwikkeld door meerdere partijen, dit zijn:
Ontwikkeling van een BIPVT2-lucht systeem dat zonnestroom en warme lucht produceert en
efficiënt transporteert
Ontwikkeling van een monitoring en control unit en een nieuwe generatie PVT Energiedak
Ontwikkeling van een innovatief BIPVT dak, met focus op de ontwikkeling van de thermische
component
Optimalisatie systeem huidige generatie en definitie van nieuwe generatie Modular Energy Roof
System
Ontwikkeling van een onafgedekt PVT paneel gebaseerd op een standaard PV module en een
thermisch element
Daarnaast wordt een breed toepasbaar theoretisch simulatiemodel opgebouwd, waarmee de
thermische en elektrische energieopbrengst van de ontwikkelde BIPVT daken voor verschillende
gebruikersprofielen en systeemconfiguraties berekend kan worden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

SCX Solar

Hotraco, SEAC, TU Eindhoven, ECN, AERspire, Suntrap, Solartech
Inyternational, Dimark Solar, De Mār Bouwconstructies, GEO Holland
01.10.2013 – 31.03.2016
TKI Solar Energy 2013
Fysieke integratie

Openbaar eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1d/f0e/5a0c1df0e6ab891230
8923.pdf
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36.

TEZG113009 – PV SolaRoad Infrastructuur (PV SIN)

In een dichtbevolkt land als Nederland botsen soms de belangen van het gewenste stijgende aandeel
duurzame energieopwekking en de landschappelijke inpassing van duurzame energie. Een bekend
voorbeeld is het verzet tegen windmolens op land. Tegen zonne-energie is minder weerstand,
grotendeels omdat zonnepanelen vooral op daken geplaatst worden. Als echter alle geschikte daken
benut worden voor het opwekken van zonne-energie kan tot ca. 25% van de elektriciteitsbehoefte
voldaan worden. Om richting een volledig duurzame energiebehoefte te gaan zijn dus ook andere
oppervlaktes nodig.
In sommige landen, en op kleine schaal ook in Nederland, worden zonnepanelen in weilanden
geplaatst (zonneweides). In het dichtbevolkte Nederland, waar ruimte juist schaars is, is dat echter
geen wenselijke optie omdat duurzame energie hiermee direct concurreert met voedselproductie of
natuur. Wegen vormen een interessant alternatief. Het wegoppervlakte in Nederland is ongeveer 2x
zo groot als het dakoppervlakte (450 km2 vs 200 km2). Daarnaast worden de meeste wegen niet
intensief gebruikt waardoor er een groot deel van de dag licht op valt
Het opwekken van elektriciteit uit wegen wordt nog nergens ter wereld toegepast en is dus met
recht een disruptieve innovatie. In 2011 hebben vier organisaties (kennisinstelling TNO, provincie
Noord-Holland en de bedrijven Ooms Civiel en Imtech) een eerste pilot van een PV-geïntegreerd
fietspad aangekondigd waarmee eerste ervaringen op te doen met het concept
‘elektriciteitsopwekking uit wegen’. Het is de bedoeling dat deze proeflocatie (fieldlab Krommenie) in
de tweede helft van 2014 geopend wordt.
Dit project PV-SIN beoogt de technische uitdagingen op het gebied van integratie van PV in wegen
te onderzoeken, oplossingen daarvoor aan te dragen en in het buiten dit project ontwikkeld fieldlaboratorium in Noord Holland te monitoren en evalueren. Het fieldlab Krommenie kan door PV-SIN
gebruikt worden om nieuwe concepten te beproeven op weg naar de ontwikkeling van een
commercieel exploitabel product. De belangrijkste uitdaging hierin is om duurzaam efficiënte
modules te ontwikkelen bestaande uit een voldoende veilige transparante toplaag met geïntegreerd
PV, aangesloten op het elektrische net.
Door gebruik te maken van het fieldlab om ontwikkelde prototypes in de praktijk te beproeven wordt
inzicht verkregen in het gedrag onder gebruiksomstandigheden. Metingen in de praktijk dienen als
basis voor de validatie van de ontwikkelde modellen en de effectiviteit van de mogelijke oplossingen.
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Penvoerder
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E-mail
Partners
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TNO

ECN, Femtogrid, Imtech, Ooms Civiel, Proxenergy, SEAC
01.12.2013 – 30.11.2016
TKI Solar Energy 2013
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/651/e44/5c8651e443f956500
98993.pdf
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37.

TEZG113003 – Zonnig coolen (ZoCool)

In het ZoCool! project wordt een ZoCool! systeem ontwikkeld dat op een slimme manier de
energiehuishouding voor koeling in de fruitsector kan regelen. Het systeem bestaat uit een
gelijkspanningsnet met daaraan gekoppeld: zonnepanelen, een DC koelmachine, een DC
regelsysteem en een AC/DC omzetter voor de integratie naar het elektriciteitsnet. Het gebruik van
een gelijkspanningsnet heeft als voordeel dat de componenten goedkoper en eenvoudiger zijn en dat
er aanzienlijke energie besparingen te realiseren zijn; tussen de 4 en 12 % Bovendien kunnen
duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen toegepast kunnen worden zonder extra conversie
stap om de opgewekte gelijkstroom om te zetten naar wisselstroom.
Er worden in dit project twee koelmethodes bestudeerd en vergeleken: cryogene koeling en
invriezen. In het geval van cryogene koeling wordt koude opgeslagen in een cryogeen medium, dat
op het moment van een grote koude vraag vrijgelaten wordt in een ruimte om daarmee binnen korte
tijd de temperatuur van de ruimte snel te laten dalen naar de gewenste waarde. In het geval van
invriezen wordt koude opgeslagen in ingevroren producten. Zowel voor cryogeen koelen als voor
invriezen worden de optimale condities en de opslagcapaciteit voor koude bepaald. De invloed van
de koel technologieën op de kwaliteit van de gekoelde of ingevroren producten is van groot belang
omdat het realiseren van een productvoordeel de investeringskosten voor nieuwe technieken
acceptabel maakt.
Voor het regelsysteem van het ZoCool! systeem wordt een drietal algoritmes ontwikkeld. Ten eerste
wordt een algoritme voor een slimme netintegratie ontwikkeld dat afhankelijk van voorspelde
elektriciteitsprijzen en net-congesties bepaalt of het rendabel is om elektriciteit aan het net terug te
leveren of om elektriciteit van het net te gebruiken voor het koelproces. Dit hangt uiteraard af van
de verwachte opwek door de zonnepanelen. Ten tweede wordt een algoritme ontwikkeld dat de
weersverwachting gebruikt voor het voorspellen van de koelvraag. Ten derde wordt een algoritme
ontwikkeld dat er voor zorgt dat de koelvraag zo slim mogelijk beantwoord wordt. Daarvoor wordt
gebruik gemaakt van informatie over de toestand van het koelmedium, over de voorspelde
koelvraag, over de weersverwachtingen en over het elektriciteitsnet. Bij het ontwikkelen van
algoritmes wordt rekening gehouden met het zelf-lerend vermogen van het systeem. Op grond van
ervaringen uit het verleden kan het regelsysteem afleiden welke voortijdige acties nodig zijn om aan
de energievraag te voldoen.
Het ZoCool! project leidt tot een demo van het ZoCool! systeem waarin koeling voor fruit
gerealiseerd wordt. Deze demo wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd. Dit project zal inzage geven
in de techno-economische haalbaarheid van het systeem afhankelijk van zijn energie reductie
potentieel en van zijn marktpotentieel.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

DNV GL

Wageningen Universiteit en Reseachcentrum (WUR), DCBV, Van Kempen
koudetechniek, Thermosmart, Solar Comfort, Fruitpact
01.01.2014 – 29/02.2016
TKI Solar Energy 2013
Fysieke integratie

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/43a/b1d/5c843ab1d8dac1840
50556.pdf
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38.

TKIZ01013 - Low-Cost Prefab Roof-Integrated PV System (LOCI)

In the LOCI project a low-cost prefabbed BIPV system for residential houses will be developed. The
BIPV system will be based on commercially available frameless PV laminates. The innovation of the
system lies in the way the laminates are used to construct a watertight BIPV roof with the right
combination of low cost, full roof coverage, sound weatherability and good aestethics. In particular,
the integration of the PV elements into prefab insulation elements should be stressed. These prefab
elements promise an extremely fast installation time, which allows a strong reduction of the
installation costs. The new “glass roof” concept will be perfectly suitable for bigger renovation
projects, e.g. of social housing areas. The project includes field testing of the system, quality testing
of the components and development of a techno-financial model aimed at social housing
corporations.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

SEAC

Zonnepanelen Parkstad BV, Opstalan
01.01.2013 – 31.12.2014
TKI Solar Energy 2012
Fysieke integratie

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/595/35c/5a059535c25523287
81411.pdf
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39.

TKIZ01016 – Smart Energy Windows (SEW)

Photovoltaics is an attractive solution for the development of autonomous off-grid products that
need electric power. The Application of Smart Energy Windows is an interesting option for energy
conservation in the built environment. Known technologies like electrochrome, photochrome and
thermochrome have serious disadvantages because of lack of control, lack of comfort or complicated
installation.
The Peer+ Smart Energy Windows solution is based on liquid crystal and strives towards an
autonomous (cable-free installation, off-grid operation) system with wireless control. A key element
of this system is an integrated Photovoltaics module that – in combination with a battery - allows the
system to operate autonomously. The fully functional (however nonautonomous) zeroth generation
of Peer+ has been demonstrated in 2011. The goal of the current project is to develop the 1st
generation, that will demonstrate autonomous functionality. An important focus of this product is to
optimize the application of the PV for this product in combination with the storage of electricity in a
battery.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Peer+

SEAC, ECN
01.11.2012 – 01.04.2014
TKI Solar Energy 2012
Fysieke integratie

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/597/66a/5a059766a8900801
977805.pdf
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40.

TKIZ01014 – A novel concept for an Aesthetic Energy Roof 1 (AER-1)

The Dutch ambitions on the application of photovoltaics require the development of novel
buildingintegrated and aesthetically pleasing photovoltaic systems and solutions. In the AER project,
the project partners SEAC, Mate4Sun B.V. and Photovoltaic Professional Management B.V. (PPM)
join forces to develop such a new and innovative concept for a roof integrated BIPV system.
In the first phase of the project, the innovative components of the BIPV system will be prototyped,
the standard components will be purchased and a field test setup will be constructed. This phase will
end with some field tests and the first weeks of tests to gather measurement data.
The second phase of the project focuses on further improvement of the product based on lessons
learned on manufacturability and on field performance. The project will end with a fully developed
prototype of the novel BIPV system.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

SEAC

Mate4Sun BV, PPM BV
15/10.2012 – 14/10.2013
TKI Solar Energy 2012
Fysieke integratie

Eindrapport 2014:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/596/29b/5a059629b89be147
150576.pdf
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41.

TKIZ01006 - Light weight Rooftop BIPV System (LiRoB)

In this project a new lightweight BIPV system for pitched roofs will be developed. The new BIPV
system will be based on a frameless PV building element and an innovative mounting concept. The
aesthetic aspects of the system are key: full visual filling of the
available roof area. The new PV roof tile element will allow a
systematic, yet flexible, approach for dealing with inconsistent roof
dimensions and obstacles.
The lightweight aspect is key because of low cost, easy handling,
and often restricted load on a roof. The new “glass roof” system
will be perfectly suitable for both renovation projects and new
house building projects. The development project includes
fieldtesting of the system, quality testing of the components and
development of a techno-financial model, aimed at the building
industry, house owners including “woning corporaties”, and
investors.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TULiPPS Solar

SEAC, ECN, DSM, Yparex, KIWA, Alrack, TNO, Oskomera, Sabic
01.07.2012 – 31.12.2014
TKI Solar Energy 2012
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4ce/662/5a04ce6626bb23163
90784.pdf
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42.

TKIZ01019 - SunCycle 2nd generation concentrator cell-assembly (Suncycle-2)

Multi junction III/V solar cells are the most efficient solar cells available. In the past decade,
obtained efficiencies with laboratory cells have increased from 36% to 43.5% and cellstructures with
efficiencies of well over 50% are in development. Commercial available cells now have efficiencies
over 41% and are expected to rise over 50% in the next decade.
Concentrator systems exploit these high efficiency cells. Concentrators utilize mirrors and lenses to
harvest solar light over a large area and focus this on a small, high efficient III/V solar cell.
Compared to regular flat panel solar modules, large areas of high purity semiconductor material are
replaced by inherent much cheaper materials like glass, metal and plastics.
Thus, concentrator systems combine high efficiency with cheap materials, producing electric energy
at very low cost and very high CO₂ reduction. Whereas regular concentrator systems are suited for
deployment in power fields, recently an innovative CPV concept that allows for rooftop integration
was developed and patented by SunCycle. A cooperation with Voestalpine to initiate large scale
production is in place. In this first generation system, commercial available III/V solar cells on sub
mount will be applied in the SunCycle-1 version.
To fully exploit the system, a specific cell assembly must be developed to match the specific optical
properties of the focus point in the SunCycle system. In this project, this cell-assembly will be
developed, integrated in the SunCycle-2 version system and tested.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

SEAC

Suncycle, Radbout Universiteit
01.01.2013 – 31.12.2015
TKI Solar Energy 2012
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/598/2e8/5a05982e877b0788
735157.pdf
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TKI EnerGO regelingen 2012 t/m 2014
43.

TEGB114010 - Consumentgerichte Innovatieve Totaalrenovatie 2014 (CIT
2014)

In Nederland staan 1.4 miljoen koop- en huurwoningen met een zeer onzuinig energielabel D. Het
merendeel van deze energieonzuinige woningen is in handen van woningcorporaties. In het
energieconvenant hebben de overheid en woningcorporaties afspraken gemaakt over het
terugdringen van het energieverbruik van deze woningen. In deze verduurzamingafspraak staat dat
in 2020 alle huurwoningen een energielabel B of hoger moeten hebben. Een moeilijke opgave
waarbij woningcorporaties constant voor de keuze staan om te slopen en nieuw te bouwen of te
renoveren.
NBU heeft samen met Vrins Energieadvies, HW Wonen, de Kraan Installatietechniek, Brabant
Installatietechniek en Avans Hogeschool een consumentegerichte en pragmatische experimentele
oplossing voor ogen om woningen te verduurzamen zonder te hoeven slopen. Door bundeling van
krachten en kennis zal een innovatieve ‘opzetbare’ buitenschil voor woningen worden ontwikkeld die,
met inzet van innovatie installatietechnische oplossingen, de energienota tot nul zal reduceren.
Om dit innovatieve product, maar tevens bijhorend vooruitstrevende proces, te kunnen ontwikkelen
zal in samenwerking met HW Wonen uit Oud-Beijerland een proefproject plaatsvinden waarbij 3
woningen op de beoogde experimentele manier gerenoveerd zullen worden. Hierbij speelt ook de
bevorderde leefkwaliteit en snelheid van renovatie van maximaal 5 werkdagen per woning, waarbij
de bewoner zijn/haar huis niet hoeft te verlaten. De uitdaging ligt hierbij niet alleen in de techniek,
maar ook in de manier waarop projecten worden georganiseerd met vanaf begin tot einde
betrokkenheid van de bewoners.
Met de ontwikkeling van het experimentele renovatieconcept zal in samenwerking met diverse
partijen een duurzamer en tevens betaalbaar product worden ontwikkeld dat individueel maar
voornamelijk schaalbaar kan worden toegepast voor vele woningen in Nederland en Europa. De
energiedoelstellingen van het innovatiecontract van het TKI Energie worden met deze innovatie
makkelijker bereikt en de leefbaarheid van (gerenoveerde) woningen en wijken worden vergroot.
‘Renoveren doe je immers voor mensen’.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Nederlandse Bouw Unie

Stichting HW Wonen, Evert Vrins Energieadvies, Brabant Installatie Techniek,
De Kraan Installatietechniek, Avans Hogeschool
25.08.2014 – 31.12.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f03/ebd/5c4f03ebdf1e945241
9179.pdf
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44.

TEGB114021 - Façade panel with invisible thermal solar collector (FITS)

Het verbeteren van de energie efficiëntie van huizen is cruciaal vanuit het oogpunt van schaarse
fossiele energiebronnen en de milieu impact van energie verbruik. Om het Europese doel te bereiken
om energie-neutraal te bouwen in 2050 is het van belang om het benutten van zonne-energie van
de verschillende oppervlakken van gebouwen te optimaliseren zowel in de zomer als winter periode.
Op dit moment is het benutten van zonnestraling op ondoorzichtige oppervlakken nog minimaal. Het
toepassen van fotovoltaïsche zonnepanelen en/of collectoren is de afgelopen jaren wel sterk
toegenomen, maar beperkt zich vooral tot plaatsing op daken vanwege architectonische en
praktische redenen.
Het project ‘FITS’ richt zich op de gevel en maakt gebruik van het onzichtbare deel van
zonnestraling, namelijk het nabij IR. Dit is ongeveer 50% van de totale zonne-energie. Het efficiënt
benutten van zonnestraling op gebouwen heeft enorme potentie aangezien er in totaal 60 miljard
m2 aan geveloppervlak is in de EU28. Als deze technologie daarnaast ook op daken wordt toegepast
is er 120 miljard m2 beschikbaar. Er vanuit gaande dat twee derde van de gebouwen in 2050 nu al
bestaat, zullen er grote renovaties plaatsvinden in de komende jaren. Ongeveer 85% van de
woningen is gebouwd voor 1990 en is slecht geïsoleerd (R ≤ 1.6 m2K/W). Om de energie prestatie
te verbeteren biedt een paneel, dat binnen en buiten van elkaar scheidt, een mogelijkheid voor
industriële partners die onderdeel uitmaken van de keten: bouwbedrijven en producenten van
coatings, panelen, ventilatie systemen en materialen.
Het doel van het project is het ontwikkelen van een gevelpaneel met een onzichtbare geïntegreerde
thermische zonnecollector (FITS). Dit paneel maak het mogelijk warmte van de zonnestraling te
benutten terwijl het esthetisch niet afsteekt van de rest van de gevel. Dit wordt gerealiseerd door
een collector laag te coaten met een speciale verf. De verf is zo samengesteld dat deze de
zonnestraling in het NIR absorbeert, maar wel de normale kleur heeft in het zichtbare licht. Hierdoor
is het mogelijk om tenminste 50% van de totale ‘solar influx’ te benutten. Het toepassen van de
panelen is gericht op de renovatie van woningen waarin ook de standaard warmte systemen worden
vervangen door warmtepompen en bodem systemen (ground loops). Ook is dit paneel toe te passen
in situaties waarin warmte pompen niet gebruikt kunnen worden. Door de gevelcollector is het
mogelijk het gehele dakoppervlak te blijven gebruiken voor PV-panelen.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

AKZONobel, Emergohout
01.10.2014 – 01.10.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a3/a94/08a/5a3a9408abd1d7155
16633.pdf
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45.

TEGB113012 – BESTE Renovatie concept

De renovatiemarkt roept om energiezuinige woningen tegen lage oprichtingskosten. Dit
onderzoeksproject richt zich op een renovatieconcept dat hieraan voldoet door integratie van
bouwkundige en installatietechnische componenten in de bouwkundige schil in combinatie met
prefabricage van lichte bouwelementen. Doel is de ontwikkeling van een low-cost en snel
renovatieconcept voor seriematig gebouwde eengezinswoningen naar een zeer energiezuinig niveau
bij een uitstekend binnenmilieu. Het renovatieconcept voorziet in een versnelling van de bouwtijd,
verlaging van de faalkosten en verbetering van de kwaliteit ten opzichte van de huidige situatie. Het
concept komt er in essentie op neer dat een woning wordt geklimatiseerd met lucht, de distributie
van – en koude-/warmteafgifte naar – de lucht plaatsvindt in de gebouwschil, en gebruik wordt
gemaakt van een centrale ventilatie-installatie en koude/warmteopwekker.
Het consortium bestaat uit Landstra Bureau voor Bouwfysica (penvoerder), Janssen de Jong Bouw
Hengelo (partner), Janssen de Jong Bouw Zuid (partner), NedCam (partner) en TU Delft (partner,
kennisinstelling). Het project is met name gericht op de ontwikkeling van het te prefabriceren
geveldeel, het koppelstuk (kniestuk) op de overgang tussen gevel en dak, en nokelement. De
uitwerking richt zich op de toe te passen technieken en de prestaties ten aanzien van energie,
duurzaamheid en binnenmilieu onder gegeven economische randvoorwaarden. De bouwkosten zullen
als rode draad door het ontwikkelingsproces lopen. Bouw- en exploitatiekosten zijn immers de
belangrijkste gunningscriteria en bepalen het succes op de renovatiemarkt.
Het project, dat binnen de programmalijn ‘Fysieke integratie’ valt, draagt in grote mate bij aan de
ambities van de TKI EnerGO. Het zorgt niet alleen op korte termijn voor het verlagen van de kosten
van CO2-reductie, maar zal een significante rol kunnen spelen om de halvering van het totale
energiegebruik in de gebouwde omgeving in 2030 en de energieneutrale gebouwde omgeving medio
deze eeuw te realiseren.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Landstra Bureau voor Bouwfysica

Janssen de Jong Bouw Hengelo, Janssen de Jong Bouw Zuid, NedCam en TU
Delft – faculteit Bouwkunde
01.01.2014 – 01.05.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/ad9/520/5a0ad95207d82128
563141.pdf
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46.

TEGB113029 - 2nd skin - Energieneuteaal renoveren en installeren van buiten
af voor portiek en etagewoningen

Doel van het project is het ontwikkelen van een methode om bestaande woningen te renoveren tot
energie-neutrale woningen. De ingreep (inclusief de duurzame energie installaties) zal geheel aan de
buitenkant van de woningschil plaatsvinden. De bewoners kunnen tijdens het aanbrengen van de
2ndSkin in de woningen blijven wonen en de overlast is uiterst beperkt. Met de 2ndSkin-aanpak
worden aanzienlijke kosten bespaard, terwijl de bouwsnelheid wordt verhoogd en de hinder voor
bewoners tijdens de bouw wordt geminimaliseerd. Naast de enorme reductie van het energiegebruik
wordt ingezet op een verbetering van kwaliteit, comfort, veiligheid, bedieningsgemak en flexibele
installatiekeuze. De aanpak is er op gericht dat de toegevoegde gevelisolatieconstructie van laag
gewicht is en eenvoudig te monteren zodat geen constructieve aanpassingen van de woning nodig
zijn. Dit wijkt af van de huidige aanpak waarbij meestal het buitenspouwblad wordt vervangen door
een nieuwe constructie. Door de ontwikkeling van een modulair systeem, met een korte
voorbereidingstijd en minimale inzet van materieel op de bouwplaats, ontstaat een methode die ook
voor de kleinere MKB ondernemingen geschikt is. Energie-neutraal renoveren wordt hierdoor voor de
gehele bouwsector toepasbaar. Energie-neutraal renoveren krijgt door deze methode een enorme
versnelling.
De leiding-infrastructuur wordt opgenomen in de buitenschil om de ingrepen binnen de woning te
beperken. De installatie wordt buiten de woning gesitueerd in een aparte energie box. Hiervoor
wordt gekozen omdat binnen het beoogd type woning geen ruimte is voor de duurzame energieinstallatie. De installatie is van buitenaf te onderhouden, te vervangen (bij einde levensduur,
veranderingen in de energievoorziening en bij omschakeling naar nieuwe energietechnieken). Deze
aanpak biedt tevens de nieuwe mogelijkheden voor het exploiteren van de installatie (financieren,
huur, lease) buiten de huur of stichtingskosten om. De bewoner neemt dan warmte en elektriciteit af
en heeft geen zorg meer voor het onderhoud van de installatie. Door deze aanpak kan, indien op
grotere schaal toegepast, kosten worden bespaard voor onderhoud omdat het onderhoud
onafhankelijk van de aanwezigheid van bewoners kan plaatsvinden.
Op Heijplaat te Rotterdam in Concept House Village(1) wordt een prototype ontwikkeld dat in eerste
instantie op grotere schaal wordt toegepast in Rotterdam-Zuid in het kader van het
renovatieprogramma “Versnelling 010”. De aanpak kan toegepast worden op voor- en naoorlogse
grondgebonden woningen en woongebouwen tot ca. vier lagen. Alleen al in Rotterdam staan in de
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categorie huurwoningen ca. 53.100 portiekwoningen en 9.800 galerijwoningen waarvan een groot
deel in aanmerking komt voor deze aanpak. Landelijk gaat het om ca. 256.000 woningen van voor
1945 en 267.000 woningen uit de periode tussen 1946-1964. Ook kan de methode, afhankelijk van
de omstandigheden, geschikt zijn voor meer recentere etage- en eengezinswoningen.
Het prototype op de Heijplaat wordt vervolgd met een experiment project van 20-40 woningen te
Rotterdam Zuid. Dat project vindt plaats in het kader van Versnelling 010 (2). Binnen dit project is
een deel van de inspanning gericht op het energie neutraal renoveren van de bestaand
woningvoorraad in 2030.
1. Concept House Village is een unieke, gebruikersgeorienteerde testomgeving voor duurzaam
bouwen, wonen en duurzame gebiedsontwikkeling. Het is een initiatief van CityPorts Academy
Rotterdam en wordt uitgevoerd door Hogeschool Rotterdam, TU Delft en Woonbron. De door
verschillende consortia ontwikkelde concept houses worden op Heijplaat gebouwd, getest en
geëvalueerd.
2. Versnelling010. Versnellen en concretiseren aanpak verduurzamen bestaande (woning)bouw in
Rotterdam. Door samenwerking te bevorderen en concrete afspraken te maken met en tussen
(deel)gemeente, corporaties, bouwers, banken, energiebedrijven en verenigingen van eigenaren.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

BAM Woningbouw

Eneco Installatiebedrijven, Hogeschool Rotterdam, TU Delft
23.09.2013 – 01.04.2017
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c14/5dc/5a0c145dc79f18463
23269.pdf
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PPS toeslag regeling (voorheen TKI toeslag regeling)
47.

TKITOE1621302 - ENergy harVesting by Invisible Solar IntegratiON in building
skins (ENVISION)

Aanleiding
Envision a full envelope concept that harvests solar energy from the 120 billion square meters of
building surface available within the EU28. Envision using the currently unused 60 billion square
meters of façade surface. That is why ‘ENVISION’ will demonstrate a full renovation concept that, for
the first time, harvests energy from ALL building surfaces (transparent and opaque).
Doelstelling
Hybrid solutions will harvest energy both thermal and electric from the whole envelope, using
standard PV solutions for roof and developing new solutions for the façade. As façade solutions have
the lowest TRL, ‘ENVISION’ will develop energy harvesting invisible aesthetic façade solutions. The
solutions will harvest maximum amount of solar energy and simultaneously retain the aesthetic and
functional properties of the façade. To maximize efficient usage of the harvested energy, the
solutions are coupled to novel heat systems and district heat networks.
Korte omschrijving
The Horizon 2020 project ‘ENVISION’ focusses on energy harvesting of the façade, and works by
absorbing the invisible part of the solar radiation (the near-infrared (NIR) part, roughly 50% of the
solar energy spectrum) allowing visible aspects to be retained. The ‘ENVISION’ harvesting of solar
energy is achieved via:
1. heat collecting non-transparent aesthetically pleasing façade elements (NIR solar radiation),
2. heat harvesting ventilated glass by harvesting the NIR solar radiation,
3. electricity harvesting photovoltaic glazing solutions.
Resultaat
ENVISION will study and develop these elements based up on earlier developments and prototypes
of the different partners (low to medium TRL technologies) and it is foreseen to, amongst others,
demonstrate the TKI Urban Energy funded development of the FITS modules at realistic scale.
Partners cover the whole development chain and include research establishments (TNO, University of
Genova), SME’s (Emergo Hout & Bouw, Bergamo Tecnologie), large companies (AKZO, ICI, BAM,
Pilkington, d’Appolonia, EDF) and end-users (VESTIA).
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

AKZO Nobel Decorative Coatings, BAM Techniek B.V., BERGAMO TECNOLOGIE
SP. Z O.O., Ceres Projecten, D’Appolonia SPA, EDF Energy R&D Uk Centre
Ltd.L, Emergo Hout & Bouw B.V., TNO, Pilkington Benelux B.V., Università
degli studi di Genova
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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48.

TKITOE1621303 - Infrastructure Integrated PV in DYNAMic envirOnments
(Dynamo)

Aanleiding
Infrastructure integrated PV (I2PV) offers great potential as a major contributor to the Dutch energy
landscape, especially in and along roads. However, these environments are not the standard static
environments where conventional PV has been optimized. Instead it is a very dynamic environment
with fast changing shadows.
Doelstelling
These dynamic environments offer a new challenge in PV to forecast, model, and optimize I2PV
systems. There is no research in the literature to address these issues, so DYNAMO is an initial
exploration of the impact and possible mitigation measures that will result in better I2PV
components and systems.
Korte omschrijving
ECN will team up with Heliox, Heijmans, and Van Campen in order to evaluate the impact of dynamic
environments with fast changing shade on solar noise barrier and solar in roadways. We will
interface with prior and existing projects (SONOB, PVSiN, SolarHighways, and PV4Roads) in order to
model and verify results from the laboratory. The DYNAMO consortium will also focus on
dissemination of the new understanding to the Dutch community and stakeholders that are
interested in addressing issues of PV in dynamic environments. This will result in a strong Dutch
knowledge position with primary research and implementation for more optimized I2PV technology.
Resultaat
DYNAMO will deliver the first reporting of a laboratory study of dynamic shade specifically tailored to
the road and traffic environment. This will be accompanied by expanding existing models for I2PV
performance and yields to take into account specific dynamic environments in order to improve the
business case and reduce technical and perceived risk for future I2PV projects.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN, Heijmans N.V., Heliox B.V., Van Campen Industries B.V.
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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49.

TKITOE1621304 – In my backyard please

Aanleiding
The contours of the Dutch Climate Agreement show that significant land areas outside the built
environment, such as agricultural land are required to be covered with PV Parks. Societal acceptance
becomes pivotal when these parks are placed in public view. The national consortium “Zon in
Landschap” strives to gain this acceptance with inspiring designs, co-creative development processes
and cutting-edge PV technology.
Doelstelling
The aim of this project is to determine how to design and develop affordable ground-based PV parks
that are societally accepted and desired. The project is in line with the TKI-Urban Energy program on
physical integration of PV systems in public space.
Korte omschrijving
The project starts by investigating the latent needs of a community and stakeholders by social
psychologists at a location in the Netherlands that are likely to be confronted with PV parks (TNO /
DIG- Design Innovation Group / WUR). Building on this report, a close collaboration follows between
landscape architects (WUR), designers (DIG), print visualization experts (TS Visuals) and PV experts
(TNO) targeting landscape integration, the development of a smart mock-up of a PV system and the
organization of a co-creation workshop with residents. Through multiple design-steps the synergy is
sought between PV with multiple land uses for agriculture, biodiversity, recreation and/or water
management. Sensors are integrated in the mock-up to monitor the irradiance on the soil below and
surrounding the PV mock-up system over several seasons which helps to predict the development of
biodiversity and soil quality (TNO). During this period the impact on plant growth and other
consequences of the park will be monitored (WUR).
Resultaat
The project delivers multiple designs of landscape integrated PV parks featuring multiple land uses
and in-depth knowledge about stakeholder involvement. In addition, a novel research tool will be
developed that allows for location specific predictions of park bound biodiversity development in
advance of commercial park development.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

DIG - Design Innovation Group, TNO, TS Visuals B.V., Wageningen UR
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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50.

TKITOE150703 – Klimaat Adaptief Multifunctioneel gevelELEment Ontwikkeling
(KAMELEO)

Aanleiding
In hoogenergetische renovaties worden grote energetische besparingen gerealiseerd, maar blijkt het
binnencomfort (in het bijzonder binnenluchtkwaliteit en oververhitting) vaak te kort te schieten.
Kennis ontbreekt over verspreiding van contaminanten bij nieuwe ventilatieconcepten en
warmtehuishouding van complexe klimaatadaptieve gevelelementen.
Doel van het project
Het doel is tweeledig. Enerzijds wordt fundamentele kennis ontwikkeld voor energiezuinige én
gezonde gebouwen met de focus op de verspreiding van contaminanten en voorkoming van
oververhitting. Daarnaast wordt een tweetal prototypes gemaakt van een kanaalarm
ventilatieconcept en een reflecterende, isolerende binnenzonwering als onderdelen van een
klimaatadaptief gevelconcept.
Korte omschrijving van de activiteiten
TNO zal in het eerste deel van het project fundamentele, breed toepasbare kennis ontwikkelen op
het gebied van ventilatiestromingen en verspreiding van contaminanten in verblijfsruimte alsmede
op het gebied van optische, thermische en stromingstechnische processen bij gevels. Hiervoor zal
een literatuuronderzoek worden uitgevoerd als input voor numerieke analyses van verblijfsruimten.
Labtesten zullen de analyses kwantitatief en kwalitatief valideren.
In het tweede gedeelte van het project (IO) zullen de industriële partners een concept ontwikkelen
van een zogeheten Klimaat Adaptief Multifunctioneel gevelELEment Ontwikkeling (KaMeLeO).
Verosol zal een geautomatiseerde, zonlicht- en warmte reflecterende en isolerende binnenzonwering
ontwerpen. Unifan is verantwoordelijk voor het maken van een prototype van een nieuw kanaalarm
ventilatiesysteem. Ontwikkelaar Timpaan zal een van haar woningen beschikbaar stellen voor het
beproeven van de prototypen in het ‘NeroZero lab’, waar Koppen Vastgoed verantwoordelijk is voor
de realisatie en de metingen.
Resultaat
Het resultaat is een vergroting van fundamentele kennis ten behoeve van energiezuinige én gezonde
verblijfsruimten, als input voor diverse breed toepasbare systeemconcepten (voor woningen,
kantoren, industriehallen, transport). In dit project wordt de kennis gebruikt voor de ontwikkeling
van een klimaatadaptief gevelconcept met een kanaalarm ventilatiesysteem en een binnen- of
tussenzonwering.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Koppen Vastgoed, Verosol Fabrics B.V., Unifan, B.V. Timpaan Westmeer
01.06.2016 – 01.12.2018
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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51.

TKITOE1509301 - TRAPEZE

Aanleiding
Teneinde de duurzame energietransitie te kunnen voltooien zullen er zonne-energieproducten voor
alle soorten oppervlakken moeten komen. Met name transparante oppervlakken zoals ramen,
vliesgevels en geluidsschermen zijn een grote uitdaging. Nieuwe fundamentele kennis is nodig rond
materialen en processen die gebruikt zouden kunnen worden voor het vervaardigen van
transparante zonne-energie producten die aansluiten op de marktbehoefte.
Doelstelling
Dit project wil nieuwe fundamentele kennis ontwikkelen rond materialen en processen van
transparante stroom producerende BIPV elementen. Doel is het mogelijk maken van flexibiliteit in
kleur en vorm terwijl het rendement onverminderd hoog blijft. Een verkenning van opties zal laten
zien wat de meest kansrijke fundamentele route is.
Korte omschrijving
De volgende hoofdactiviteiten kunnen worden onderscheiden:
• Universiteit Utrecht zal niet-economisch onderzoek verrichten naar nieuwe materialen en
processen die bouwstenen kunnen vormen voor de zogenaamde Luminescent Solar
Concentrators.
• TNO zal niet-economisch onderzoek verrichten die nodig is voor de simulatie van licht-donker
patronen van halfdoorschijnende objecten waaronder transparante zonnepanelen.
• ECN zal niet-economisch onderzoek verrichten rond nieuwe materialen en processen die
transparante verbindingen tussen materialen kunnen vormen. Deze kennis kan later zijn
toepassing vinden in het opbouwen van transparante zonnepanelen.
De bedrijven zullen gedurende het project als gebruikerscommissie optreden en het niet-economisch
onderzoek in de richting van een mogelijk valorisatietraject sturen. Gedurende de tweede helft van
het project zullen ze in een industrieel onderzoekstraject bepalen welk deel van de kennis voor de
beoogde toepassing kan worden gebruikt. Tot slot zal een prototype ontwikkeld worden.
Resultaat
Het project levert nieuwe fundamentele kennis en inzichten op over materialen, processen en
simulatiemodellen behorend bij transparante PV producten. De kennis zal tegen het einde van het
project gevaloriseerd worden in industrieel onderzoek bij de deelnemende bedrijven. De
opgebouwde fundamentele kennis is een essentiële voorbereiding op concretere productontwikkeling
in follow-up en spin-off projecten.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Airbus Defence and Space Netherlands B.V., Atelier de Lampion , ECN,
PowerWindow B.V., TNO, Universiteit Utrecht , Van Campen Industries B.V.
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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52.

TKITOE1407301 - VEhicLe integrated PV Optimized for performanCe.
flexibilITY, and design (Velocity)

Aanleiding
Vehicle Integrated PV (VIPV) offers one of the most sustainable power systems for electric vehicles.
VIPV needs to be lightweight, aesthetic and produce maximum power in extremely dynamic
conditions. Improvements in c-Si cell efficiency and recent innovations in module technology open
new opportunities for VIPV.
Doelstelling
In VELOCITY, we will make a 22% efficient c-Si PV system integrated into a car roof to maximize
power and aesthetics and power a small electric car. The challenges are to integrate c-Si cells
attractively into a two-dimensional curved surface and optimize power production in very dynamic
situations.
Korte omschrijving
In order to make a VIPV system that meets all the necessary specifications, we propose to adapt
TESSERA™ technology recently developed by ECN, for smaller laminate building blocks and to work
with high efficiency interdigitate back contact (IBC) cells. The TESSERA™ concept, using small Si
solar cells combined with back-contact foil technology, allows high surface coverage fraction,
aesthetics, lifetime, efficiency, shadow tolerance and enables integration in 3D curved surfaces. ECN
will work with Lightyear to further develop TESSERA™ and the novel concept of distributed
maximum power point tracking (DMPPT) power conversion for application in VIPV. Research and
development of materials and new designs of flexible, high efficiency, lightweight, attractive, c-Si
based laminate building blocks integrated into the car body as a full rooftop system capable of
supplying a significant fraction of the Lightyear One concept vehicle.
Resultaat
In VELOCITY the consortium aims to design and build the highest power and most attractive PV car
body in the world, with novel PV laminates and new power conversion solutions. The technology
developed will promote solar electric vehicles and also offer solutions for other integrated PV
applications.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Atlas Technologies B.V., ECN
TKI Toeslag
Fysieke integratie

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29d/3fe/5dd29d3fe469e5115
35913.pdf
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53.

TKITOE1407302 – Inside Out

Aanleiding
Het is een grote uitdaging om gestapelde bestaande woningen energieleverend te krijgen. Jaren ’60’70 hoogbouwflats vormen de grootste uitdaging terwijl deze grote kansen bieden voor seriematige
aanpak. Aanvullende uitdagingen zijn reductie van gridstress bij grootschalige decentrale
energieopwek en de behoefte aan huurwoningen met beheersbare woon- en mobiliteitslasten en
gezonde leefomstandigheden.
Doelstelling
Dit project ambieert een doorbraak in seriematige renovatie van hoogbouwflats tot energieleverende
complexen. Het plug&play Inside Out renovatiesysteem integreert installatiecomponenten tot drie
multifunctionele bouwdelen, gecombineerd met duurzame energieopwek, netflexibiliteit en V2Gdeelauto’s. De oplossing verschaft Nederland een unieke kennispositie met groot economisch
perspectief; de Nederlandse marktomvang bestaat uit 250.000 hoogbouw systeemwoningen.
Korte omschrijving
Het project omvat twee deelprojecten die samen het proof-of-principle leveren voor het Inside Out
systeem. Deelproject 1407 richt zich op energetische en constructieve aspecten. Het valideert
principeoplossingen met testopstellingen van drie multifunctionele bouwdelen. Het kopgeveldeel en
langsgeveldeel worden getest op labschaal. Het zonne- en windenergie leverende dakdeel wordt
getest op een testdak. Deelproject 1507 levert het PoP voor het bijbehorende financieringsmodel,
het businessmodel en de methodiek om bewoners te betrekken. Woningcorporatie Bo-Ex
vertegenwoordigt de vraagzijde, bepaalt de ontwikkeling en betrekt bewoners in het project. Bosch
Thermotechniek en Alkondor integreren hun producten tot multifunctionele bouwdelen. Leveranciers
van verbindende componenten en diensten zijn Bos Installatiewerken en LomboXnet dat het V2Gdeelautosysteem levert. Architectenbureau Cepezed adviseert o.g.v. vormgeving, integraal
ontwerpen en circulair bouwen. De UU onderzoekt het energiesysteem en bewonersgedrag, terwijl
de HU focust op constructieve aspecten. USI is penvoerder en coördineert de kennisoverdracht.
Resultaat
Deelproject 1407 resulteert in het proof-of-principle van Inside Out op energie, constructie,
bouwfysica en esthetische aspecten. Deelproject 1507 levert het proof-of-principle van het
bijbehorende financieringsmodel, businessmodel en bewonersparticipatiemethodiek. Bij succes
leveren beide deelprojecten een plan van aanpak voor de vervolgstap ‘prototyping’ waarvoor Bo-Ex
een bewoonde 10-hoog testflat ter beschikking stelt.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Alkondor, Architectenbureau Cepezed B.V., Bos Installatiewerken B.V., Bosch
Thermotechniek B.V., Hogeschool van Utrecht, Stichting Bo-Ex '91, Stichting
Lombox, Universiteit Utrecht
TKI Toeslag
Fysieke integratie

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29d/b81/5dd29db81a86a881
071534.pdf
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54.

TKITOE1409301 - Industrialization and System Integration of the Aesthetic
Energy Roof Concept (AER-2)

Aanleiding
The future of the European photovoltaic industry depends heavily on breakthroughs in ‘mass
customization’ of photovoltaic roofs, that require the European local execution of engineering, ondemand manufacturing and on-site delivery, and that need a high level of aesthetics to appeal to a
broad public.
Doelstelling
The overall objective of the AER II project is to develop, industrialize and bring to the market a
revolutionary new concept for a residential roof integrated PV system. The pursued BIPV roof
concept has the unique selling points of superior aesthetics; full roof coverage; highly flexible
functionality for the end user (optional choices such as windows, thermal panels, passive
homogeneous panels, high efficiency PV, full-black and coloured modules); low bill of materials by
using thin glass, frameless panel design, Jbox-less interconnection and a simplified mounting
method without screws, clamps, gutters and covering plates; Fast and project-specific product
delivery by developing a streamlined and local-for-local (European) supply chain; High power density
by maximizing the packing density of the modules on the roof. At the same time, fundamental
know-how on BIPV system performance will be obtained by a focus on outdoor field test
experiments.
Korte omschrijving
The Aesthetic Energy Roof (AER) concept is based on a patent pending frameless, junction-box-less,
glass-glass laminate with integrated mounting functionality. The building integrated energy roof
concept has a unique set of properties like full roof filling, unsurpassed high-end aesthetic
appearance, minimized bill-of-materials, optionally included integrated window and integrated solar
thermal panel. The objective of the project is to further develop the AER concept into more product
lines and bring these products to the market. First, a market study will deliver an overview of the
various BIPV market segments and the best fit for the various AER product lines. Next, we will
optimize and industrialize the base product and its manufacturing processes and research and
develop the envisaged range of product lines within the AER platform. Finally, a demo roof will be
built up based on the applicable building codes and regulations. The demo roof will be followed in a 4
seasons performance measurement setup.
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Resultaat
The AER II project will impact the KPIs of the PV Implementation Plan in the following way:
- Multifunctional products (watertight roof functionality whilst simultaneously producing electricity);
- Reduction of the price of a system for BIPV applications;
- Increase PV competitiveness;
- Demonstration of high-quality, versatile integration of PV in buildings and infrastructural objects.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

AERspire

SEAC, Soltech, Heijmans Bouw
01.01.2014 – 01.01.2016
TKI Toeslag
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c0/e6e/5c0/5c0e6e5c0a4f345486
1468.pdf
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ERANET
55.

TESOL17003 – PANELPV (ERANET)

Doelstelling
The project PanelPV aims at the development of new facade elements with integrated PV. Starting
components are sandwich panels made by Panelen Holland and CIGS based PV foil made by Flisom.
In the project we will integrate these two into new power generating facade elements.
Korte omschrijving
We will develop a technology to make the PV foil translucent, such that the integrated product
appears to have the same color as the underlying sandwich panel. This gives the producer of the
sandwich panels full freedom in color or print selection.
Resultaat
The project will result in the fabrication of a demo facade in which several sandwich panels with
different colors will be integrated and electrically interconnected.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

BDA Dak- en Geveladvies B.V. , ECN, Panelen Holland B.V.
ERANET
Fysieke integratie
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DEI+ regeling
56.

DEI519002 - Floating solar meets floating farm (Float)

Aanleiding
De ontwikkeling van zonne-energie heeft een vlucht genomen in de afgelopen jaren door lagere
paneelprijzen, een hogere elektriciteitsprijs en het ondertekende klimaatakkoord van Parijs. Dit heeft
geresulteerd in kleinschalige zonne-energiesystemen op daken van gebouwen. Tevens zijn er
veelvuldig zonneparken aangelegd in de vorm van grootschalige op het land gebouwde
zonneenergiesystemen.
Deze ontwikkeling van grootschalige zonne-energiesystemen heeft geresulteerd in een schaarste van
beschikbaar landoppervlakte, terwijl de vraag naar duurzame energie nog niet beantwoord is. Een
zonnepark op wateroppervlakte is een richting die genoemd wordt. De huidige producten die op de
markt aanwezig zijn, voldoen niet volledig aan de wensen en behoeften van de klant. De
onderconstructie dient eenvoudig schaalbaar, flexibel inzetbaar en modulair te zijn zodat deze
wereldwijd uitrolbaar is. Profloating BV heeft een oplossing voor dit probleem. Met haar
onderconstructiesysteem FLOTAR® biedt zij een systeem dat aanpasbaar is aan de wensen en
behoeften van klanten, en daarnaast modulair en dus eenvoudig schaalbaar is. Profloating biedt ook
haar engineeringsdiensten aan voor drijvende zonneparken met als basis de FLOTAR®-modules.
Doel van het project
In dit demonstratieproject zal de meerwaarde van een drijvend zonnepark op basis van het
FLOTAR®-systeem worden gedemonstreerd. Het demonstratieproject is een eerst toepassing van
het systeem op praktijkschaal en zal de hogere energie-opbrengst van drijvende zonneparken
aantonen, en laten zien dat drijvende zonneparken goed kunnen worden ingepast in de openbare
ruimte door toevoeging van groenzones om horizonsvervuiling tegen te gaan.
Het drijvende zonnepark zal geplaatst worden naast de Floating Farm, in de Merwehaven in
Rotterdam. De Merwehaven is brak water, inclusief getijdenwerking. Er is nog niet eerder een
drijvend zonnepark op de schaal van een praktijktoepassing in NL geplaatst op brak water, met
getijdenwerking. In het project zullen de werking van de drijfmodules en het verankeringssysteem
op praktijkschaal gedemonstreerd worden.
Korte omschrijving van de activiteiten
Profloating BV zal het ontwerp van het drijvende zonnepark en het verankeringssysteem maken,
waarna installatiebedrijf Wattco BV in opdracht van Profloating BV het drijvende zonnepark zal
plaatsen.
Resultaat
Aan het eind van dit project is het eerst drijvende zonepark op brak water met getijdenwerking in
Nederland geplaatst. Het drijvende zonnepark zal de Floating Farm van stroom voorzien en aantonen
dat drijvende zonneparken een hoger rendement hebben dan grond- of gebouwgebonden
zonnestroominstallaties door het verkoelende effect van het water op de panelen, en de
weerkaatsing van het licht in het water dat door bifacial panelen ook naar stroom wordt omgezet.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ProFloating B.V.

12.04.2019 – 30.11.2019
DEI+ 2019: Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met
zon of wind
Fysieke integratie
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57.

DEI5919004 - Noise Energy Wall Rail America in Limburg (NEWRAIL)

Aanleiding
ProRail wil met haar assets bijdragen aan het realiseren van meer productie van duurzame energie
en wil in 2030 tussen de 150 en 200 GWh/jaar aan productie op haar assets hebben. Er staan nu
550 kilometer aan geluidsschermen langs het spoor en de komende jaren worden er nog ca. 150 km
gebouwd. Dit biedt kansen om duurzame energie op te wekken die bijdraagt aan een optimale
benutting van de schaars beschikbare ruimte in Nederland. Uit een eerste analyse op basis van GIS
data komt naar voren dat de potentie van PV op geluidschermen tussen de 30 en 45 GWh/jaar is.
Op dit moment is er geen oplossing beschikbaar waarmee duurzame energie kan worden opgewekt
aan geluidsschermen langs het spoor en die voldoet aan de eisen m.b.t. veiligheid, onderhoudbaar
is, circulariteit en toepasbaar is op bestaande en nieuwe geluidsschermen. Dit project levert een
innovatieve totaaloplossing voor deze specifieke context. Als deze pilot succesvol is, kan er snel
worden opgeschaald, omdat er vrijwel geen belemmeringen of vertragende processen zijn die een
snelle implementatie in de weg staan. Deze innovatie biedt ook kansen voor (rail) geluidsschermen
in het buitenland en langs rijks- en provinciale wegen.
Doel van het project
Het project verhoogt de opwekking van duurzame energie in en nabij de gebouwde omgeving, door
het ontwikkelen van een systeem waarbij PV-panelen zo optimaal mogelijk kunnen worden bevestigd
en gepositioneerd aan zowel de spoorzijde (binnenkant geluidsscherm), als aan niet-spoorzijde
(buitenkant geluidsscherm). Het doel is om een kosteneffectief, modulair en flexibel toepasbaar
systeem te ontwikkelen; een systeem dat geschikt is voor verschillende locaties, zowel op nieuwe als
bestaande schermen van verschillende hoogten. Daarnaast moet het project laten zien wat de
minimale schaal is (lengte en hoogte van een scherm), waarop een geluidscherm met PV rendabel te
exploiteren is.
Het project vindt plaats op een pilotlocatie, en houdt rekening met de relevante omgevingseffecten.
Het pilotproject neemt zowel financiële als technische onzekerheden weg en bewijst wat de
toegevoegde waarde kan zijn van PV op geluidsschermen. Het project integreert participatie van de
lokale omgeving in meerdere facetten van het project, zoals in ontwerp, realisatie en exploitatie.
Waar geluidsschermen vaak als onaantrekkelijk element worden gezien is de hypothese dat de
toevoeging van PV zal bijdragen aan lokaal betere acceptatie.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project kent de volgende werkzaamheden:

o

o
o
o

o

Het ontwerpen van modulaire, robuuste en kosteneffectieve ophangconstructies waarmee
zonnepanelen aan geluidsschermen kunnen worden bevestigd, inclusief het produceren en testen
van prototypes en het maken van een definitief ontwerp.
Modelleren en verifiëren van nadelige omgevingseffecten zoals geluids- en lichtreflectie door de
zonnepanelen en deze kennis integreren in het eindontwerp.
Onderzoeken of spoortrillingen een negatieve impact hebben op het systeem en componenten en
zo nodig oplossingen aandragen om deze te mitigeren.
Participatietraject met stakeholders uit de omgeving over toepassen, ontwerpen en financieren
van PV op geluidsschermen en de opgedane kennis verspreiden onder gemeenten en
energiecoöperaties o.a..
Monitoring energieproductie, technische implicaties, toegevoegde waarde voor lokale omgeving.

Deze activiteiten leiden tot een kennisdossier met functionele specificaties die niet alleen door
ProRail maar ook door andere partijen (zoals gemeenten, energiecoöperaties, Rijkswaterstaat)
kunnen worden gebruikt voor het initiëren van andere projecten.
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Resultaat
De resultaten / eindproducten van het project zijn:

o
o
o
o
o

Een werkende pilotlocatie met zonnepanelen aan de buitenzijde van een geluidsscherm langs het
spoor in de dorpskern America (gemeente Horst aan de Maas).
Duidelijkheid of het mogelijk is om zonnepanelen aan de binnenzijde van het spoor te hangen en
als dat mogelijk is een werkende pilotlocatie waarin dit is gerealiseerd.
Inzicht in hoe participatie van lokale omgeving kan bijdragen aan design en acceptatie van
zonnepanelen aan geluidsschermen.
Kennisdossier met richtlijnen en adviezen voor initiatiefnemers, inclusief een financieel model die
wordt gepubliceerd en publiek beschikbaar zal zijn.
De pilot biedt een technische oplossing die eindgebruikers in staat stelt om op korte termijn een
rendabele business case te realiseren op overige locaties in Nederland met een maximale
milieuwinst i.e. CO2-reductie.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ProRail B.V.

Coöperatie Reindonk Energie U.A., Gemeente Horst aan de Maas, De Haagse
Hogeschool, TNO
01.02.2020 – 31.01.2023
DEI+ 2019: Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met
zon of wind
Fysieke integratie

Bladzijde 91 van 119

Projecten TKI Urban Energy

58.

DEI218012 – Demonstratie van energieopwekkende Lumiduct-gevel in M4H
(DemoLum M4H)

Aanleiding
Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland voldoen aan de kwalificatie ‘bijna energie
neutrale gebouwen’ (BENG). Bovendien stelt het Klimaatakkoord als doel een volledig
energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Moderne gebouwen hebben echter vaak een groot
glasoppervlak vanwege esthetische en architectonische eisen, met als gevolg een slechte
energieprestatie en een niet optimaal binnenklimaat. Voor veel van dit soort gebouwen is het
hiermee niet mogelijk om te voorzien in de lokale energieopwekking die nodig is voor
energieneutrale bouw. Een slecht binnenklimaat en verlaagd comfort hebben bovendien nadelige
gevolgen voor het gebruikerswelzijn en de arbeidsproductiviteit.
Om te komen tot een energieneutraal gebouw met een aangenaam binnenklimaat, dienen
momenteel de problemen te worden ondervangen met aanvullende (energievragende) installaties als
(actieve) zonwering, verwarming en koeling. De verwachting is dat deze problemen bovendien alleen
maar groter zullen worden vanwege de trend naar steeds grotere glasoppervlakken in de moderne
architectuur.
Doelstelling
De Lumiduct van projectpartner Wellsun is een op pilotschaal bewezen innovatieve ontwikkeling
welke een transparante hoge energie-opwekkende zonnewering combineert met een unieke wijze
van (diffuse) daglichttoetreding. De innovatie bestaat uit actieve transparante panelen met een
regelmatige structuur van lenzen die het directe zonlicht geconcentreerd invangen op zeer kleine
zonnecellen (het principe van concentrated photovoltaics, of CPV). De Lumiduct heeft na succesvolle
demonstratie een zeer grote internationale uitrolpotentie doordat het naast nieuwbouw ook als
retrofit kan worden toegepast.
De projectpartners hebben tot doel de Lumiduct te demonstreren in een representatieve
praktijksituatie als een volwassen, kostenefficiënt commercieel product voor het geschetste
probleem bij projectpartner Havenbedrijf Rotterdam. Met de grootschalige demonstratie hebben de
projectpartners daarnaast tot doel om de potentie van deze Nederlandse innovatie te laten zien aan
de (internationale) markt.
Korte omschrijving
Het project staat in het teken van het kunnen demonstreren van de innovatie. Het merendeel van
projectactiviteiten zijn daarmee gericht op de aanschaf, assemblage en opstart van de Lumiduct.
Alvorens de onderdelen aan te kunnen schaffen zal ontwikkelaar Wellsun de detail engineering
afronden en daarvoor diverse onderdelen herontwikkelen voor toepassing op grote schaal.
Resultaat
Het resultaat van het project is een uitontwikkelde Lumiduct, aangeschaft, geassembleerd en in
gereedheid gebracht voor demonstratie. Na afloop van het project kunnen de projectpartners
hiermee de demonstratie gaan starten. Met onderhavig project zal er per jaar 56 ton aan CO2uitstoot vermeden gaan worden.
Na de demonstratie verwacht Wellsun een significante belangstelling voor haar innovatie vanuit de
markt. Verwacht wordt dat haar product in 2024 op 40 panden (internationaal) geïnstalleerd zal zijn.
Hiermee wordt niet alleen de Nederlandse kennispositie versterkt, maar genereert dit project ook
aanzienlijke positieve economische effecten voor Nederland.
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Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Wellsun (Solar Swing Energy B.V.)
24.10.2018 – 30.06.2020
DEI 2018
Fysieke integratie
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59.

DEI218016 – Demonstratie CASA-woning (DEI_CASA)

Aanleiding
De bestaande bouwmarkt neemt niet snel innovaties aan, terwijl de impact van de bouwmarkt
verantwoordelijk is voor 36% van de CO2 -emissies in Europa (BPIE, 2011). De tijdrovende
conventionele methoden zijn gebaseerd op bakstenen en beton. Deze methoden brengen een hoog
energieverbruik met zich mee, zowel door transport als door de inherent energie-intensieve
productiemethoden. Derhalve zijn dit inherent inflexibele gebouwen, die alleen aan het einde van
hun leven kunnen worden gesloopt.
Team Casa wil samen met de partners de energietransitie naar duurzaam wonen versnellen, door
integratie en innovatie naar de bouwwereld te brengen. Hiermee zetten we een nieuwe, hogere
standaard neer voor alle woningen op gebied van duurzaamheid, comfort en prijs, die behaald kan
worden met technologieën die vandaag beschikbaar zijn.
Doelstelling
Het doel van dit project is om binnen 3 jaar een seriebouw van sociale CASA-woningen te realiseren
en te demonstreren. Ons achterliggende doel daarbij is om de integratie aan te tonen van:

-

Een duurzaam bouwproces.
Productie en opslag van energie tijdens exploitatie.
Een gebruikersgerichte woonervaring.
De omliggende gemeenschap.

Korte omschrijving
Team Casa doet de finetuning van de Seasonal Thermal Energy Storage waarbij samen wordt
gewerkt met leverancier HoCoSto. De CASA-STES werkt nu wel in basis, maar een aantal onderdelen
zijn nu erg kostbaar en gaan we middels een nieuw ontwerp vereenvoudigen. Een ander belangrijk
element is de prefabricage van de Service Core: deze dient geheel inclusief alle elektrische
installaties gereed te zijn, hetgeen betekent dat het ontworpen moet zijn zodanig dat het
betrouwbaar en eenvoudig ingericht maar ook vervoerd en gemonteerd kan worden. Verder moet de
aansturing van de woning gebouwd worden. Vervolgens wordt er een Energiedak-Plus, opgebouwd
uit prefab dakelementen. Hurks zal met name als pakket hebben om ervoor te zorgen dat de
constructieve/bouwkundige elementen betaalbaar en monteerbaar ontworpen worden.
Resultaat
Dit project kent meerdere resultaten:

-

Geïntegreerde bouwmethode en installatie voor duurzaam wonen.
Demonstratieproject met 8 woningen.
Rapport van demonstratie en voor disseminatie van kennis en resultaten.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Hurks vastgoed B.V.

Stichting Team Casa
01.02.2019 – 31.01.2022
DEI 2018
Fysieke integratie
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60.

DEI1170030 - Autonome slimme straatverlichting op zonne-energie (Soluxio)

Aanleiding
Openbare verlichting is verantwoordelijk voor het verbruik van 1,5% van alle geproduceerde
elektriciteit in Nederland, zo’n 700.000 MWh per jaar. Deze energie wordt veelal niet duurzaam
geproduceerd en er is veel infrastructuur nodig om de energie naar iedere lichtmast te
transporteren. Dit is niet alleen kostbaar en gevoelig voor storingen maar veroorzaakt ook veel
energieverliezen en is daardoor niet efficiënt. Veelal wordt nog gebruik gemaakt van
gasontladingslampen in plaats van energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast wordt openbare
verlichting in veel gevallen nog niet slim aangestuurd, waardoor het licht onnodig vaak en fel brandt
en lichtvervuiling ontstaat. Daarnaast is onderhoud duurder omdat niet op afstand gecontroleerd kan
worden of de verlichting defect is. FlexSol Solutions (FlexSol) heeft daarom een autonome en
slimme lichtmast ontwikkeld die zijn eigen energie opwekt met cilindervormige zonnepanelen die in
de mast zijn geïntegreerd. Unieke technologie op het gebied van zonne-energie maakt het mogelijk
om monokristallijn silicium zonnecellen te buigen. Hierdoor wordt de toepasbaarheid van
zonnestroom vergroot en wordt gedemonstreerd dat er veel betere visuele integratie van
fotovoltaïsche technologie mogelijk is.
Doel van het project
Het demonstreren van de werking van een cluster autonome lichtmasten als één geheel, waarbij het
lichtschema automatisch en dynamisch aangepast wordt op basis van actuele weers- en
verkeersinformatie. Doel is om een referentieproject te realiseren dat dient om vertrouwen van
potentiële klanten te winnen en de werking van het product te demonstreren. Ook wil FlexSol het
beheer middels haar online platform analyseren samen met de eindgebruiker.
Korte omschrijving van de activiteiten
Overeenkomen randvoorwaarden en organisatorisch kader.
Productie van 40 autonome lichtmasten.
Installatie van lichtmasten op project locatie.
Beheer & monitoring van het gerealiseerde verlichtingssysteem.
Evaluatie van productie, distributie en installatie.
Resultaat
Na afloop van het project is een wegsegment van enkele honderden meters lang voorzien van
autonome verlichting op zonne-energie. Het demonstratieproject resulteert in de installatie van 40
Soluxio’s langs een openbare weg in Delft. Deze installatie dient als demonstratieopstelling voor
dynamische verlichting op basis van actuele weers- en verkeersinformatie. Met de installatie van de
serie lichtmasten kan FlexSol de voordelen aantonen van dynamische aansturing, beheer op afstand
en autonoom verlichten in grootschalige projecten. Daarnaast kan de installatie in de toekomst
gebruikt worden als proeftuin voor smart city toepassingen. Het demonstratieproject dient als
showcase voor diverse grotere projecten en aanbestedingen waar FlexSol en haar ontwikkel- en
verkooppartners mee bezig zijn.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

FlexSol Solutions B.V.

Bedrijvenkring Schieoevers, Value Creation Management B.V.
01.09.2017 – 01.01.2019
DEI 2017
Fysieke integratie
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61.

DEI1160018 - Demonstratie innovatief concept realisatie nul-op-de-meter
hoogbouw (NOM Hoogbouw)

Aanleiding
Om de voorgestelde broeikasreductie en reductie in energieverbruik in Nederland te kunnen
realiseren, moeten er maatregelen worden genomen om dit te bereiken. Een van de stappen is het
energieneutraal maken van de gebouwde omgeving. Vanaf eind 2020 dienen alle nieuwe gebouwen
in Nederland bijna energieneutraal gebouwen (BENG) te zijn, conform de Europese EPBD-richtlijnen.
Minister Blok (wonen en Rijksdienst) presenteerde op 2 juli 2015 de eisen aan de energieprestatie
van nieuwe gebouwen die vanaf 2020 gelden.
Binnen de renovatie markt en nieuwbouw zijn er al diverse initiatieven voor BENG, en zelfs
energieneutraal voor wat betreft grondgebonden woningen, echter voor hoogbouw is dit niet het
geval. Huidige energiezuinige en -neutrale woningconcepten zijn gebaseerd op een zeer laag
energieverbruik, gerealiseerd door hoge isolatiewaarden en laag energieverbruik van installaties, en
het opwekken van eigen energie via in de meeste gevallen PV-panelen op het dak. Om dit te kunnen
bewerkstelligen bij hoogbouw is dit laatste het grootste probleem, er is simpelweg niet genoeg dak
om genoeg PV-panelen te kunnen plaatsen voor de energievoorziening van de woningen. Dit omdat
het hier om gestapelde bouw gaat.
Doel van het project en resultaat
Doelstelling in het project is het demonstreren van een innovatief uitontwikkeld concept waarbij
aanvrager een appartementencomplex met 28 woningen (4-laags) in Tilburg gaat ontwikkelen in een
nul-op-de-meter variant. Dit is tot op heden nog niet eerder gerealiseerd voor hoogbouw. Qua
energie prestatie van de woningen gaat dit verder dan de doelstelling volgens EPBD richtlijnen van
BENG, en is er een negatieve EPC verwacht. Hiermee wordt aangetoond dat het ook mogelijk is om
hoogbouw te kunnen uitvoeren volgens de toekomstige wettelijke richtlijnen.
Dit concept omvat de volgende onderdelen
- Hoge isolatiewaarden en -luchtdichtheid
- Zeer energiezuinig installatieconcept
- Decentrale units die de verwarming, koeling en ventilatie vervangen
- Hoogwaardige PV-panelen op het dak
- Intensieve begeleiding en instructie van bewoners
- Monitoring van de installatie en het gebruik ervan
- 20 jaar nul-op-de-meter garantie, 25 jaar onderhoud op NOM installatie
Het project richt zich op een totaalconcept voor het nieuwbouwen van hoogbouw in een nul- op-demeter variant. Dit betekent dat er jaarlijks evenveel energie opgewekt als verbruikt (gebouw- en
gebruikersgebonden) wordt. Dit wordt bereikt door enerzijds zeer lage energieconsumptie en
anderzijds een hoge energieopbrengst en bewuste bewoners. Dit demonstratieproject heeft de
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potentie voor een versterking van de Nederlandse economie door het creëren van werkgelegenheid,
een grote omzet en een groot exportpotentieel. Hiermee wordt bijgedragen aan een duurzamer
Nederland maar ook aan de economische groei van Nederland.
Korte omschrijving van de activiteiten
Activiteiten:
1. Uit- ontwikkeling decentrale unit, waarbij er nog een kleine ontwikkeling moet plaatsvinden om
het geschikt te maken specifiek voor dit project;
2. Uitvoer nieuwbouw appartementencomplex;
3. Projectmanagement uitvoer nieuwbouw en subsidiezijde van het project.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V.

DeiSol B.V.
01.05.2016 – 30.06.2017
DEI 2016
Fysieke integratie

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/77e/599/5c877e599d4947705
52238.pdf
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62.

DEI1150007 - Demonstratie nul op de meter woning (NOM woning)

In Nederland zijn er circa 111.000 woningen die op korte termijn gerenoveerd dienen te worden,
enerzijds vanwege onderhoud dat gepleegd moet worden, anderzijds om ze te verduurzamen. Deze
woningen zijn in veel gevallen eigendom van woningcorporaties.
In de meeste gevallen zijn deze direct verbonden met elkaar. Veel van deze woningen hebben nog
een label F of G op het gebied van energieverbruik, de Nederlandse woningvoorraad slurpt dus
energie. Tegelijk blijven de energieprijzen stijgen. Daarnaast moeten in 2030 alle huizen duurzaam
ontwikkeld en/of gerenoveerd zijn.
Regelgeving rondom bouwen en renoveren wordt steeds strenger. Huizen moeten almaar duurzamer
worden, Europese regelgeving over duurzaamheid wordt ook steeds strenger. Ook Nederland heeft
afspraken vastgelegd in een convenant waarbij afgesproken is dat een aanzienlijk deel van de te
verbruiken energie, duurzaam wordt opgewekt.
In dit project wordt een nieuw renovatie concept gedemonstreerd, waarmee aanvragers een huis in
één à twee dagen kunnen renoveren tot een woning die niet alleen energieneutraal is maar ook
energie opwekt. Hierbij zijn er geen extra kosten voor de bewoners. Dit wordt gedemonstreerd in
een project van in totaal 27 woningen in Nieuw Buinen.
Het streven bij huidige renovaties, is vaak dat het naar een A-of B- label wordt gerenoveerd, dan
wel tenminste een verbetering van 2 labels, en in uitzonderlijke gevallen probeert men zelfs te
komen tot een EPC van 0. Wat inhoudt dat bijvoorbeeld enkel glas wordt vervangen voor dubbel
glas, wanden en gevels worden geïsoleerd, warmtepompen worden geplaatst en in sommige
gevallen zelfs zonnepanelen op de daken worden geplaatst om zelfstandig energie te kunnen
opwekken. Enerzijds richt een renovatie zich dus op het verbruik van minder energie van een
woning en anderzijds installaties die minder energie verbruiken. Hiermee zijn echter de basis
problemen niet opgelost. Nieuwe installaties worden op huidige ‘probleem’ installaties aangesloten,
waardoor ze niet efficiënt kunnen werken en renovatie zorgt voor veel overlast doordat het een
langere periode in beslag neemt. Eigenaren zijn daarom niet snel geneigd om hun huis te renoveren.
Doelstelling in dit project is het demonstreren van een totaal oplossing voor de renovatie van een
huurwoning, waarbij binnen één a twee dagen een grondgebonden tussenwoning van een label F- of
G, gerenoveerd is naar een woning die niet alleen energieneutraal is maar zelfs energie oplevert.
Uitgangspunt en startpunt hierbij is de Stroomversnelling, waarin 2 van de 3 aanvragers zich
gecommitteerd hebben aan een deal met de overheid, waarbij eerst 11.000 woningen en uiteindelijk
111.000 woningen gerenoveerd moeten worden naar energieneutraal.
Dit project gaat nog een aantal stappen verder, namelijk niet alleen energieneutraal, maar ook meer
energie opwekken dan nodig is bij energieneutraal.
Naast het demonsteren van deze innovatieve wijze van renoveren, is uiteindelijk ook het doel de
productiekosten te reduceren, zodat dit de standaard kan worden in de markt.
Aanvragers in dit project zijn:
- Penvoerder in dit project is VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Oost B.V. gevestigd in
Rijssen, die zich bezig houdt met de uitontwikkeling van het concept, en het project zal
realiseren. Tevens zullen zustermaatschappijen kennis en kunde aanleveren om dit project te
realiseren.
- DEISOL: 'Dutch Engineering & Innovation B.V.', gevestigd in Breda en is een collectief van
ingenieurs en uitvinders dat ondersteuning aanbiedt op het gebied van technische gerelateerde
vraagstukken. Zij hebben de te demonstreren installaties ontwikkeld, en zullen zich richten op de
(beperkte) uitontwikkeling van een aantal onderdelen van installaties die in dit nieuwe concept
gedemonstreerd gaan worden;
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-

Woningcorporatie Lefier: een woningcorporatie met een huizenbestand van circa 25.000
woningen in het noorden van Nederland, in de gemeenten Emmen, Borger/Odoorn, Groningen,
Hoogezand/Sappemeer en Stadskanaal. Deze corporatie richt zich met name op de mensen met
lage inkomens, dat zij betaalbaar kunnen wonen. De demonstratie in onderhavig project zal
plaatsvinden bij een project van hen, waarbij 27 woningen uit hun woningbestand gerenoveerd
gaan worden. Zij zullen met name kennis verstrekken met betrekking tot de woningmarkt.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

VolkerWessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling Noord Oost B.V.

Deisol B.V., Woningcorporatie Lefier
01.05.2015 – 31.12.2015
DEI 2015
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c18/bf0/5a0c18bf0e1b737294
2392.pdf
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HER regeling
63.

TEHE118017 - DSD-PV to the test (DSD-PV)

Aanleiding
De acceptatie van veranderingen in de gebouwde omgeving vormen een belangrijke uitdaging in de
energietransitie. Publieke weerstand ligt op de loer bij grootschalige uitrol van het huidig PV-aanbod.
Onder druk van milieu, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zal PV in de komende jaren
prominenter aanwezig zijn in de stedelijke omgeving. Grotere oppervlakten moeten bedekt worden
om de CO2-beperkende doelstellingen te halen. Een tweede grote uitdaging is integratie van PV op
en in gebouwen. Een grootschalige uitrol vraagt om een meer geïntegreerde aanpak in plaats van PV
als los element. De derde uitdaging is de toenemende bestuurlijke druk en daarmee gepaard gaande
regelgeving om gebouwen versneld energieneutraal te maken. Dit zal niet vanzelf gaan. Uit het
gebruikersonderzoek van DSD-PV blijkt dat architecten, stedenbouwkundigen en ontwikkelaars dit
(oa) alleen zullen doen wanneer deze gevels een aantrekkelijk uiterlijk kunnen krijgen. Dit project is
een vervolg op Dutch Solar Design (RVO, TEUE116142), waarin de proof of principle is
gedemonstreerd dat de visuele, esthetische kwaliteit van BIPV, gebaseerd op print technologie,
mogelijk is en een sterke marktvraag kent.
Doelstelling
Het doel is de energieverduurzaming van de stedelijke gebouwde omgeving te versnellen door de
ontwikkeling van veelzijdig esthetisch zonnestroom opwekkend (gevel)plaatmateriaal welke breed
geïntegreerd kan worden in de openbare ruimte. Subdoelen zijn:

•

•

•

Verdiepen van de inzichten in de (latente) behoeften van vastgoedeigenaren, hun huurders,
omwonenden en andere betrokkenen waar het gaat om de implementatie van DSD-PV in hun
(leef)omgeving.
Openstaande vragen over de ontwikkelde DSD-PV panelen in veldtests te beantwoorden. Deze
vragen gaan o.a. over systemen en integratie, energieopbrengst in relatie tot mogelijkheden
elektrisch systeem, productlevensduur en het gewenst ontworpen en gerealiseerde uiterlijk.
Het product verder te ontwikkelen in de diverse uitingsvormen tot integrale gevelelementen met
behoud van energieprestatie en om te komen tot een markt geaccepteerde prijs, wat betekent
dat het ontwikkelde zonne-energie opwekkende gevelmateriaal qua kostprijs kan concurreren
met de meeste materialen die in de bouw worden gebruikt voor de gebouwschil, terwijl over de
gehele levensduur ook nog eens tot circa 200 €/m2 stroom wordt geproduceerd.

Korte omschrijving

•
•
•
•
•

Locatieonderzoek, analyse van het product, als basis voor optimalisatie en design objecten.
UNStudio, TNO, TS Visuals, DIG, Solar Visuals, BAM, ProRail, SED.
Gebruikersonderzoek vastgoedeigenaren en omwonenden, ontwerp- en draagvlaksessies
gedurende en aan het einde van de veldtest. Design Innovation Group (DIG).
Opbrengst voorspelling en print ontwerp voor maximale opbrengst in de praktijk. Ontwikkeling
opbrengstmodel. TS Visuals, TNO, UNStudio, DIG.
Veldtests, met onderzoek naar opschaling en hoe de DSD-PV panelen presteren onder realistische
omstandigheden. Solar Visuals, TNO, TS Visuals, UNStudio, DIG, BAM, ProRail, SED.
Doorontwikkeling integraal gevelelement, inclusief betrouwbaarheid- en levensduuronderzoek en
onderzoek naar productdiversificatie. TNO, TS Visuals, UNStudio, DIG, Solar Visuals, SED, DSM.

Resultaat

•

Vijf veldtests van esthetische zonne-energie opwekkende gevels; rapport over opschaling,
opbrengst en levensduur resultaten. We leren:
o Hoe het voorgestelde beeld van DSD-PV op (verticale) vastgoedobjecten in de realiteit
uitpakt en wordt geapprecieerd;
o Wat de beste opties zijn voor het elektrisch systeem in relatie tot de esthetiek van DSD-PV;
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o

•
•
•

Hoe de werkelijke opbrengst zich verhoudt tot de verwachte opbrengst, welke parameters
daarop van invloed zijn, wat de opties zijn om de opbrengst te vergroten en wat de invloed is
van richtingsoriëntatie;
o Wat de beleving is van gebouweigenaren en direct omwonenden en of/hoe zij willen mee
investeren in de aanleg en het onderhoud van DSD-PV.
Opbrengstmodel om de relatie tussen ontwerp, print, vermogen, oriëntatie en energieopbrengst
te berekenen.
Rapport over product diversiteit incl. afbeeldingen van onderzochte prototypes en ontwerp
studies.
Prototype integraal gevelelement met vergrote productdiversiteit en verlaagde
opwekkingskosten.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

BAM Bouw en Techniek B.V., DIG - Design Innovation Group, ProRail B.V.,
Solar Electricity Development BV, Solar Visuals B.V., TS Visuals B.V. , Van
Berkel en Bos U.N. Studio B.V., DSM Advanced Solar
01.02.2019 – 30.10.2021
HER
Fysieke integratie
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64.

TEHE118026 - Pre-mounted Renewable Energy Façades for cost-effective
Buildings (PREFAB)

Aanleiding
Prefab bouwen met PV is een zeer veelbelovende bouwtechniek die op schuine daken al bewezen
heeft in grote mate de kosten te kunnen reduceren ten opzichte van reguliere ‘op dak’ PV
installaties. De besparingen zitten met name in het vermijden van PV installatiekosten en een
verminderd materiaalgebruik. Naast de kostenvoordelen is er meer ontwerpvrijheid en een betere
kwaliteitsborging mogelijk wanneer het bouwdeel in een geconditioneerde ruimte wordt
geassembleerd. Er zijn de komende jaren grote uitdagingen om gevels van PV te voorzien. Hierbij
gaat het om zowel woning laagbouw gevels, woning hoogbouw gevels, kantoorgevels en
industriegevels. In dit project worden innovatieve prefab gevelelementen ontwikkeld die tegen zeer
lage meerkosten een PV functionaliteit meegeven.
Doelstelling
Binnen het project wordt innovatieve technologie ontwikkeld op het gebied van prefab integratie van
PV panelen met een variëteit aan maat, vorm, kleur, reliëf en transparantie. Gebruikmakend van de
nieuw ontwikkelde technologie wordt er een prototype prefab PV gevel ontwikkeld. Het prefab PV
gevelelement zal na afloop van het project op de markt worden gebracht en in diverse
marktsegmenten bijdragen aan het realiseren van grootschalige PV op gevels.
Korte omschrijving
Het project is opgedeeld in een zestal werkpakketten. Binnen werkpakket WP1 wordt het project
management
opgepakt.
Hierin
zijn
ook
stuurgroep-bijeenkomsten,
projectplanning,
projectspecificatie, PR en disseminatie, projectadministratie en verslaglegging opgenomen. Binnen
WP2 wordt de technologie door-ontwikkeld die nodig is om de prefab PV gevelproducten te kunnen
vervaardigen. In WP3 worden prototypes van de daadwerkelijke bouwproducten ontwikkeld en
vervaardigd. Dit werkpakket wordt afgesloten met een demonstrator die in de openbare ruimte
tentoongesteld en onderzocht zal worden. Vervolgens wordt er in WP4 een uitgebreide productkarakterisatie uitgevoerd, die zowel indoor als ook outdoor testen bevat.
Resultaat
Aan het einde van het project zijn er op basis van innovatieve technologieën prefab gevel PV
product-marktcombinaties van idee tot pilot project doorontwikkeld. Deze producten zijn getoetst en
onderzocht in een prototype in de openbare ruimte. Succesvolle marktintroductie kan spoedig na het
project starten.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Sanko Solar B.V., SCX Solar B.V., Emergo Energiesystemen B.V., TGM Holding
B.V., studio solarix, Novasole B.V., Flexipol Composites B.V.
01.06.2019 – 30.06.2021
HER
Fysieke integratie

Bladzijde 103 van 119

Projecten TKI Urban Energy

65.

TEHE117022 - Zon op Zee voor off-grid (productie)eilanden (Zon op Zee)

Aanleiding
De zee biedt zeeën van ruimte. Grootschalige zonne-energiesystemen op zee bestaan nog niet. Toch
kan Nederland vrijwel geheel duurzaam aan zijn energie komen door slechts 5-10% van de
oppervlakte van de Noordzee te gebruiken voor zonne-energie. Dit kunnen we niet onbenut laten.
Echter, de kosten van iets nieuws zijn altijd hoog in het begin en worden daarna lager. Wie wil hier
mee beginnen? Het antwoord hebben wij gevonden in (produc-tie)eilanden die ver weg van vaste
land op volle zee liggen. Deze zijn off-grid en moeten hun eigen energie opwekken middels de
verbranding van fossiele brandstoffen, vaak aangevoerd per boot. Voor hernieuwbare energie is
normaal geen ruimte. Dankzij het voordeel dat drijvende zonne-energie hen biedt, kunnen zij met
een positieve business case aan het begin staan van deze ontwikkeling waarmee uiteindelijk de rest
van het land (en de wereld) kan worden voorzien van eindeloos veel hernieuwbare energie, zonder
hinder en zelfs met unieke combinaties.
Project Doel
Het doel van het project is om op pilot schaal de technologie te demonstreren die de opwekking van
hernieuwbare energie middels drijvende zonnepanelen op zee mogelijk maakt zodat deze in eerste
instantie op off-grid locaties op zee het gebruik van gas&dieselgeneratoren kan verminderen. Na dit
project moet de technologie ver genoeg bewezen zijn om tot een (pre)commerciële schaal over te
gaan – en vervolgens uit te breiden naar grootschalige drijvende zonnefarms.
Korte omschrijving van de activiteiten
In het project zal een pilot installatie gebouwd worden op zee. Een belangrijk onderdeel van dit
project is een uitgebreid testprogramma inclusief duurtest. De activiteiten kunnen als volgt worden
samengevat:
- (Detail)ontwerp drijvende proefinstallatie
- Schaaltesten in waterlaboratorium op basis van omgevingscondities op de Noordzee
- Fabricatie, inkoop, bouw en installatie proefinstallatie
- Operatie van de proefinstallatie en monitoring performance, onderhoud, afstemming
energieverbruik op het productieplatform
- De resultaten van dit project zullen verwerkt worden in de engineering van een grotere installatie
(1-5 MW) voor een groot platform en als eerste proef in een windfarm.
Resultaat
- Een werkende drijvende zonne-energie pilotcentrale op zee.
- Met dit project wordt voor het eerst een start gemaakt met de praktijk, waaruit geleerd wordt,
waarmee de dalende kosten-curve gaat beginnen voor deze nieuwe ontwikkeling
- De benodigde kennis over welk type zonnepanelen, coatings, systeemcomponenten en
systeemafwerking het beste bestand zijn tegen langdurig verblijf op zee, alsmede hoe deze
verder verbeterd zouden kunnen worden (indien nodig)
- Kennis over de opbrengsten van een systeem op open zee in vergelijking met een systeem op
land
- Ervaring en vertrouwen om de ontwikkeling te vervolgen middels grotere installaties die complete
productieplatformen van hernieuwbare energie voorzien en daarmee het ge-bruik van vervuilende
diesel/gasgeneratoren kunnen voorkomen en die door kunnen groeien tot grote zonnefarms
tussen de windmolens op zee.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Oceans of Energy B.V.

ECN, Marin, TNO, TAQA Offshore B.V., Oranje-Nassau Energie B.V.
01.09.2017 – 31.01.2021
HER
Fysieke integratie

Publicatie 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d1/8c6/374/5d18c63743e233029
37369.pdf
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66.

TEHE116051 – Extase

Aanleiding
Gebouwgeïntegreerde zonne-energie, ofwel BIPV, wordt vaak gezien als de meest verstandige wijze
van duurzame elektriciteitsopwekking in de gebouwde omgeving om een aantal redenen: mooier,
architectonisch, langere levensduur, hogere opbrengst, verhoogde bouwwaarde en een verbetering
van verouderde bouwoplossingen. Helaas zijn beschikbare BIPV oplossingen vaak nog te duur
waardoor ze moeilijk kunnen concurreren met standaard zonnepanelen die als op-dak oplossing
(Building Applied Photovoltaics - BAPV) worden gemonteerd.
Doel van het project
Dit project heeft als doel om BIPV gereed te maken voor grootschalige toepassing in Nederland door
het combineren van hoogwaardige technologie en het realiseren van demonstratieprojecten met als
gevolg het creëren van voldoende massa waarmee de kostprijs van BIPV systemen verder daalt.
Activiteiten
In werkpakket 1 ontwikkelt Exasun haar laminaattechnologie en werkt KIWA aan versnelde
levensduurtesten op paneelniveau om een levensduur van >30 jaar aan te tonen. In de
werkpakketten 2 t/m 6 worden vervolgens de BIPV systeemontwikkelingen in combinatie met de
Black Glass module-integratie uitgevoerd voor ZigZagSolar, COSMOS, Mystiek, AER en Black Roof.
In werkpakket 7 vindt de systeemintegratie en demonstratie plaats. Hierin ontwikkelt KIWA tevens
versnelde levensduurtesten op systeemniveau. Autarco werkt aan systeemintegratie en monitoring
en werkt i.c.m. de overige partners de businesscase van de diverse producten in een totaaloplossing
uit. Er worden demonstraties gerealiseerd van de diverse BIPV concepten in samenwerking met
bouwpartners. NEBER/Zuyd is verantwoordelijk voor monitoring van de gerealiseerde opstellingen en
werkt samen met de NVTB aan disseminatie van de resultaten in de bouwindustrie.
Resultaat
In dit project worden vijf BIPV concepten voorzien van de Black Glass technologie van Exasun:
- COSMOS voor gevels van TULiPPS;
- ZigZagSolar van Wallvision;
- Mystiek zonnedakpan van Solinso;
- AER – Aesthetic Energy Roof van AERspire;
- Black Roof van Exasun.
Voor alle projecten worden demonstraties gerealiseerd om de toegevoegde waarde m.b.t. lage
systeemprijs, hoog energie conversierendement, lange levensduur, fraaie esthetiek en lage
technische complexiteit en financiële risico’s aan te tonen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TULiPPS Solar B.V.

Wallvison B.V., Exasun B.V., Solinso B.V., AERspire B.V., Autarco B.V., Kiwa
Nederland B.V., Zuyd Hogeschool, Plastica Plaat B.V.
01.06.2016 – 30.09.2018
HER
Fysieke integratie

Eindrapport 2020:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5fa/00a/e7d/5fa00ae7db5e302497
8085.pdf
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67.

TEHE116091 - Full Aesthetic Solar Roof (FASR)

Aanleiding
BEAUsolar® wil, samen met uitvoerende MKB-bedrijven, in een eerste proefopstelling demonstreren
en uittesten dat volledig geïntegreerde zonne-energie (PV) daken gerealiseerd kunnen worden, die
ook bovendien esthetisch, betaalbaar en innovatief zijn.
Deze demonstratie is nodig om aan alle betrokken marktpartijen de kwaliteit te tonen, van een
product, dat in de experimentele fase zijn kwaliteit reeds heeft bewezen, maar nu door een
grootschalige toepassing resultaten kan kenbaar maken aan een groter publiek.
Doel van het project
Het doel van het project is om aan te tonen dat de beoogde PV elementen, bevestigd via een
innovatieve constructie, goed geïntegreerd kunnen worden in traditionele schuine dakconstructies op
woningen, waardoor afdekking door ( keramische) pannen niet meer nodig is. Deze unieke
constructie is zowel toepasbaar bij nieuwbouw als renovatie en kan seriematig geprefabriceerd
worden voor het realiseren van complete PV daken.

Het project draagt bij aan het kostenefficiënter realiseren van de duurzame
energiedoelstelling in 2023.
Per gemiddeld dak, oppervlakte 27m², wordt er jaarlijks 4.000kWh opgewekt. In dit project worden
25 daken gerealiseerd. Dus de besparing met dit project is dan jaarlijks 100.000 kWh. Bij een
looptijd van 7 jaar is de besparing 700.000kWh. Bij een levensduur van 30 jaar is de besparing
3.000.000 kWh.
Voor deze producten is een groeimarkt. De verwachting is dat er in de periode van 2017 tot en met
2023 20.000 daken gerealiseerd worden. Bij een jaarlijkse besparing van 4.000kWh per woning en
een gemiddelde duur van 3,5 jaar (gemiddelde van 2017 tot en met 2023) is de totale besparing
van 20.000 woningen: 80.0000.000kWh. Met een levensduur van 30 jaar zal de besparing van deze
20.000 woningen 2.400.000.000kWh.
Ook in het buitenland wil men esthetische BIPV producten voor hellende daken toepassen. In de
periode van 2017 tot en met 2023 zullen we 5.000 daken gaan realiseren.
Activiteiten
Met de projectpartners en de bouwkundige aannemers allereerst de geselecteerde woningbouw
projecten verder beoordelen op onder andere oriëntatie, bouwperiode en dergelijke.
Deze projecten verder bouwkundig en PV technisch uitwerken, daarna deze daken realiseren en
monitoren op rendement.
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Doelstelling van het project
Om een proof of principle vast te kunnen stellen is het afgelopen jaar één pilotwoning gerealiseerd.
Daarbij zijn nog een aantal verbeterpunten aan het licht gekomen. In de geplande demonstratie
wordt een sterk verbeterd en eenvoudig technisch concept gerealiseerd, dat voor een groter publiek
de meerwaarde aantoont van dit type dak: zowel bouwtechnisch, financieel alsook esthetisch.
Het samenwerkingsverband gaat met dit project in totaal 25 woningen realiseren, daarna één jaar
monitoren om met de bewezen resultaten het product grootschalig uit te rollen.
Beoogde resultaten van het project in relatie tot de doelstellingen.
1. Het concept Full Aesthetic Solar Roof is een uitontwikkeld concept, dat voldoet aan de technische
eisen, is concurrerend in prijsstelling, bewezen goede rendementen en esthetisch verantwoord
2. Verbetering van de energieopbrengst door maximale benutting van het dakoppervlak, in
vergelijking met de gangbare systemen.
3. Een verbeterd natuurlijk ventilatiesysteem onder de PV panelen waardoor het systeem een
hogere opbrengst heeft dan de traditioneel aangebrachte panelen.
4. Na montage, monitoring en evaluatie is de aluminium constructie geoptimaliseerd.
5. Het Businessplan is gereed voor verdere commercialisering van het product.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Bouwkundig- & facilitair adviesbureau / BEAUsolar®

Petec Solar
01.05.2016 – 31.10.2018
HER
Fysieke integratie

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/43c/e87/5c843ce87b8017046
24648.pdf
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68.

TEHE116358 – Comfortable Climate Concepts (C3)

Aanleiding
Er ligt een grote uitdaging in de wereldwijde verduurzaming van de energievoorziening. De
producten die nu voorhanden zijn, komen voort vanuit een componentengedachte. De impact van
een duurzaam energiesysteem op het binnenklimaat van de woning is significant. Projecten uit het
verleden hebben aangetoond dat met name comfort, welzijn, gezondheid en een goed binnen- (en
buiten-)klimaat te weinig aandacht hebben gehad.
Doel van het project
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een competitief geprijsd, multifunctioneel
klimaatconcept dat naast een duurzame warmte- en energievoorziening zorgt voor comfort, welzijn,
gezondheid met behulp van klimaatfuncties vanuit één gebruiksvriendelijke interface. Het systeem
zorgt voor een betere toepasbaarheid van gecombineerde elektrische en thermische energie opwek.
Daarmee draagt het project bij aan het halen van de duurzame energiedoelstellingen in 2023, en
leidt dit tot een besparing op de SDE+ uitgaven.
Korte omschrijving van de activiteiten
In werkpakket 1 worden de verschillende componenten gekarakteriseerd. Daarnaast worden de
eisen vastgesteld waaraan de componenten dienen te voldoen. vervolgens vinden er ontwikkelingen
plaats om aan de gestelde eisen te voldoen.
In werkpakket 2 worden de diverse componenten geïntegreerd in het prefab bouwelement van
Unilin. Daarnaast worden de communicatieprotocollen voor de diverse componenten ontwikkeld en
gekoppeld middels de Internet of Things interface.
In werkpakket 3 wordt de weg naar de markt voorbereid. Eerste stap hierin is het opleveren van een
pilotwoning waarbij het systeem in bedrijf gaat.
De monitoring van het systeem zal in werkpakket 4 plaatsvinden. Daarnaast zal de businesscase
verder worden uitgewerkt voor het klimaatconcept en het businessmodel van SWYCS. Disseminatie
van het klimaatconcept vindt ook plaats in werkpakket 4.
Werkpakket 5 omvat het projectmanagement van het project.
Resultaat
Het resultaat van het project betreft een competitief geprijsd klimaatconcept voorzien van een
innovatieve IoT-interface, Air-Volt systeem, prefab geïsoleerd dakelement met daarin verwerkt een
liggend zonneboilervat. Daarnaast zal het systeem worden voorzien van ventilatie met
warmteterugwinning. Het klimaatconcept wordt getest d.m.v. een pilotproject.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Navetto B.V.

HRsolar B.V., Zehnder Group Nederland B.V., Unilin Insulation B.V., DSP
Innovation B.V., Hoffman elektro B.V.
11.03.2017 – 30.06.2019
HER
Fysieke integratie

Eindrapport 2020:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5fa/00b/201/5fa00b201d9d0997056422.pdf
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69.

TEHE116367 – Compact Solar 2.0 (CS 2.0)

Aanleiding
Op de markt worden op dit moment (vrijwel) uitsluitend PV systemen aangeboden met standaard
afmetingen. De vraag naar zonne-energie wordt steeds groter, maar niet iedereen heeft een dak dat
geschikt is om de grote standaard PV panelen met bijbehorende ballast te plaatsen. Daarnaast is er
een groep mensen die wel duurzame energie wil, maar zonnepanelen zichtbaar op hun woning niet
esthetisch vindt. Voor deze mensen biedt Compact Solar de oplossing.
Compact Solar is een volledig geïntegreerd, lichtgewicht, intelligent en modulair PV systeem voor
toepassing op platte daken. Compact Solar is gebaseerd op kleine(re) panelen van 30 en 150 Wp.
Door de beperkte afmetingen is het efficiënter in te passen op kleine dakoppervlakten. Daarnaast
zijn de modules beter hanteerbaar en dus sneller op het dak te monteren. Ook is het systeem niet
zichtbaar vanaf de grond en daardoor een esthetische oplossing.
Doel van het project
Door het aerodynamische ontwerp en slimme montagesysteem is er voor het Compact Solar
systeem geen zware ballast nodig. Hierdoor wordt Compact Solar zeer lichtgewicht en daardoor
uitstekend toepasbaar op daken die constructief niet sterk genoeg zijn voor reguliere systemen. Dit
maakt Compact Solar de ideale oplossing voor bijvoorbeeld dakkapellen, carports, garages,
(vakantie)bungalows en bedrijfsgebouwen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Alle componenten (PV paneel, onderconstructie, omvormer ,elektronica en interconnectie) worden in
de module geïntegreerd waardoor installatiegemak en –snelheid optimaal zijn. Bovendien is het
systeem hierdoor volledig modulair. Voor een efficiënte en robuuste werking ontwerpen we een
systeem architectuur op basis van een aantal slimme elektrotechnische oplossingen.
Resultaat
Uiteindelijk maakt dit alles het mogelijk dat consumenten zelf hun Compact Solar systeem kunnen
installeren door alleen een stekker in het stopcontact te steken. Op deze manier maken we van
zonnepanelen een toegankelijk consumentenproduct.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Compact Solar B.V.

Automatic Electric Europe B.V., Expice B.V., Heliox B.V., NewSolar B.V., TU
Delft, Ruiter Advies Verkoop B.V.
01.04.2017 – 31.10.2019
HER
Fysieke integratie
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70.

TEHE116369 – Innovatieve Zon-PV op Water (INNOZOWA)

Aanleiding
Er zijn grote (inter)nationale ambities op het gebied van realisatie Zon PV. De kostprijs van zon PV
en constructie kan echter concurrerender. Daarbij is de beschikbaarheid van het oppervlak in
stedelijk gebied voor de huidige systemen zeer beperkt ('ze liggen in de weg'), terwijl de potentie
van waterbergingen, plassen, weteringen, etc in landelijke en stedelijk gebied groot en onbenut is.
Doel van het project
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een zon PV systeem dat kan worden toegepast
op binnenwater, concurrerend en aanvullend is voor Zon PV op land en meerwaarde heeft voor
doelstellingen van het waterbeleid. Op deze manier wordt in 2023 naar verwachting 10.000 MWh /
jaar aan extra duurzame elektriciteitproductie aan de elektriciteitsmix toegevoegd.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project bestaat uit de volgende vijf werkpakketten:
1. Onderzoek en ontwikkeling drijfconstructie
2. Optimalisatie bifacial panelen
3. Pilotonderzoek
4. Opschalingsonderzoek
5. Projectmanagement en communicatie
Resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een overzicht van de huidige stand van zaken, randvoorwaarden en
uitdagingen. Daarnaast zullen ontwerpsessies, pilotonderzoek en optimalisaties leiden tot een
haalbaar concept.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Waterschap Rivierenland

Hakkers B.V., TU Delft faculteit EWI, Blue21 B.V.
01.04.2017 – 31.12.2019
HER
Fysieke integratie
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71.

TEHE116900 – Zon op Water

Aanleiding
Voor de Nederlandse doelstelling van 16% duurzame energie in 2023, is circa 10 GWp PV in 2023
nodig. Om dat te realiseren is het naast toepassing op daken en grootschalige toepassing op land,
van belang om grootschalige toepassing op water te benutten.
Er is inmiddels wereldwijd enige ervaring opgedaan met drijvende PV systemen op water. Daarvoor
bestaan een aantal verschillende concepten met verschillende niveaus qua rijpheid. Over het
algemeen geldt dat er een zeker mate van bewezenheid is op beschut gelegen ondiepe wateren met
weinig golfslag.
Potentieel is zonne-energie op water goedkoper dan zonne-energie op land, vanwege lagere
stakeholder management kosten, hogere kWh opbrengst en de mogelijkheid om gemiddeld grotere
parken aan te leggen dan op land.
Bovendien is het potentieel areaal dat aangewend kan worden groot. Er zijn echter nog een aantal
barrières weg te nemen om dit potentieel te ontsluiten en ook voldoende vertrouwen bij
investeerders op te bouwen.
Doel van het project
Doel van het project is om de toepasbaarheid van drijvende PV systemen uit te breiden naar
wateren met meer golfslag (‘golfslagcategorie 2’). Hiervoor moet doorontwikkeling plaatsvinden van
bestaande concepten. Deze doorontwikkeling heeft betrekking op:
• Optimaliseren van een aantal ontwerpparameters gericht op optimalisatie van de verhouding
opbrengsten en kosten. Hiervoor willen we opbrengstmodellen, kostenmodellen en business cases
ontwikkelen en valideren, van waaruit iteratief de ontwerpparameters aangepast kunnen worden.
• Optimaliseren van de ontwerpen mbt golfbestendigheid en drijfvermogen gericht op
toepasbaarheid in golfslagcategorie 2 omstandigheden. Hiervoor willen we een dynamica model
ontwikkelen en valideren en van daaruit de optimale keuzes maken.
Bovendien willen we ook andere geïdentificeerde barrières voor uitrol van drijvende PV systemen
adresseren en wegnemen. Door deze geïntegreerde aanpak, waarbij barrières op allerlei vlakken in
samenhang worden geadresseerd, wordt het benutbaar areaal in Nederland voor uitrol van PV sterk
vergroot. Daarmee draagt dit project substantieel bij aan de duurzame energiedoelstelling van 16%
in 2023.
Korte omschrijving van de activiteiten
Een eerste stap in het project is ontsluiting van de internationale kennis op het gebied van drijvende
PV systemen. Op basis van lessons learned uit internationale en nationale projecten, kunnen we al
een eerste verbeterslag in de ontwerpen maken.
Een centraal onderdeel van dit project is een uitgebreide veldtest van vier verschillende
systeemconcepten voor PV op water. Deze veldtest richt zich op zonnestroominstallaties op
binnenwater met medium golfslag (golfslagcategorie 2). Locatie van de veldtest is de Slufter
Maasvlakte. De bedrijven Sunfloat, Wattco, Sunprojects en Texel4trading ontwerpen binnen het
project ieder een 50 kWp systeem. Op basis daarvan wordt de veldtest ingericht op de Slufter
Maasvlakte, met ondersteuning van Havenbedrijf Rotterdam. SEAC leidt het verzamelen en
analyseren van de data uit de veldtest. De veldtest dient gelijktijdig vijf doelen (zie hoofdstuk 2),
waaronder doorontwikkeling van de concepten.
Kernactiviteiten in het project zijn gericht op een beter begrip van de relatie tussen ontwerpkeuzes
en performance.
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We ontwikkelen en valideren een dynamisch model dat inzicht geeft in mechanische stabiliteit
van de systemen onder belasting door wind en door golfslag. Deze studie dient om risico’s mbt
verankering en stabiliteit van de systemen te minimaliseren Op basis hiervan maken we
verbeterde afwegingen en keuzes voor het ontwerp van de systemen.
We ontwikkelen en valideren modellen mbt kosten en opbrengsten van de systemen als functie
van een veelheid van ontwerpparameters. We noemen hier de vier belangrijkste
ontwerpparameters:
o Orientatie van de panelen (hoek ten opzichte van het water), deze keuze heeft invloed op o.a.
windbelasting en opbrengst.
o Keuze voor niet-draaibaar, éénassig draaibaar of tweeassig draaibaar. Deze keuze heeft
invloed op o.a. opbrengst en kosten.
o Lichtafsluitend systeem versus licht-open systeem. Deze parameter (bedekkings-graad) heeft
invloed op o.a. vergunbaarheid (ecologie), kosten en opbrengsten.
o Orientatie van de panelen (Z versus OW), deze keuze heeft o.a. invloed op
vermogensdichtheid (Wp/m2) en op opwekprofiel over de dag en daarmee op de waarde van
de gegenereerde kWh.
We ontwikkelen een model dat het verband tussen ontwerpparameters van de systemen en
eventuele ongewenste effecten op de primaire functie van het water in kaart brengt. Deze
effecten zijn fysisch-chemische, ecologische en toxicologische effecten. Op basis hiervan maken
we verbeterde afwegingen en keuzes voor het ontwerp van de systemen (materiaalkeuze,
bedekkingsgraad, warmteafgifte).

Onder auspiciën van met name Rijkswaterstaat, een aantal waterschapsorganisaties en
drinkwaterbedrijven wordt een vergunbaarheidsstudie uitgevoerd. Deze studie dient om helderheid
te verschaffen over vergunbaarheid van zon-op-water systemen in relatie tot waterveiligheid,
waterkwantiteit, nautische aspecten, operationele aspecten (onderhoud) en overige aspecten die te
maken hebben met de primaire functionaliteit van de diverse wateroppervlakken in Nederland.
Bovendien wordt in deze studie een beoordelingskader ontwikkeld voor de vergunningverlener en
wordt een overzicht gemaakt van de te doorlopen procedures die de initiatiefnemer en de overheden
bij een vergunningstraject gezamenlijk moeten doorlopen.
De samenwerkende partijen in het project ontwikkelen naast opbrengstmodellen en kostenmodellen,
ook business modellen en business cases voor de verschillende systemen en de verschillende
toepassingswateren. Hierin vertegenwoordigt Eneco de blik van de energiewereld. Een
klankbordgroep bankability bestaande uit vertegenwoordigers van investeerders, ministerie van EZ
en Duurzame Energie Koepel zal fungeren als sparring partner voor het project consortium.
Resultaten
•
Rapportage ontsluiting internationale kennis en lessons learned.
•
Verbeterde concepten voor drijvende PV systemen, toepasbaar voor golfslagcategorie 2.
•
Kostprijsverlaging voor grootschalige zonne-energie.
•
Rapportage over een veldtest voor vier verschillende concepten voor drijvende PV systemen,
met daarbij de afwegingen en toepasbaarheid voor verschillende toepassingsgebieden.
•
Opbrengstmodel en kostenmodel van de systemen als functie van ontwerpparameters.
•
Modelstudie mbt het verband tussen ontwerpparameters van de systemen en eventuele
ongewenste effecten op de primaire functie van het water.
•
Rapportage mbt vergunbaarheid en daaraan verbonden voorwaarden en procedures voor PV-opwater systemen.
•
Exportkansen voor Nederlandse bedrijven.
•
Nederland als leidend in PV-op-water systemen, met een belangrijke bijdrage aan de 2023
doelstelling.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN

Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Sunfloat B.V., Sunprojects B.V.,
Wattco-Arctic Blue B.V., Eneco Solar, Bio& Hydro B.V., STOWA, Waterschap
Zuiderzee, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap
Rivierenland, Evides Waterbedrijf, PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland,
Waterbedrijf Groningen, Waterleiding maatschappij Limburg, TNO, KNMI,
Texel4trading
01.11.2016 – 30.04.2019
HER
Fysieke integratie
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72.

TEHE115039 - BIPVT Dakpaneel (BIPVTPANEL)

Aanleiding
De gebouwde omgeving, specifiek de sector woningbouw, heeft een dringende behoefte aan gebouw
geïntegreerde oplossingen voor de opwekking van duurzame energie, die bovendien efficiënter is
dan bestaande commbinaties van PV en zonthermische systemen. Oplossingen met een stekker en
een slang, ofwel waarmee zowel elektriciteit als warmte gewonnen kunnen worden. Gebouw
geïntegreerde BIPVT met bovendien aandacht voor esthetica in verband met acceptatie in de markt.
Doel van het project
Met dit project wordt beoogd een multifunctioneel bouwdeel te ontwikkelen waarbij verschillende
aspecten uit de werelden van bouw en energie elkaar ontmoeten: constructie en isolatie,
waterdichtheid, warmte en stroom kunnen opwekken en als serieus alternatief in de markt
aangeboden kan worden met het oog op een goede prijs rendement verhouding, waardoor
energiesystemen ook efficiënter worden en niet afhankelijk van overheidssubsidies.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het concept is reeds uitgewerkt: een dakpaneel van 6 x 2,4 meter (ook andere variaties mogelijk,
afhankelijk van daktype en –grootte). De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op:
- Het schakelen van meerdere van deze dakpanelen zodat een volledig waterdicht dak ontstaat;
- Uitwerken van passtukken en randafwerkingen en uitwerken van goede esthetica;
- Uitwerken van oplossingen voor daglichttoetreding en schoorstenen;
- De verlijming van de verschillende lagen waaruit het dakpaneel bestaat;
- Optimalisatie van het geheel, met name gericht op hoger energierendement, brandveiligheid en
windbelasting;
- Bedenken van oplossingen voor horizontaal en verticaal transport;
- Het aanwenden van de energie in het gebouw (de woning), zowel thermisch als elektrisch,
alsmede optimalisatie van het vermogen van energieopwekking.
Resultaat
Een innovatief dakpaneel dat functioneert als een prefab bouw-/energieoplossing voor de
grondgebonden woningbouw in alleenstaande vorm, voor geschakelde woningen of bij rijtjeshuizen.
Dit dient als vervanging voor situaties waar combinaties van PV en zonthermische systemen worden
gebruikt. Een concept dat op een groot deel van de bestaande en nieuw te bouwen woningvoorraad
toepasbaar is en een bijdrage levert in het terugdringen van de verrommeling van het
dakenlandschap en leidt tot een grootschalige verduurzaming (thermisch en elektrisch) van de
woningmarkt (nul energie woningen), vanwege de betaalbaarheid van deze oplossing.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

SolarTech International B.V.

Henkel Nederland BV, Nathan Import/Export
01.07.2015 – 31.12.2016
HER
Fysieke integratie

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5b7/16f/ecc/5b716fecca05f15786
4307.pdf
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73.

TEHE115054 - Duurzame Renovatie Gestapelde Woningbouw (DRGW)

Aanleiding
Er zijn circa 2.000 galerijflats in Nederland. Veel van deze gebouwen stammen uit de jaren ’60 en
’70 en dienen gerenoveerd te worden, zowel qua wooncomfort, bouwtechnische levensduur (30 jaar)
als qua energetische prestaties. Verduurzaming van de gebouwen is essentieel, maar toepassing van
zonnepanelen is niet evident. Hiervoor moet een aantal uitdagingen worden opgelost:
ketensamenwerking, benutten gevel voor voldoende energie-opwekkend vermogen, beperken
bouwkundige en installatietechnische risico’s, creëren van een aantrekkelijke financiering en
business case voor realisatie van het BIPV systeem en het toevoegen van intelligentie.
Doel van het project
Het project heeft als doel om een intelligent en duurzaam BIPV gevelsysteem geschikt voor
duurzame renovatie van gestapelde woningbouw, inclusief financieel aantrekkelijke business case te
ontwikkelen. Het project levert een eerste pilot op, maar het systeem dient daarna schaalbaar te
zijn, zowel industrieel/technisch als financieel, zodat een uitrol naar overige locaties in Nederland
haalbaar wordt en hiermee een nieuw marktsegment kan worden voorzien van PV.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project bestaat uit een ontwikkelfase en een uitvoerende fase. In de ontwikkelfase worden de
innovaties uitgewerkt met betrekking tot ZigZagSolar, Herman de Zonnestroomverdeler en Tautus’
financiële modellen. Deze drie ontwikkelingen resulteren in een totaalconcept dat in de uitvoerende
fase wordt toegepast in de pilot Eisenhower flat II. Na installatie vindt monitoring plaats en
disseminatie van de verkregen resultaten. Creteq is werkpakketleider van WP1 (industrialisatie
gevelconcept), Tautus is werkpakketleider van WP2 (ontwikkeling financieel model en intelligente
monitoring). Na afronding van deze twee werkpakketten is Tautus als systeemeigenaar
verantwoordelijk voor het realiseren van de installatie in WP3 (conceptintegratie en pilottoepassing).
De installatie vindt in nauw overleg met LAUDY (verantwoordelijk voor de gehele renovatie van de
flat) en ZOwonen (gebouweigenaar) plaats. De monitoring in de gebruiksfase (WP4) wordt
gecoördineerd door LENS. GIPE coördineert de algehele voortgang en planning.
Resultaat
Dit project resulteert in een industrieel toepasbaar BIPV gevelsysteem (ZigZagSolar), gekoppeld
middels een intelligent systeem dat monitoring, salderen en aanbod- en vraagbalancering mogelijk
maakt (Herman de Zonnestroomverdeler) en een aantrekkelijk financieringsmodel waarmee
woningcorporaties ontzorgt worden (Tautus financieel model). De combinatie van deze innovaties
wordt toegepast in een eerste pilot bij woningcorporatie ZOwonen, de Eisenhower flat II, gelegen
aan de Eisenhowerstraat te Sittard.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Tautus B.V.

Laudy Bouw & Ontwikkeling B.V., GIPE B.V., Local Energy Networksystems &
Services B.V., Stichting ZOwonen, Creteq BV
23.07.2015 – 30.06.2017
HER
Fysieke integratie
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74.

TEHE115088 - PRefab Integrated Multifunctional Energyroof (PRIME)

Gebouwen en huizen moeten richting “zero-energy buildings”, waarbij er een groeiende behoefte is
naar geïntegreerde systeemoplossingen die rekening houden met eisen en wensen op het vlak van
comfort, akoestiek en esthetiek. Om te kunnen voldoen aan de steeds scherpere eisen voor de
energieprestatie zal de toepassing van BIPV derhalve onvermijdelijk worden.
Het project PRIME (PRefab Integrated Multifunctional Energyroof) resulteert in een esthetisch
aantrekkelijk compleet prefab energiedaksysteem. De oplossing bestaat uit een blokkendoos aan
oplossingen voor daken die voor een all-in €/m2 prijs aangeboden wordt. Het systeem maakt
gebruik van hoog rendement PV panelen met lange levensduur. De combinatie van brede
toepasbaarheid en hoog rendement leidt tot het kosteneffectiever halen van de duurzame
energiedoelstellingen in 2023 dan middels SDE+ uitgaven.
Het project bouwt voort op de COSMOS technologie ontwikkeld in het LiRoB project. Deze
technologie biedt een esthetische en flexibel toepasbare glass building skin. Het COSMOS systeem
wordt uitgebreid met dummy’s, randafwerking, dakramen etc. en toegepast in combinatie met
isolatie. Het totaal wordt gecombineerd in een prefab scharnierkapsysteem waarmee optimale
efficiëntie in de bouw en renovatie van woningen wordt behaald. Activiteiten in het project zijn
gericht op de naadloze integratie tussen het COSMOS systeem en de bouwkundige elementen
(dakramen, isolatie) tot een prefab totaaloplossing. Een belangrijk onderdeel van het project vormt
het in de praktijk testen van de ontwikkelde technologieën door zowel kennisinstellingen als in
praktijktesten bij Linex en FAKRO.
De volgende resultaten worden behaald:
- een marktrijpe totaaloplossing voor energiedaken inclusief esthetische en kosteneffectieve
integratie van dakramen, randafwerking, dakkapellen, etc.;
- testopstellingen van het systeem bij Linex en FAKRO;
- demonstratiewoning met het systeem;
- inrichting van industriële processen (prefab voorbereiding, logistiek, installatie) gericht op
grootschalige toepassing in Nederland.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TULiPPS Solar BV

FAKRO Nederland BV, Linex Prefab Daksystemen BV, Femtogrid Energy
Solutions BV, IBC SOLAR BV
23.12.2015 – 30.06.2017
HER
Fysieke integratie

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ca/7a2/360/5ca7a2360342e4209
74493.pdf
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Topsector Energiestudies: Fysieke integratie
1.

TESN118035 - Esthetische Zonnepanelen voor Zonnegevels en Daken (Esthetische
Zonnepanelen)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/esthetische-zonnepanelen-voor-zonnegevelsen-daken-00031855

2.

TESN118036 - Optical & thermal bonding van Videowindow modules met een dragende glasplaat
(VideowindoW)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/optical-thermal-bonding-van-videowindowmodules-met-een-dragende-glasplaat-00031856

3.

TESN118092 - Zonne-Overkapping van ParkeerterreINEn (ZOPINE)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/zonne-overkapping-van-parkeerterreinen00031892

4.

TESN118098 - ZONKAPEL: de ruimte dakkapel met geintegreerd duurzame zonne-energie systeem
(ZONKAPEL)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/zonkapel-de-ruimte-dakkapel-metgeintegreerd-duurzame-zonne-energie-systeem-00031895

5.

TESN118103 - Energiekademuur

(EKM)

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/energiekademuur-00031897
6.

TESN118116 - Off-grid, zelfvoorzienend en zelfsturend tiny house uit prefab-onderdelen met
geïntegreerde energie (MiniStek)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/off-grid-zelfvoorzienend-en-zelfsturend-tinyhouse-uit-prefab-onderdelen-met-geintegreerde-energie-00031904
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Programmalijn 4: Flexibele energie-infrastructuur
Zie projectencatalogus deel 3 met de projecten onder programmalijn 4 t/m 5 en overige thema’s.

Programmalijn 5: Energieregelsystemen en –diensten voor en van spelers op de
energiemarkt
Zie projectencatalogus deel 3 met de projecten onder programmalijn 4 t/m 5 en overige thema’s.

Overige thema’s (institutionele en sociale innovaties en glastuinbouw)
Zie projectencatalogus deel 3 met de projecten onder programmalijn 4 t/m 5 en overige thema’s.
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