
Het dak benutten voor elektriciteit of warmte uit zonne-energie is niet 
meer ongewoon. Bij Building Integrated PV (BIPV) vormen de PV-
elementen een waterkerend of gesloten dakbedekkingssysteem.  
Dat levert mooie plaatjes op, maar wordt met name in de nieuwbouw 
toegepast. In de bestaande bouw echter kan zonne-energie beter 
worden benut: stroom èn warmte met een (standaard) PV-paneel met 
randprofiel. Deze aflevering beschrijft de toepassing van Multi Energy 
Panels van SolarTech en het belang van een integrale afweging voor de 
energiebehoefte. 

Tekst: ir Michiel Saarberg
Beeld: SolarTech International BV
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PV(T) -panelen als schakel 
in de installatie

Naast aandacht voor de 
gebouwschil - de gevel of het 
dak - moet aandacht voor de 

energiebehoefte en de wensen van 
de gebruiker eigenlijk centraal staan. 
PV(T)-elementen, geïntegreerd in de 
schil of niet, dragen daaraan bij en 
moeten zo doelmatig mogelijk werken 
(PV staat voor ‘Photo Voltaic’ en  
T voor Thermisch).

Multi Energy Panels van SolarTech 
zijn geen BIPV-product, maar wel 
innovatief te noemen. Ze benutten 
zonne-energie doelmatiger dan 
PV-elementen en dragen zo beter 
bij aan het streven naar nul-op-de-
meter. Zo hebben Jan van Liempt 
(In2ecobuildings) en Alexander 
Schiebroek (SolarTech) elkaar 
gevonden en is dat waar ze zich voor 
inzetten. Van Liempts visie op de rol 
van de ‘ecomediar’ en het gebruik 
van het APP-rekenmodel komen 
daarvoor aan de orde.

Waarom (groeit) zonne-energie?
Zonne-energie benutten, is niet 

de reden voor plaatsing van PV(T)-
panelen of BIPV-systemen.  

Dat lijkt een rare bewering, maar 
is het niet als het werk ‘Diffusion 
of Innovations’ van Everett M. 
Rogers bekend is. De vroegere 
klanten, zogenoemde ‘innovators’ 
en ‘early adopters’, hadden voor 
de plaatsing van zonnepanelen 
redenen als technologie of milieu of 
imago. Voor een groep klanten die 
nu sterk groeit, de ‘early majority’ 
te noemen, is echter een lage 
energierekening de voornaamste 
reden. Waardevermeerdering van een 
pand kan een reden worden. Deze 
‘early majority’ is een bonte stoet van 
opdrachtgevers, zoals particulieren, 
architecten en projectontwikkelaars. 
Aan de groei van deze groep lijken 
drie trends bij te dragen.

Een aanzicht van de eerste woning met MEP-panelen. Totaal zijn 31 PV-panelen van TSMC (formaat 165 cm × 65 cm, elk 160 Wp) 
geplaatst. Niet zichtbaar zijn de 30 warmtecollectoren, aanwezig onder de PV-panelen, die samen 9.000 kWh energie  
(= warmte) leveren. De energie-opbrengst met MEP-panelen is zo bijna het drievoudige van alleen PV-panelen. 
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1. Het energielabel, verplicht bij 
verkoop of verhuur van een 
woning of utiliteitsgebouw, 
kan bijdragen aan een verdere 
groei van zonne-energie, omdat 
zonnepanelen de energieklasse 
verbeteren (die wordt uitgedrukt 
in een letter op het energielabel). 

2. Een lage EPC bij nieuwbouw 
en het streven naar bijna-
energieneutrale gebouwen (BENG) 
of nul-op-de-meter (NOM). 
Een lagere energierekening is 
slechts één van de achterliggende 
redenen hiervoor. 

3. Het rendabeler (= betaalbaarder) 
worden van zonne-energie in 

Nederland, dankzij de huidige 
salderingsregeling en de regeling 
SDE+. 

Een lager energieverbruik en meer 
comfort zijn ook voor bestaande 
gebouwen haalbare doelen. 
Een grondige renovatie van de 
gebouwschil, met of zonder BIPV, 
is behoorlijk ingrijpend en vaak 
te prijzig, aldus Van Liempt en 
Schiebroek. Zij stellen dat die 
doelen goedkoper te realiseren zijn 
met eenvoudige schilverbetering, 
beproefde installaties en met 
standaard PV(T)-oplossingen. 
Sleutel voor realisatie is de 

energiehuishouding. Hiervoor zijn 
meerdere zaken relevant 
(zie kadertekst ‘De energiebehoefte’). 

Multi Energy Panel
Het idee voor het Multi Energy 

Panel (MEP) is ontstaan op het platte 
dak van een monumentaal pand aan 
de Diemerzeedijk in Amsterdam, 
het voormalige Gemeenlandshuis uit 
1727 van het Hoogheemraadschap. 
SolarTech realiseerde daar in het 
voorjaar van 2014 een Energiedak, 
dat de zonnewarmte benut door deze 
te oogsten via collectoren onder een 
gesloten dakbedekkingssysteem, met 
daarop verlijmde fl exibele 
PV-elementen. 

Van Liempt was bij dit project 
betrokken om na te gaan hoeveel 
stroom dit dak van circa 70 m2 
maximaal kon leveren door het 
gebruik van fl exibele PV-elementen. 
Hij kwam door de werking van 
het Energiedak op het idee om 
PV-panelen niet alleen te benutten 
voor de opwekking van elektriciteit, 
maar ook voor de warmtewinning. 
SolarTech heeft dat idee voor een 
PVT-paneel verder uitgewerkt en 
brengt sinds eind 2014 een product 
op de markt onder de productnaam 
Multi Energy Panel (MEP). Zelf 
spreken ze van de ‘PV-onafhankelijke 
PVT-module’ of een ‘mini-Energiedak’ 
dat achter elk bestaand of nieuw PV-
paneel kan worden aangebracht. Van 
Liempt: “Andere leveranciers bestaan, 
maar een MEP is vrij uniek, omdat 
ook de markt van reeds geplaatste 
zonnepanelen kan worden bediend”.
Bij een MEP wordt aan de 
achterzijde van een PV-paneel een 
warmtecollector geplaatst. 

De energiebehoefte 
De energiebehoefte bepaalt feitelijk de inrichting van het ener-
giesysteem en de energiehuishouding. Die behoefte of vraag is 
afhankelijk van de gebouwschil, van energiezuinige apparaten en 
vooral van het gebruikersgedrag. De energiehuishouding betreft de 
afstemming van vraag en aanbod door de regeling of sturing van 
energiestromen door de installatie. 

Een energiesysteem heeft componenten voor opwekking, opslag en 
distributie van energie. De PVT-panelen zijn de elementen voor het 
opwekken in een zonne-energiesysteem, dat zelf weer onderdeel is 
van een compleet gebouw-energiesysteem. Bij verduurzaming en 
realisatie van NOM kan de bestaande installatie worden uitgebreid 
of (deels) vervangen. In de installatie kunnen nieuwe onderde-
len bijvoorbeeld omvormers en warmtepompen zijn, terwijl oude 
onderdelen als cv-combiketels en radiatoren worden vervangen of in 
gebruik blijven. 

De installatie kan uit vele onderdelen of toestellen bestaan. Een 
zeer beknopte opsomming:
•  Zonneboilers, bodemlussen en PCM-warmtebuffers (PCM = Phase 

Change Material) dienen voor de opslag.
•  Vloerverwarming, ultra-lage transmissie convectoren of infrarood-

panelen verzorgen de distributie.
•  Warmtepompen, PV(T)-panelen en WTW-units (WTW = warmtete-

rugwinning) regelen de opwekking. 

Bij het ontwerp van een installatie kan soms het begrip robuust 
vallen. Het begrip ‘robuust’ duidt op de mate waarin de instal-
latie nog (goed) functioneert bij afwijkingen van het voorziene 
gebruik of omstandigheden. Denk aan afwijkingen zoals klimaat-
verandering, een bouwkundige ingreep of een ander gebruik (bij 
vakanties, veranderingen in gezinssamenstelling of na verkoop van 
de woning).

De blauwe en rode buizen ‘verraden’ de toekomstige plaatsing van MEP-panelen.
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Het formaat, de plaatsing (staand of 
liggend), het type PV-cel, de opbouw 
(glas-glas- of glas-folie) of de fabrikant 
van het PV-paneel maken daarvoor 
niet uit. Het ongeveer 30 mm brede 
aluminium randprofiel waarmee het 
PV-paneel moet zijn uitgerust, wordt 
gebruikt als drager. De ombouw van 
zonnepaneel tot MEP vindt plaats bij 
een sociale werkplaats in Eindhoven.

Gerealiseerde projecten
De eerste MEP-panelen zijn 

geplaatst in september 2014, circa 
30 stuks. Inmiddels zijn tientallen 
projecten gerealiseerd met variërende 
aantallen panelen per project.  
Bij alleen warm tapwater onder-
steuning ligt het aantal gemiddeld op 
vijf panelen, bij energie-nul reno-
vaties ligt dat vier tot vijf maal hoger. 
Onlangs werden nog een woonboot 
in Amsterdam en een woning in 
Stedum van MEP-panelen voorzien. 
De brochure ‘Ons huis energie-
neutraal’ van Urgenda beschrijft 
praktijkvoorbeelden van NOM-
woningen, waarvan er drie MEP-
panelen hebben. De stichting 
Urgenda stelt dat doorsnee huizen 
energieneutraal kunnen worden 
gemaakt voor maximaal € 35.000,--, 
inclusief BTW. 
Van Liempt heeft op zijn eigen 
woning 42 PV-panelen van 260 
Watt-piek geplaatst en 20 daarvan 
zijn MEP-panelen. Dat aantal is 
afgestemd op een nog aan te leggen 
ondergrondse buffer van 18 à 20 m3 
voor de klimaatinstallatie.  
De verwachting is dat de gemiddelde 
temperatuur van de buffer 18 °C 
zal bedragen. Nu voedt de warmte 
een zonneboiler van 1.000 liter. 
Bij Van Liempt thuis zorgt een 
pellet-kachel normaliter voor 
de ruimteverwarming. Door de 
bufferbak is bij een lange periode 
van afwezigheid en met een 
uitgeschakelde pellet-kachel het huis 
toch te verwarmen.
De PV-panelen worden door power 
optimizers afzonderlijk geregeld en 
gemonitord. Zo blijken identieke 
PV-panelen, met gelijke oriëntatie 
en helling en gelegen op hetzelfde 
dakvlak, verschillen van 22% in 
opbrengst te vertonen. 

Urgenda en Platform31
Verduurzaming en hoge energie-

ambities worden in Nederland 

onder meer gepromoot door de 
stichting Urgenda en via het 
innovatieprogramma Energiesprong. 
De insteek verschilt en is lastig 
om in weinig woorden duidelijk 
te maken. De stichting Urgenda 
staat een pragmatische en concrete 
aanpak voor door lokale organisaties 
en mensen, vanuit idealisme en 
overtuiging, ‘bottum up’ te noemen. 
De Energiesprong, tot eind 2015 
uitgevoerd door Platform31, wil 
dat de bouw zelf verandert om 
vervolgens zo de consument met 
een divers en passend aanbod 
oplossingen te verleiden, ‘top down’ 
te noemen.
De stichting Urgenda hanteert twee 
uitgangspunten. In hun brochure 

‘Ons huis energieneutraal’ is dat zo 
verwoord: “Ons eerste uitgangspunt 
is het streven naar een huis dat geen 
fossiele brandstoffen meer verbruikt. 
Ons tweede uitgangspunt is dat we 
voor maximaal € 35.000,-- (inclusief 
BTW) een energieneutraal huis 
willen realiseren. Dat betekent dat 
we de zogenoemde ‘Trias Energetica’ 
verlaten. De huizen worden niet eerst 
maximaal geïsoleerd. We isoleren 
alleen voor zover het nodig is om 
het comfort te verhogen, waarbij we 
de overduidelijke ‘warmtelekken’ 
natuurlijk wel aanpakken.”
Het vertrekpunt van het programma 
Energiesprong is dat er met name 
een verandering in het proces en 
de werkwijze in de bouw nodig is.  

Een mini-Energiedak 
De gewonnen warmte bij PVT-panelen wordt 
meestal gebruikt voor warm tapwater. Solar-
Tech spreekt liever van Multi Energy Panels 
(MEP), omdat ze in een geschikt systeem ook 
de koeling en verwarming van ruimten mogelijk 
maken. 
De thermische opbrengst voor een MEP van 
circa 1,65 m2 groot is circa 500 kWh per jaar. 
In een standaardpaneel loopt 12,5 meter 
leiding. Maximaal vijf panelen worden in serie 
geschakeld.  
De toegepaste PERT-ALU-PERT leidingen  
(Ø = 16 mm) worden geleverd door Uponor. 
Sprake is van een geïsoleerde aanvoer- en 
retourleiding. 
De vermogensgarantie bedraagt 10 jaar voor 
de collector. Door de koelende werking van de 
collector kan de stroomopbrengst van een PV-
paneel met 5% stijgen. 
Elk formaat PV-paneel is in principe geschikt 
om een collector achter te plaatsen, maar de 
meest gangbare afmetingen zijn  

1650 mm × 1000 mm en 1650 mm × 650 mm 
(CIGS-dunne film-panelen van TSMC).
Uit monitoring blijkt dat een vlakke plaatsing 
van MEP-panelen vanaf mei-juni voor PV een 
beter rendement geeft dan bij plaatsing onder 
de ‘ideale’ helling van 35 graden. De warmte 
die de collector afvoert, koelt namelijk de PV-
panelen.
De kosten van een MEP, een PV-paneel en 
warmtecollector ineen, bedragen circa € 2 per 
Watt-piek. Ter vergelijk: alleen de materiaal-
kosten van PV-systemen variëren van € 1,03/
Wp tot € 2,74/Wp (bron: rapport Stichting 
Monitoring Zonnestroom: ‘Inventarisatie PV 
Markt Nederland’, status april 2014).

PV-panelen leveren alleen elektriciteit en 
(zonne)collectoren leveren alleen warmte. 
Gelet op het benutten van zonne-energie dekt 
de benaming zonnepaneel eigenlijk beter alle 
mogelijkheden dan aanduidingen als PV, PV(T), 
BIPV, et cetera.

Aanzicht van een energieneutrale woonboot in Amsterdam (links in beeld) met vlak 
geplaatste MEP-panelen. De vlakke plaatsing beperkt de elektriciteitsopbrengst niet 
vanwege de koeling door de collector.
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Een andere uitvraag, beter aanbod, 
meer fi nanciële mogelijkheden, aange-
paste wet- en regelgeving èn een 
andere kijkwijze. Het programma 
Energie sprong heeft geleid tot 
vele initiatieven, zoals onder meer 
Woningconcepten.nl, Renovatiewinkels 
en De Stroomversnelling.

De ecomediar en APP
Jan van Liempt is sinds 1993 in 

de bouw actief en realiseert nu met 
zijn adviesbedrijf In2ecobuildings 
NOM-gebouwen. Niet alleen 
woningen, maar ook monumenten 
en utiliteitsgebouwen. Hij is ook 
betrokken bij Center4Energy, een 
uitvoerings orgaan dat nauw samen-
werkt met de stichting Urgenda. 
Van Liempt: “Het gaat niet om een 
product, maar om een totaalmodel. 
De aanpak is de klant centraal 
stellen, luisteren naar wat hij wil en 
een integrale benadering kiezen. 
Je moet het ook kunnen uitvoeren. 
De huidige installatiemarkt krijgt 
NOM niet zonder meer zelf voor 
elkaar.” 
Van Liempt noemt zichzelf ook wel 
een ‘ecomediar’ en is de spil in het 
proces. Hij is vanaf de start van 
het project tot en met de oplevering 
betrokken. Hij onderhoudt het klant-
contact en de communicatie met de 
werk voorbereider van de installateur.
Van Liempt: “De ecomediar is 
betrokken bij de voor bereidingen, 
de rapportages, de offertes, 
de werkbeschrijvingen en de 
garantieverklaringen. De installateur 
zelf heeft dus geen direct contact 
met de klant en dat is een wezenlijk 
verschil met de huidige markt.” 
Ook is door Van Liempt een 
softwaremodel ontwikkeld om 
de toekomstige energiebehoefte 
te bepalen voor bestaande NOM-
gebouwen. Dit APP-model (APP 
staat voor Actief Pragmatisch 

Plan voor energieberekeningen) 
is zo een alternatief voor PHPP 
(Passief Huis Plan Pakket) en 
energieprestatieadvies-software 
volgens BRL9501. Het APP-
model gebruikt het historische 
energieverbruik om te valideren of 
het model en de input – voor het 
gebouw, de bestaande installaties 
èn het gedrag van de gebruikers – 
correct is. 
Van Liempt: “Het unieke van het 
APP-model is dat de toekomstige 
energiebehoefte dus geen gok is, 
maar is gebaseerd op het gedrag en 
de wensen van de bewoners en is 
gevalideerd.” Samen met Urgenda 
wordt de software binnenkort 
geprogrammeerd en 
breed beschikbaar gesteld. 

Voor de particuliere markt is op de 
website van In2ecobuildings een 
kosteloze rekentool beschikbaar.

Voor een energieneutraal gebouw 
draagt een doelmatig zonne-
energiesysteem bij aan de 
energiebehoefte. Innovatieve 
producten, een werkwijze die 
de klant centraal stelt en een 
pragmatisch rekenmodel helpen 
daarbij. Een dakbedekker kan werk 
worden gegund op basis van een 
advies over de energiebehoefte. 
Dan moet die dakbedekker zijn 
potentiële opdrachtgever wel eerst 
prikkelen en juist adviseren, 
of dat laten doen, over 
het energieverbruik en het 
binnenklimaat.

Een schets die het principe van een 
MEP verduidelijkt.
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Schets van een energiesysteem. Voor elk van de componenten (opwekking, opslag 
en distributie) zijn meerdere mogelijkheden vermeld. Linksonder 3 opties voor 
opslag/opwekking (wko) en rechtsonder die voor opwekking. De distributie is het 
gestreepte kader en EVI betreft de elektrische verdeelinrichting. 
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Hekwerken en leuningen worden 
als doelmatig aangemerkt indien 
zij tenminste tot 1 meter boven het 
werkvlak beveiliging bieden tegen 
vallen, dan wel voldoen aan het 
voor vloerafscheiding bepaalde bij of 
krachtens het Bouwbesluit 2003. 
Maar nu kan het ook zijn dat 
0.70 meter goed is bij een breedte 
van 0.40 meter omdat het volgens die 
nieuwe Inspectiemodule gaat om een 
gezamenlijke breedte en hoogte van 
1.10 meter.

We hopen dan ook dat er snel 
uitsluitsel komt op dit punt. Niet 
alleen heeft navraag bij betrokken 
instanties op het gebied van 
wetgeving niets opgeleverd, maar 
de rol van de Arbeidsinspectie 
is nu twijfelachtig. Op basis 
van de Inspectiemodule kan de 
Arbeidsinspectie overal een streep 
doorheen halen. Wij kunnen 
een borstwering goedkeuren met 
de geldende regelgeving in ons 
achterhoofd, de Arbeidsinspectie kan 
het zo onderuit halen. Denk eens in 
het meest zwarte scenario aan de 
gevolgen. Nabestaanden krijgen na 
een dodelijk ongeval geen uitkering, 
omdat de valbeveiliging niet conform 
regelgeving is. Werkgevers kunnen 
zware boetes krijgen of failliet gaan 
of de opdrachtgever/ gebouweigenaar 
wordt aansprakelijkgesteld. Is dit een 
situatie die we willen?  

Edgar Veenman,
Voorzitter Instituut voor 
Dakveiligheid (www.ivdv.nl).

het Meerjarig Inspectie Programma 
Bouwlocaties 2011’, uitgegeven door 
de Arbeidsinspectie. Hierin staat 
een inspectienoot borstwering: “Als 
interventiecriterium met betrekking 
tot borstweringen langs dakranden 
wordt aangehouden een mindere 
gezamenlijke hoogte en breedte van 
1.10 meter. Dit bij een minimale 
hoogte van 0.70 meter.”
Onbegrijpelijk. Een nieuwe richtlijn 
uitgegeven door de Arbeidsinspectie 
die compleet indruist tegen alle 
richtlijnen die momenteel van 
kracht zijn. De Arbeidsinspectie kon 
niet vertellen hoe dit precies zat, 
alleen dat er intern veel discussie is 
geweest over dit punt en men het 
ook niet eens is met elkaar.
De verschillende interpretaties 
en het gebrek aan eenduidigheid 
in richtlijnen zijn ronduit 
verwarrend en werken onrustig. 
De nieuwe Inspectiemodule die 
de Arbeidsinspectie gebruikt bij 
controles en toezicht is grotendeels 
onbekend in de markt. Een rondje 
langs enkele collega’s bevestigt dit. 
Niemand was op de hoogte en alom 
heerste verbazing over dit document. 
Er wordt gemarchandeerd met de 
veiligheid. Het kan niet zo zijn dat 
op dit soort kritieke punten op het 
gebied van veiligheid ineens andere 
regels van kracht zijn. Dit is ook 
funest voor de geloofwaardigheid van 
adviseurs die zich houden aan het 
Bouwbesluit en de ARBO-wet. Daarin 
staat duidelijk dat borstweringen 
minimaal één meter hoog moeten 
zijn (Arbowet artikel 3.16 lid 3). 

Eenduidig beleid voor 
valbeveiliging 
Veilig werken en duidelijke 
protocollen voor veiligheid in de 
bouw zijn van groot belang. Iedereen 
die ervaring heeft in de bouw weet 
hoe belangrijk veiligheid is, zeker 
wanneer er wordt gewerkt op daken. 
Duidelijke en heldere richtlijnen zijn 
dus een onmisbare schakel om veilig 
op hoogte te kunnen werken. Dat 
juist de overheid met verschillende 
interpretaties van eerder uitgegeven 
regelgeving komt, stuit dan ook op 
grote ergernis bij vakspecialisten.
Op een project gaf ik aan dat de 
valbeveiliging niet conform de 
geldende regelgeving was. Het ging 
in dit geval om nieuwbouw en de 
vloerafscheiding voldeed niet aan 
de ARBO-wet en het Bouwbesluit. 
Hierin staat dat het hekwerk of de 
borstwering minimaal één meter hoog 
moet zijn. Er werd geconstateerd dat 
de borstwering 900mm hoog was en 
350mm breed.

Het rapport is opgestuurd op naar 
de dakbedekker en de aannemer en 
er ontstond discussie over de hoogte 
van de vloerafscheiding. Het is vrij 
gebruikelijk dat je vragen krijgt naar 
aanleiding van een rapportage, maar 
een discussie over de hoogte van 
de borstwering is opmerkelijk. Een 
verwijzing naar de ARBO-wet en de 
op dat moment geldende regelgeving 
leek voldoende. De betrokken 
dakbedekker verwees echter naar 
de ‘Inspectiemodule veilig en 
gezond dakwerk ten behoeve van 

→ Hogere levensduur en opbrengst van de
zonnepanelen

→ Koeling, waterbuffering en biodiversiteit
→ Geballast systeem met Olivijnsubstraat

voor extra CO2 reductie
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