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INLEIDING 

BIPV heeft de toekomst. Zonne-energie wordt straks werkelijk overal toegepast. In zonnedakpannen, 

onzichtbaar weg gewerkt in gevels of glas. Maar voordat het zover is moeten nog heel wat gebeuren. 

Dit rapport is het verslag van de ketensessie “Als architect aan de slag met BIPV”, die op 13 maart 

2018 door Berenschot is georganiseerd. Tijdens deze dag werd met consortiumpartners van het 

project Werkelijk Bouwen aan BIPV en architecten ingezoomd op de wensen en behoeften van de 

architecten. Daarnaast is ingegaan op hoe de BIPV consortiumpartners daaropin kunnen spelen om 

samen een succes te maken van BIPV.  

Doel: Zorgen voor een cross-over tussen architecten en BIPV-ontwikkelaars 

VRAAG NAAR BIPV      AANBOD VAN BIPV 

 

 AANSLUITING 

De dag bestond uit 3 onderdelen. Tijdens onderdeel 1 en onderdeel 3 is gebruik gemaakt van een 

Electronic Board Room (EBR) systeem waarbij alle deelnemers tegelijkertijd digitaal input konden 

geven. Op deze manier is veel content gegenereerd en kan alle input later gestructureerd worden. Op 

basis de input uit het EBR systeem en de aantekeningen die tijdens de discussies zijn gemaakt is dit 

rapport opgesteld.  

 Onderdeel 1. Tijdens de ochtendsessie is alle input verzameld van de groep architecten en de 

BIPV consortium partners. Deze input dient als basis voor de discussies en dit rapport.  

 Onderdeel 2. Na de lunch hebben de BIPV consortium partners hun producten gepresenteerd.  

 Onderdeel 3. In de middag is ingegaan op de gaps tussen de architecten en de BIPV 

consortiumpartners. Welke gaps zijn het grootst en wat zijn mogelijke oplossingen?  
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Zo moet het dus NIET: 

 

Zo kan het wel: 
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ONDERDEEL 1: WAT WILLEN OF ZOEKEN ARCHITECTEN OP HET GEBIED 

VAN BIPV? 

1A: ANTWOORDEN VAN DE ARCHITECTEN 

De architecten hebben hun input gegeven middels het EBR systeem. Daarbij hebben ze antwoord 

gegeven op de vraag: “Als architect wil of zoek ik...” De input van de architecten is vervolgens 

gerangschikt. 

1. ESTHETISCH 

Voor de architecten is het belangrijk dat de BIPV producten esthetisch zijn. Een mooie kleur of zelfs 

prints worden veel genoemd, maar de structuur van het oppervlak is ook belangrijk. Een deel van de 

architecten heeft het liefst dat BIPV onzichtbaar is of een onopvallend design heeft. De integratie van 

vorm en functie is belangrijk (o.a. design, zonne-energie en waterkering)  

2. VRIJHEID 

De architecten willen voor het ontwerp alle vrijheid hebben. Producten moeten flexibel toe te passen 

zijn en indien nodig op maat gemaakt kunnen worden. 

3. TECHNISCH 

De BIPV producten moeten voor de architecten van goede technische kwaliteit zijn. Het moet 

toepasbaar zijn, bijvoorbeeld als volledig gevelsysteem. De combinatie van functies van 

bouwmaterialen is hierbij belangrijk. De BIPV moeten volledige te integreren zijn (ook al in 

productieproces). 

OVERIGE WENSEN 

De BIPV producten moeten toekomstbestendig zijn. Het gaat deel uit maken van de gebouwschil. De 

levensduur van het BIPV systeem is niet (altijd) hetzelfde vergeleken met de levensduur van het 

gebouw. In de toekomst worden steeds meer eisen gesteld waarbij de aannemer verantwoordelijk blijft 

voor het gebouw. De garanties van BIPV naar gebruikers moeten duidelijk zijn.  

De informatie over BIPV producten moeten toegankelijk zijn. De architecten wensen meer inzicht in de 

mogelijkheden. De wet en regelgeving is niet altijd duidelijk. Met name op monumenten kunnen de 

welstandscommissies een belemmerende factor zijn voor de uitrol van BIPV. Dat het mooi is hoeft niet 

altijd te betekenen dat het ook mag vanwege de (lokale) regelgeving. Er zou een landelijke richtlijn 

moeten zijn die duidelijkheid schept.  
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1B: ANTWOORDEN VAN DE BIPV CONSORTIUMPARTNERS 

Tegelijkertijd hebben de BIPV consortium partners hun input gegeven op een apart gedeelte van het 

EBR systeem. Op die manier is de input van de verschillende groepen gescheiden. BIPV consortium 

partners gaven antwoord op de vraag: “Als consortiumpartner denk ik dat architecten willen of 

zoeken...” 

1. INFORMATIE 

De BIPV leveranciers denken dat architecten vooral behoefte hebben aan informatie. Dit behelst met 

name een overzicht van wat voor BIPV producten en componenten er te koop zijn. Daarnaast moet er 

algemene kennis over zonne-energie en BIPV verspreid worden. Deze informatie moet toegankelijk 

zijn voor architecten, maar ook voor eindgebruikers. Tenslotte zijn voorbeeldprojecten noodzakelijk, en 

moeten de BIPV producten beschikbaar zijn in een BIM (of soortgelijke) tool.  

2. ZEKERHEID 

De consortium partners denken dat architecten ook veel behoefte hebben aan zekerheden. 

Duidelijkheid over garanties, risico’s en subsidies. Daarnaast mogelijk zelfs garanties op 

productprestatie. Een enkel aanspreekpunt zou de voorkeur hebben zodat niet naar elkaar verwezen 

wordt.  

OVERIGE VERWACHTINGEN 

Opvallend vaak wordt freedom of design genoemd. BIPV zou volgens de consortiumpartners 

eenvoudig en flexibel toepasbaar moeten zijn.  

Het design zou uiteraard belangrijk moeten zijn. Key words hierbij zijn kleur, vorm en afmeting. 

Daarnaast moet het eenvoudig en mooi zijn.  

Een laatste punt wat wordt genoemd is de betaalbaarheid van BIPV producten. De consortium 

partners denken dat de toepassing van BIPV producten in zekere maten beïnvloed wordt door de prijs 

van hun product. Als hun prijs te hoog is zullen ze de producten minder verkopen.  

 

1C: CONCLUSIE ONDERDEEL 1 

Architecten leggen de nadruk vooral op esthetica, vrijheid en technische functionaliteit. De BIPV 

consortium partners denken echter dat de architecten vooral op zoek zijn naar informatie, zekerheid en 

vrijheid.  

Opvallend is dat zaken als betaalbaarheid in eerste instantie niet door architecten genoemd worden. 

Levensduur wordt belangrijk gevonden, maar er wordt nauwelijks ingegaan op b.v. certificering.  
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ONDERDEEL 2: PRESENTATIES VAN HET BIPV AANBOD 

De consortiumpartners hebben ieder een korte pitch gehouden over hun product. Hierna waren de 

architecten in staat vragen te stellen over de toepassing en functies van de producten. Hieronder een 

overzicht van de verschillende BIPV toepassingen. 

ECN         ZIGZAGSOLAR 

 

Q-ROOF        BEAUSOLAR 

 

SOLINSO      KAMELEON 

  

STUDIO SOLARIX 
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ONDERDEEL 3: GAPS TUSSEN VRAAG EN AANBOD 

Tijdens onderdeel 3 is gezocht naar verbinding. Wat zijn de grootste gaps tussen vraag en aanbod en 

wat is volgens de architecten en de BIPV consortium partners de oplossing om die kloof te dichten. 

Tijdens dit onderdeel is gebruik gemaakt van het EBR systeem. De opzet van onderdeel 3 is als volgt: 

A. Brainstorm. Welke gaps zien die deelnemers? 

B. Ranking. Welke gaps worden als kritisch gezien? 

C. Discussie. Vrije discussie over de oplossingen om de kloof te dichten.  

3A: BRAINSTORM 

KIP-EN-EIPROBLEEM 

Veruit de meest genoemde gap zijn voorbeeldprojecten. Architecten willen aan hun potentiele 

opdrachtgevers laten zien hoe het gebouw en de verschillende componenten waaronder BIPV eruit 

komen te zien. Uiteraard willen leveranciers ook zoveel mogelijk voorbeeldprojecten. Een aantal 

producenten geeft bijvoorbeeld aan reeds voldoende voorbeeldprojecten te hebben. Communicatie en 

de daarmee gepaard gaande bekendheid van de projecten lijken dus een belangrijk punt.  

De prijs van een aantal BIPV producten is relatief hoog. Deze prijs kan omlaag wanneer de volumes 

toenemen. Hiermee worden ook die BIPV betaalbaar voor projecten waar minder budget beschikbaar 

is. Beperking in productaanbod zorgt voor gelijk uitziende gebouwen. Architecten zijn bang voor te 

weinig aanbod. Hoe kunnen de BIPV consortium partners op grotere schaal gaan produceren zodat de 

prijs daalt en het aanbod toe neemt? 

Maar er is een verschil tussen huidige praktijk en gewenste praktijk. De focus moet liggen op de 

toekomst. Er is ook lef nodig van alle partijen om BIPV producten toe te passen.  

INFORMATIE 

De informatievoorziening over de BIPV producten is in de ogen van de architecten te beperkt. De 

informatievoorziening over de beschikbare producten om mee te ontwerpen moet worden verbeterd. 

BIPV producten komen niet tot nauwelijks terug in ontwerptools zoals BIM. Dit hoewel 

productspecificaties nodig zijn voor het ontwerp. Tenslotte is bekendheid over BIPV bij de consument / 

opdrachtgever belangrijk. 

WET EN REGELGEVING 

Regelgeving van welstandcommissies maakt het momenteel vaak onmogelijk om BIPV producten toe 

te passen. Er moet meer ruimte bij welstand komen om het gebruik van mooie BIPV producten te 

bevorderen. Om de welstandcommissies te dwingen is er desnoods meer druk vanuit de overheid 

nodig. Er is tenslotte ook nog veel onbekendheid over de mogelijkheden van subsidies voor BIPV. 

OVERIGE GAPS 

 Een mooi design gaat vaak ten koste van de energie opbrengst. Waar ligt de balans en wat 

heeft de voorkeur? Meer design en minder opbrengst of andersom. 

 Onzekerheid bij opdrachtgever en vraagtekens over de levensduur van BIPV producten  

 Bouwkolom is conservatief en kan acceptatie BIPV vertragen 
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3B: RATING 

Vervolgens hebben de deelnemers een rating gegeven door 100 punten te verdelen over de elf 

belangrijkste “gaps”. Deze gaps zijn geclusterd in 5 verschillende topics de aandacht behoeven. 

TOP 5 TOPICS 

 

1   Oorzaak gevolg 

2   Informatie 

3   Design 

4   Bouw 

5   Zekerheden 
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3C: OVERKOEPELENDE GAPS  

1. Kip-en-eiprobleem  

2. Besluitvorming 

3. Bouwkolom 

KIP-EN-EIPROBLEEM 

De kip-ei discussie komt continu en op verschillende niveaus terug. Architecten willen een ruim 

aanbod van materialen (kleur, vorm, textuur), voorbeeld projecten door heel Nederland en het liefst 

ook nog een betaalbare prijs. Fabrikanten maken dat graag, maar focussen zich juist op een niche 

(één BIPV toepassing) om volume te krijgen en enkele voorbeeldprojecten te creëren met architecten, 

opdrachtgevers en bouwers die hun nek willen uit steken. De meeste bedrijven zitten op het niveau 

van 10-100 gerealiseerde systemen.  

Er lijkt dus een gap te liggen tussen vraag (architect) en aanbod (fabrikant) op het gebied van 

keuzevrijheid. Een architect wil graag zoveel mogelijk keuze terwijl fabrikanten dit niet kunnen leveren. 

Zodra ze hun product portfolio uitbreiden (b.v. kleur) wenst de architect net een andere kleur. Voor 

fabrikanten kan een kleine aanpassing flinke gevolgen hebben voor het productieproces en dus de 

prijs. De architecten daarentegen zijn bang voor eenheidsworst.  

BESLUITVORMING 

De keuze voor een product tijdens de bouw is uiteindelijk een keuze die gemaakt wordt door de 

opdrachtgever, architect en/of aannemer. De besluitnemer kan gedurende het project veranderen en 

als gevolg daarvan kan een wens voor BIPV uiteindelijk vervallen als gevolg van het budget en/of 

onbekendheid bij de aannemer. In landen om ons heen is dat anders en eist enkel de architect de 

regisseursstoel op. 

Quote: “De marktstructuur verschilt ook in beide landen. Dresselhuis: “In België is de markt veel meer 

in privéhanden. De rol van de architect is ook veel groter. Je kunt niet zonder architect bouwen. En in 

België wordt nog echt gebouwd. In Nederland assembleren we.” 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/08/bouwen-belgie-net-even-anders-101251961 

Het verschil met andere landen lijkt met name te zitten in wet- en regelgeving en bijbehorende 

verantwoordelijkheden. In België is de architect eindverantwoordelijk waar dit in Nederland vaak de 

aannemer is. Hierdoor wordt de aannemer conflict mijdend: waarom zou een aannemer het risico 

nemen van een nieuw en onbekend product? 

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de regisseur en de hoofdverantwoordelijkheid sterk verschilt 

per segment. Een particuliere woning brengt andere verantwoordelijkheden met zich mee dan een 

ziekenhuis.  

BOUWKOLOM 

De bouwkolom is overwegend conservatief. En dat heeft een reden. Nieuwe producten brengen 

andere processen en verantwoordelijkheden met zich mee. Een gevelplaat van marmer is anders dan 

een BIPV module met marmer look, want daar zitten ook nog draden aan. Voor de toepassing van een 

BIPV product moeten vaak verschillende disciplines gecombineerd worden. De installatie is anders, en 

het garanderen van de werking op lange termijn vergt een andere aanpak.  

Voor een echt succes zullen zowel architecten en fabrikanten de bouwkolom (direct of indirect) moeten 

opleiden. Aan de manier van installeren moet veel aandacht besteed worden. Ook moeten garanties 

op lange termijn moeten afgedekt zijn. Zonder de bouwkolom zal het succes van BIPV vertragen. Daar 

ligt een flinke uitdaging voor de architecten en fabrikanten.  

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/08/bouwen-belgie-net-even-anders-101251961
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ONDERDEEL 4: VERVOLGACTIES 

Om de gaps uit onderdeel 3 te verkleinen of zelfs te dichten zijn er een vijftal vervolgacties 

gedefinieerd waar het project Werkelijk Bouwen aan BIPV zich de komende tijd op zal richten. Ze zijn 

gebaseerd op de top 5 topics uit onderdeel 3B. De vervolgacties zijn: 

BEKENDHEID VAN VOORBEELDPROJECTEN (GAP TOPIC: OORZAAK GEVOLG) 

Architecten willen een voorbeeld van een BIPV toepassing hebben gezien voordat ze er daadwerkelijk 

voor kiezen. Er is dus meer bekendheid nodig voor de reeds bestaande voorbeeldprojecten. Eerste 

vervolgactie is dan ook het publiceren van de locaties van de voorbeeldprojecten op 

www.bipvnederland.nl. Daarnaast deze voorbeeldprojecten vaker opnemen in uitingen etc.  

INFORMATIEVOORZIENING (GAP TOPIC: INFORMATIE) 

Er is reeds veel informatie beschikbaar over BIPV toepassingen. Grote vraag blijft hoe deze informatie 

de juiste mensen bereikt. Vervolgacties zijn: 

- Is het uitbreiden van de BIPV toepassingen lijst op de website www.bipvnederland.nl.  

- Producten bekend maken op Nederlandse Bouw Documentatie https://www.nbd-online.nl/  

- Publicaties op Cobouw 

- Fritts.nl zet BIPV gedeelte op voor consumenten. Consortiumpartner ontvangen uitnodiging 

voor aanleveren content. 

BOUWKOLOM ERBIJ BETREKKEN (GAP TOPIC: BOUW) 

De architecten en BIPV-partners konden het tijdens de sessie redelijk met elkaar eens worden. Beide 

groepen spraken echter vaak over “de bouwkolom”, die conservatief zou zijn. Hieruit volgt de 

noodzaak de bouw erbij te betrekken. Vervolgactie is het organiseren van volgende ketensessies met 

actoren uit de bouwsector. Denk aan woningbouwcorporaties, grotere bouwbedrijven en installateurs.  

OVERZICHT DOELGROEPEN & KOOPMOTIEVEN KETEN (GAP TOPIC: BOUW) 

De bouw is erg divers, met veel verschillende doelgroepen en bijbehorende koopmotieven. 

Vervolgactie is het in kaart brengen van de verschillende variaties in toepassing van BIPV. Denk 

bijvoorbeeld aan utiliteit- versus woningbouw, maar ook laag- versus hoogbouw. Dit draagt bij aan het 

nader specificeren hoe de gaps vormvrijheid, industrialisatie en informatie kunnen worden gedicht.  

WET- EN REGELGEVING (GAP TOPIC: ZEKERHEDEN) 

Er worden door welstandcommissies verschillende maatstaven gehanteerd in verschillende delen van 

het land. Over het algemeen wordt BIPV door deze instanties niet goedgekeurd. Dit terwijl ook 

monumentale panden richting nul op de meter moeten. Vervolgactie is het voorbereiden van een 

leidraad gericht aan welstandcommissies waarin duidelijk wordt gemaakt 1) wat BIPV is en 2) waarom 

dat niet per definitie afbreuk doet op het aanzicht van een monumentaal pand. 

  

http://www.bipvnederland.nl/
http://www.bipvnederland.nl/
https://www.nbd-online.nl/
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PARTNERS 

 

BIPV Nederland komt voort uit 

het project Werkelijk Bouwen 

aan BIPV. Voor het succes van 

de sector is samenwerking zeer 

belangrijk. Hierbij moeten we 

van de vele individuele 

oplossingen naar 

samenhangende systemen en 

innovaties. Er zijn er drie 

sectoren die samen één worden: 

de bouw-, installatie- en de 

zonne-energiesector. BIPV 

Nederland streeft naar een 

multidisciplinaire aanpak, waarin 

de gehele keten is 

vertegenwoordigd. 

Zie www.bipvnederland.nl.  

 

 

De consortiumpartners van het Werkelijk Bouwen aan BIPV project zijn: 

 

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van OP-Zuid, de provincie Noord-Brabant en 

de EU. 

http://www.bipvnederland.nl/
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