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Glas in
DUURZAME ONTWIKKELING

COATINGS BMC
VAN LAB NAAR PILOT
I
De innovatieve coatings van het Brightlands Materials Center (BMC, een samenwer-

kingsverband tussen TNO en de Provincie Limburg) gaan een volgende fase in. Zowel

de thermochrome coating voor energie efficiënte beglazing als de coating voor vuilafstotende gekleurde PV-panelen verlaten het laboratorium. Ze worden via het project
LEEF binnenkort toegepast in twee pilots. Enkele glasbedrijven nemen deel aan LEEF
dat met subsidie van Europa tot stand is gekomen: Glass for Glass voor het inbranden
van het glas en Vindico voor het beschermen van de PV-panelen.

ng. Eugène Veerkamp, Senior Business
Developer van BMC in Geleen, en ir.
Detlev Keijdener, Projectmanager bij
Laudy Bouw & Ontwikkeling uit Sittard,
praten ons bij over de werking van de
coatings en de status van LEEF. Gert-Jan
van Dijken van Glass for Glass licht de
reden van zijn deelname toe. Naast
Brightlands Materials Center, Laudy en
Glass for Glass zijn Vindico, TNO en MCC
Installaties deelnemers aan LEEF.

Auteur: Marco Groothoff

LEEF
LEEF staat voor Lage kosten voor multifunctionele Energie-efficiënte Esthetische
Façades. Het project is mede mogelijk
gemaakt door bijdragen van het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk
en de provincie Limburg in het kader van
OPZuid, het Europese Innovatieprogramma
Zuid-Nederland. ‘In het Parijsakkoord, en de
daarvan afgeleide Europese, landelijke en
regionale doelstellingen en bijbehorende
wetgeving, is de transitie naar een klimaatneutrale bebouwde omgeving één van de
hoofddoelen’, legt Veerkamp ons uit.
‘Concrete doelstellingen voor de bebouwde
omgeving zijn bijvoorbeeld vastgelegd in
het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord.
Duurzame energieopwekking en energiebesparing zijn essentieel voor het bereiken van
de afgesproken doelstellingen.’

 Foto’s:
Brightlands
Materials
Center
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Het project LEEF heeft de volgende drie
doelen die volgens Veerkamp elk een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
deze doelstellingen.
• Het aantonen, dat zonnepanelen met
vuilafstotend gekleurd dekglas in
commerciële afmetingen kunnen
worden gemaakt en dat deze succesvol
kunnen worden geïntegreerd in de
façade van bewoonde gebouwen.
• Het aantonen dat slimme thermochrome
ramen in een afmeting van minimaal 800
x 800 millimeter kunnen worden
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geproduceerd en dat deze succesvol
kunnen worden geïntegreerd in de
façade van een testgebouw.
• Het realiseren van een vraaggestuurde,
open innovatieomgeving die aan
meerdere (MKB) ondernemers in de
waardeketen ruimte biedt voor het
testen en ontwikkelen van technologische innovaties op het gebied van
functionele coatings op glas voor
energieopwekking of -besparing in de
bebouwde omgeving.
THERMOCHROOM GLAS
Met schakelbaar glas, ook wel dynamisch
of slim glas genoemd, is het mogelijk de
lichtdoorlatendheid van een glazen gevel
te veranderen. Zo is het mogelijk de kleur,
lichtintensiteit en warmtedoorlatendheid
van een façade aan te passen, bijvoorbeeld om dynamisch in te spelen op de
weersomstandigheden en dus met name
geschikt voor gematigde klimaten zoals in
Nederland. Van de bestaande oplossingen

heeft thermochroom glas als voordeel dat
het geen stroom verbruikt. Niet een
elektrische spanning, dus ook geen
aanpassingen nodig tijdens installatie,
maar de warmte verandert de transparantie van het dubbelglas (de IGU). Hiertoe
wordt een nat-chemische coating aangebracht die zich op zijde 2 van een IGU
bevindt in combinatie met een Low-E
coating op zijde 3. Dit thermochrome
raam zorgt ervoor dat de warmte bij hoge
temperaturen (zomer) buiten blijft terwijl
de zonnewarmte bij lage temperaturen
(winter) wel naar binnen wordt gelaten.
Deze schakeling vindt alleen plaats in het
niet zichtbare gedeelte van het IR
spectrum. Met andere woorden het glas
blijft transparant voor het oog (met een
mogelijke visible transmission tot ong.
75%) terwijl de schakeling, die zorgt voor
hoger energie-efficiency, niet zichtbaar is.
De thermochrome coating van BMC is
nieuw. Ze heeft inmiddels ook een

DOSSIER

 Bij thermochroom glas verandert niet een elektrische spanning maar de warmte de transparantie van het dubbelglas.

productnaam: SunSmart. Vorig jaar kwam
TNO met de resultaten van een onderzoek
waaruit bleek dat het gebruik van
energiezuinige slimme ramen tot een
energiebesparing van 22 procent kan
leiden ten opzichte van het gebruik van
onbehandeld vensterglas. Dat was reden
om Veerkamp namens de ontwikkelaar van
de coating aan het woord te laten. Hij
meldde ons vorig najaar de eerste
geslaagde testen: ‘We zijn net gestart met
projecten die van 0,5 x 0,5 meter opschalen naar 1 x 1 meter. We verwachten in de
loop van volgend jaar een volwaardige
pilot productielijn voor gecoate glasplaten
van die maat op de Brightlands Chemelot
Campus in Sittard-Geleen te installeren en 

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

LEEF is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling,
het Rijk en de provincie Limburg in het kader van OPZuid.

LEEF

Lage kosten coatings voor multifunctionele
energie-efficiënte esthetische façades

Vuilafstotende gekleurde
BIPV panelen

Slimme thermochrome ramen

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020
(OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de
provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.

www.stimulus.nl/opzuid/

Projectpartners:

 Eugène Veerkamp: ‘Duurzame energieopwekking en energiebesparing zijn essentieel
voor het bereiken van de afgesproken doelstellingen.’

WWW.GlasinBeeld.nl
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in gebruik te nemen. Doel is om zo snel
mogelijk demo-ramen in testgebouwen te
integreren om de performance van het
raam en de thermochrome coating te
kunnen monitoren.’

GEKLEURDE ZONNEPANELEN
Die volgende fase gaat nu in. Maar uit de
koker van BMC komt nog een interessante
ontwikkeling: een structurele kleurcoating
voor afdekglas van gebouw geïntegreerde

PV- en zonnecollectorpanelen. Veerkamp:
‘We nemen binnenkort een rollercoater in
gebruik voor het aanbrengen van de
thermochrome coating. Dit nat chemisch
proces is echter ook geschikt voor de
gekleurde PV-coating die we hebben
ontwikkeld. De werking is eenvoudig
gezegd dat alle lichtstralen worden
doorgelaten, behalve die van éen kleur.
Dat is een belangrijk verschil met bestaande gekleurde PV-panelen, want de coating
verbetert de esthetiek en ontwerpvrijheid
van panelen met minimaal verlies aan cel
efficiëntie. Het vermogen is tot 20 procent
hoger dan bij modules die gekleurd zijn
met traditionele pigmenten. De coating
bestaat uit een meerlagige interferentiestapel, die een structurele kleur geeft aan
het dekglas. Omdat het kleureffect niet
wordt veroorzaakt door lichtabsorptie
maar door interferentie-effecten, leidt dit
tot minimale transmissieverliezen en dus
een hoog celrendement.’

12
De coatings kunnen de gebruikelijke
zwarte of blauwe kleur van BIPV-modules
veranderen in tal van alternatieve kleuren.
Daarmee verbetert het de esthetiek van
BIPV en vergroot het de ontwerpvrijheid
voor architecten, bouwbedrijven en
huiseigenaren. ‘Vrijwel elke kleur kan
worden voorbereid, inclusief architectonisch relevante kleuren zoals terracotta en
lichtgrijs.’ Wel geeft Veerkamp toe dat de
rendementen met groen tot op heden het
beste zijn, maar dat de ontwikkelingen
snel gaan. ‘Het coatingmateriaal en de
productie met de rollercoater zijn
goedkoop. Het resultaat is robuust met
een potloodhardheid van > 2H. We
hebben de duurzaamheid en kleurechtheid
van de coatings gevalideerd in versnelde
levensduurtests. Ook testen we in een
echte omgeving; die lopen al meer dan
drie jaar.’

 De Groene Loper boven de A2 wordt volop bebouwd. Foto’s” Projectbureau A2 Maastricht / Aron Nijs foto
grafie en Lisa van Dijk, Laudy Bouw

PARTNERS MET LEF
Via LEEF zal BMC zoals het nu naar uitziet
300 PV-panelen produceren van minimaal
800 x 800 millimeter. Daarnaast gaan
twaalf SunSmart Windows, thermochrome
ramen, van minimaal dezelfde maat naar
een pilot bij SolarBEAT in Eindhoven. Om
van laboratorium naar de praktijk te
kunnen zijn partners met lef nodig. Laudy
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 Ing. Eugène
Veerkamp
(links) en
ir. Detlev
Keijdener met
een thermo
chroom raam
en gekleurd
PVpaneel.

‘Specifiek ten aanzien van innovatie en
duurzaamheid’, zo legt Keijdener uit,
‘geldt dat Laudy in 2018 een nieuwe weg
is ingeslagen met een nieuw businessplan
waar innovatie en duurzaamheid onderdeel van zijn. We hebben in 2019 en 2020
ons innovatiebewustzijn vergroot door
middel van innovatielunches en het
opstellen van een innovatieportfolio. Dit
jaar zijn we met name bezig om “innovatie
management” in de organisatie en onze
projecten te verankeren. Gedurende die
gehele periode waren we al in contact met
BMC en andere interessante partijen. LEEF
is het eerste concrete project dat we
samen gaan doen.’
Laudy is een regiovestiging van Ballast
Nedam dat de Groene Loper, het tracé
boven de A2-tunnel in Maastricht, inzet als
proeftuin. Keijdener: ‘Ballast Nedam
development is ook zo’n partij met lef
waarvoor innovatie niet snel genoeg kan
gaan. Diverse partners in de Groene Loper
hebben aanbevelingsbrieven geschreven
voor LEEF. Het streven is om de nieuw ontwikkelde PV-panelen in een gevel toe te
passen. Daarvoor dient in de strakke
planningsvoorwaarden een geschikt object
gedefinieerd te worden. Lukt dat niet dan
zoeken we naar een landschappelijke
inpassing.’
GLASS FOR GLASS
Gert-Jan van Dijken van Glass for Glass
vertelt dat hij via Paul Bastianen van
Vindico, helaas vorig jaar overleden, op
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Bouw & Ontwikkeling is zo’n partner.
Projectmanager ir. Detlev Keijdener vertelt
dat de ‘schijf van vijf’ de basis is van
Laudy’s businessplan en dat een samenwerking als LEEF hier op meerdere vlakken
invulling aan geeft.
• Innovatie
• Duurzaamheid (primair)
• Relaties: samenwerking met partijen in
de regio, meerwaarde bieden voor
klanten
• Medewerkers: een werkgever zijn die
mensen bindt en boeit, mogelijkheden
bieden buiten je vaste projectmatige
werkzaamheden
• Samenleving: een bijdrage leveren aan
een beter samenleving

 Doel is
om zo snel
mogelijk
demoramen in
testgebouwen
te integreren.

het spoor is gekomen van Op Zuid en
LEEF. ‘Paul was op zoek naar een bedrijf
dat kan harden en mee wilde denken. Voor
ons als Van Dijken Glasbeleving en Glass
for Glass zoeken we altijd al graag de
grenzen op van wat mogelijk is met glas
en proberen we die grenzen te verleggen.
Los van het product is het sowieso mooi
om mee te kunnen helpen aan een
duurzamere wereld. En daarnaast: je wordt
er wijzer van. De deelnemers aan dergelijke projecten zijn wetenschappers,
universiteiten en innovatieve bedrijven die
boven op de ontwikkelingen zitten.
Natuurlijk moet je tijd en kunde investeren, maar projecten als deze bieden ook
kansen. Voor ons is het geen hogere
wiskunde. Het gaat om het harden van het
PV-glas en het inbranden van de thermochrome coating. Feitelijk zijn we testlocatie. Het harden is op zich niet zo span-

nend, al zal het zeker niet een kwestie zijn
van het op de roller leggen van het glas
en op de knop drukken. We zullen gaan
spelen met de receptuur van het harden.’

Glass for Glass participeert ook in SUNOVATE (www.project-sunovate.nl), een project
waar Brightlands Materials Center eveneens
bij betrokken is. Van Dijken: ‘Daar gaat het
om nieuwe ontwikkelde pigmenten die door
Everlam in de PVB-folie wordt gemengd.
Dat moet leiden tot gelamineerd glas dat in
de winter de warmte doorlaat en in de
zomer als warmtebarrière fungeert.
Sunsmart als laminaat en in een PVB-folie in
plaats van een coating op positie 2 van
isolatieglas. Hoe mooi is dat? Soortgelijke
pigmenten worden ook gemengd met de
nieuwe Yparex-folie met als doel zonnecellen koeler te houden en zo te voorkomen
dat het rendement afneemt.’

WWW.GlasinBeeld.nl

10-11-12-13_bmcleef.indd 13

13

07-04-21 08:38

