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Voorwoord 
 
Sinds de oliecrisis van de jaren 1970 en de toenemende bezorgdheid over klimaat 

verandering in de jaren 1990 is er in veel Europese landen onderzoek naar alternatieven 
energiebronnen om fossiele brandstoffen te vervangen. Een van de meest veelbelovende 
alternatieven is zonnecellen. Zonnecellen zetten namelijk rechtstreeks zonne-energie om 
in elektrische energie. Door tussenliggende stappen over te slaan is er potentieel een 
zeer hoge efficiëntie mogelijk. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar het 
hergebruik van de materialen. In dit verslag zal geprobeerd worden een gevelpaneel te 
ontwerpen volgens het Cradle to Cradle principe. 
 

In wil graag mijn begeleiders en dhr. Haas en dhr. Vogtländer bedanken voor hun hulp 
bij dit project.  
 
 
10 juni 2010 
 
Martijn van Sebille 
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Afkortingen 
 
PV Fotovoltaïsch 

LCA Lifecycle Analyse 
DC Direct Current 
OPVC Organische zonnecel 
Si-zonnecellen Op silicium gebaseerde zonnecellen 
HSB Houtskeletbouw 
h.o.h. Hart op hart afstand 
PMMA Poly(methyl methacrylaat) 
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Samenvatting 
 
In dit verslag wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een ontwerp van een 
gevelelement met geïntegreerde zonnecellen op basis van het Cradle to Cradle principe 
van Braungart en McDonough. Er wordt in dit verslag een analyse gemaakt van de 
materialen die gebruikt kunnen worden, waarna een ontwerp wordt gemaakt. In de 
Levenscyclus Analyse blijkt dat voor het ontworpen gevelelement, de milieubelasting 
lager is dan de aarde aan kan. Door vanaf het begin van het ontwerpproces rekening te 
houden met Cradle to Cradle is het mogelijk om aan de C2C grondbeginselen te voldoen. 
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Introductie 
 
De conventionele energieproductie heeft 
negatieve gevolgen voor het klimaat; 
met name de opwarming van de aarde 
door CO2 uitstoot. 
Om de negatieve gevolgen van de 
conventionele energie productie te 
minimaliseren is het noodzakelijk zo 
spoedig mogelijk over te stappen naar 

een duurzame wijze van energie 
opwekking. Een van de meest veel-
belovende technologieën is het direct 
omzetten van zonne-energie in 
elektrische energie door middel van foto-
voltaïsche zonnecellen.  
 
Helaas is de prijs van energie van 

zonnecellen op het moment nog hoger 
dan energie uit fossiele brandstoffen, 
waardoor een echte doorbraak van de 
technologie achterwege bleef. Dit staat 
echter op het punt om te veranderen. De 
verwachting is dat in 2015 netpariteit 
wordt bereikt in Zuid-Europa. Netpariteit 
houdt in dat de elektriciteit die door 
eindgebruikers zelf opgewekt wordt uit 
duurzame energiebronnen, dezelfde 
kostprijs heeft als energie uit het 
stroomnet. Voor Noord-Europa is de 
verwachting dat dit rond 2020 wordt 
bereikt (Jol, Mandoc, & Molenbroek, 

2008). Als dat het geval is, kan er een 
flinke toename van de toepassing van 
zonnecellen worden verwacht. Een van 
de mogelijke toepassingen is het 
integreren van zonnecellen in gebouwen. 
Dit onderzoek zal zich hierop richten.  
 
Voordat de zonnecellen markt explo-

deert, is het interessant om stil te staan 
bij de vraag hoeveel duurzamer deze 
technologie is dan zijn voorganger. 
Worden er bijvoorbeeld zware metalen 
gebruikt in zonnecellen en waar komen 
deze metalen vandaan? Is er een 
mogelijkheid om de materialen te her-

gebruiken? Oftewel: 
 
Kunnen geïntegreerde zonnecellen op 
basis van het Cradle to Cradle Design 
principe van Michael Braungart en 
William McDonough geproduceerd en 
hergebruikt worden? Welke aan-

passingen zijn daarvoor nodig? 
 

In hoofdstuk 1 worden de nu bestaande 
typen zonnecellen geanalyseerd. Op 
basis van de mogelijkheden en de 
verwachting van de grootte van het 
toekomstige marktaandeel van de 
verschillende typen zal hieruit de keuze 
worden gemaakt voor een type zonnecel. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 

gekeken naar de onderdelen in de 
zonnecel en de duurzaamheid ervan. In 
hoofdstuk 3 wordt naar de montage en 
mogelijke demontage van de cellen 
gekeken. In hoofdstuk 4 zal vervolgens 
een Lifecycle Analyse worden gemaakt 
en in hoofdstuk 5 zal de onderzoeks-
vraag worden beantwoord in de 

conclusie en aanbevelingen. 
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1 Typen zonnecellen 
 
Er zijn talrijke verschillende zonnecellen 
en er zullen nog veel meer op de markt 
komen de komende jaren. Om ze toch 
onderling te kunnen analyseren en 
vergelijken zullen de zonnecellen onder-
verdeeld worden in 3 categorieën. 
Zonnecellen op basis van Silicium, ‘thin 
film’ zonnecellen en organische zonne-

cellen.  
 
Hoewel er in de gebruikte materialen en 
opbouw veel verschillen zijn, is het 
principe hetzelfde. Het belangrijkste 
onderdeel is namelijk een halfgeleidend 
materiaal met de eigenschap dat, 
wanneer het aan licht bloot wordt 

gesteld, een elektrische stroom gaat 
lopen. 
 

Silicium zonnecellen 

De kristallijnen Silicium zonnecellen zijn 
op het moment het meest voorkomende 
type zonnecel, dit wordt ook wel de 
eerste generatie zonnecellen genoemd. 
Het halfgeleidende materiaal van de 
zonnecel bestaat bij dit type uit Silicium 
kristallen. 
Dit type zonnecel is weer onder te 
verdelen in mono- en polykristallijn; 
beide bestaan uit geraffineerde Silicium-
kristallen. Monokristallijn Silicium is een 
wafer vervaardigd uit een kristal. Deze 
zonnecel is duurder en efficiënter dan 
polykristallijn Silicium, waarbij de wafer 
is opgebouwd uit meerdere kristallen. 

 
Figuur 1: Zonnecel gemaakt uit een monokristallijn silicium wafer 

 
Het voordeel van zonnecellen op basis 
van Silicium is dat Silicium zeer ruim 
beschikbaar is op aarde. Het is zelfs het 
tweede meest voorkomende element in 
de aardkorst (Winter, Mark [The 

University of Sheffield and WebElements 
Ltd, UK]). Voor zonnecellen is echter een 
hoge mate van puurheid vereist, wat 
wordt bereikt door een raffinage proces. 
Nadelen van kristallijnen Silicium zonne-
cellen zijn de hoge kosten (mede door 
het raffineren van Silicium) en de 
breekbaarheid. Bovendien is het basis 

materiaal, geraffineerd Silicium, duurder 
geworden, waardoor het lastig is om de 
prijs van Silicium zonnecellen te 
verlagen. 
 

 
Figuur 2: Opname van zonnespectrum door Si (Australian Institute 

of Physics, 2007) 

 
Elektronen van silicium atomen kunnen 
door fotonen met een golflengte van 380 
nm tot 1100 nm geëxciteerd worden 

(Mulder, 2009). In Figuur 2 is het 
zonnespectrum weegegeven. De band-
gap van kristallijn silicium is weer-
gegeven op 1100 nm. Het groene deel 
van het spectrum kan door kristallijn 
silicium worden opgenomen. 
 
In theorie kan de efficiëntie van dit type 
zonnecel maximaal 30% zijn (Shockley & 
Queisser, maart 1961). Op het moment 
ligt dit echter rond de 20% en de 
verwachting is dat in de nabije toekomst 
22% gehaald kan worden. Deze limiet 
kan echter met technische kunstgrepen 
verhoogd worden; bijvoorbeeld door 
lagen te stapelen, ook wel ‘tandem cells’ 
genoemd. 
Ook worden er Thin Film Silicium zonne-
cellen gemaakt. Dit is echter een klein 
marktaandeel, dus dit wordt niet verder 
beschouwd.
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Thin film zonnecellen 

Thin film zonnecellen (TFPV) worden 
beschouwd als de tweede generatie 

zonnecellen. In essentie bestaat een 
TFPV uit een of meerdere lagen dunne 
film van fotovoltaïsch materiaal op een 
substraat. De naam Thin Film slaat op 
het relatief dunne fotovoltaïsche 
materiaal dat nodig is om licht te 
absorberen in vergelijking met Silicium 
kristallen. Door de geringe dikte kunnen 

TFPV flexibel worden gemaakt. Over het 
algemeen bestaat het fotovoltaïsch 
materiaal uit Cadmium-Telluride of 
Copper-Indium/Gallium-
Selenide/Sulphide (CIGSS). 
 

 
Figuur 3: Thin Film zonnecel 

 
Hierbij is op te merken dat Cadmium 
giftig is als het wordt ingeademd bij 
industriële processen, zoals bij de 
vervaardiging (Hayes, 2007). Daarnaast 
is Cadmium een bekend carcinogeen 

(U.S. Department of Health and Human 
Services) en is het schadelijk voor het 
milieu; Cadmiumresten kunnen in water 
en planten eindigen waarna ze giftig zijn 
voor mensen en dieren (Nogawa, 
Kobayashi, Okubo, & Suwazono, 2004). 
Bovendien is Telluride een van de 
schaarste vaste stoffen in de aardkorst 

(Ayres & Ayres, 2002). TFPV op basis 
van Cadmium-Telluride is dus niet Cradle 
to Cradle. 
 
CIGSS zonnecellen hebben de eigen-
schap dat zonlicht van verschillende 
golflengtes efficiënt kan worden geabsor-
beerd. De hoogste gehaalde efficiëntie 
met CIGSS zonnecellen is 
19.5%(Contreras, 2005).  
 

Organische zonnecellen 

In een organische zonnecel (OPVC) 
bestaat het fotovoltaïsche deel van de 
cel uit organische geleidende polymeren 

of kleine organische moleculen(Pulfry, 
1978). Het voordeel van OPVC is dat de 
cellen goedkoop te produceren zijn en 
uiterst flexibel zijn, waardoor er een 
mogelijkheid is om aan een bepaalde 
vraag te voldoen waarbij dit een groot 
voordeel is. Verder is het mogelijk om 
met moleculaire engineering de licht 
absorptie aan te passen, waardoor 
potentieel veel licht op te nemen is met 
een kleine hoeveelheid materiaal. De 
grote nadelen van OPVC zijn dat het op 

dit moment nog lage efficiëntie heeft en 
dat de cellen relatief zwak zijn in 
vergelijking met de anorganische tegen-
hangers. 
 

 
Figuur 4: Organische zonnecel (Siemens) 

 
De efficiëntie van OPVC is momenteel 
nog maar 3%. Verder zijn er nog andere 
praktische problemen die de prestaties in 
de loop van tijd verminderen, zoals 
instabiliteit met betrekking tot oxidatie 
en reductie. Ook temperatuurvariaties 

hebben op termijn een negatief effect op 
de prestaties van de cellen. Aangezien 
de cellen in de zon moeten liggen is dat 
nog een lastig probleem. 
 
Hoewel OPVC goed zou voldoen aan de 
Cradle to Cradle principes, blijkt dat de 
technologie van organische zonnecellen 
nog verre van uitontwikkeld is. Boven-
dien is het grote voordeel, namelijk de 
grote flexibiliteit van de cellen niet nodig 
voor geïntegreerde zonnecellen.  
 
In het te ontwerpen zonnepaneel wordt 

gebruik gemaakt van Silicium zonne-
cellen. 
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2 Onderzoek van materialen 
 
Volgens het Cradle to Cradle principe 
geldt: afval is voedsel. De onderdelen 
van Si-zonnecellen zijn vooral an-
organische stoffen. Deze zijn niet 
biologisch afbreekbaar, maar wel schaars 
en waardevol. Deze materialen worden 
door Braungart en McDonough 
‘technische nutriënten’ genoemd 

(Braungart & McDonough, 2009). Het 
doel is om deze materialen in een 
continue kringloop te hergebruiken, 
zonder dat de kwaliteit wordt ver-
minderd; recycling en, waar mogelijk, 
upcyclen. 
De andere categorie materialen wordt 
‘biologisch nutriënt’ genoemd. Deze 

stoffen moeten volledig biologisch af-
breekbaar zijn en de natuur zo veel 
mogelijk verrijken. 
 
Op silicium gebaseerde zonnecellen (Si-
zonnecellen) hebben over het algemeen 
grofweg dezelfde opbouw. Zoals eerder 
gesteld bestaat het fotovoltaïsche deel 
van de Si-zonnecel uit een of meerdere 
Silicium kristallen. Als het uit een kristal 
bestaat heet het monokristallijn, als het 
uit meerdere bestaat heet het poly-
kristallijn. Het kristal is vervolgens weer 
opgedeeld in twee verschillende lagen. 

Deze twee lagen zijn er om de geladen 
deeltjes die worden opgewekt door het 
fotovoltaïsch effect op te splitsen. De 
positief geladen deeltjes gaan de p-laag 
en de negatief geladen deeltjes 
(elektronen) gaan naar de n-laag 
(Zeman, 2010). De p-laag is gedopeerd 
met borium atomen in het Silicium 

kristal, de n-laag heeft een fosfor 
doping. Een doping heeft een verhouding 
van de orde grootte 1:100000. Het 
verschil in lading (door de doping) zorgt 
voor een elektrisch veld, wat de 
scheiding van lading veroorzaakt. Dit 
zorgt uiteindelijk voor de elektrische 

stroom. 
 
In Figuur 5 zijn de rode min-atomen 
borium atomen en de blauwe plus-
atomen fosfor atomen. De blauwe 
puntjes zijn elektronengaten en de rode 
puntjes zijn vrije elektronen. 

 
Figuur 5: Atomaire opbouw p-type en n-type Si 

 

Verder heeft een Si-zonnecel altijd een 
voor- en een achtercontact; deze 
bestaan meestal uit aluminium of zilver. 
Daarnaast hebben de meeste Si-zonne-
cellen een antireflectie coating, wat de 
reflectie verlaagt met 2-5%. Deze 
coating bestaat tegenwoordig meestal uit 
titaandioxide. 
 
Om van de zonnecellen een zonnepaneel 
te maken wordt er aan de voorkant een 
plaat gehard glas aangebracht en krijgt 
het geheel een polymeer behuizing. 
 
 

 
Figuur 6: Opbouw van Silicium zonnecel 

 
Aangezien Silicium het hoofdbestanddeel 
is van de zonnecel zal eerst hiernaar 
gekeken worden. 

 

Silicium 

Silicium is een technisch nutriënt. Zoals 
in het vorige hoofdstuk vermeld, is 
Silicium een van de meest voorkomende 
elementen in de aardkorst (Winter, Mark 
[The University of Sheffield and 
WebElements Ltd, UK]). In de natuur 
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komt silicium echter niet in elementaire 
vorm voor, maar bijvoorbeeld als 
siliciumdioxide (SiO2, kwarts). De meest 
gebruikte manier om hier silicium van te 
maken is met behulp van verhitting 
(1412 °C) en het onder aanwezigheid 
van koolstof reduceren tot commercieel 
silicium (metallurgisch silicium) (Weeber, 
2010). 
 

              
                 

 
Vloeibaar silicium kan vervolgens onder-
aan de oven verzameld worden. Dit heeft 
een zuiverheid van ongeveer 99 %, wat 
nog niet voldoende is. Het kan ver-
volgens wel gezuiverd en gekristalliseerd 
worden in vervolgstappen. 

 

 
Figuur 7: Schematische weergave oven 

 
Hiervoor wordt tegenwoordig meestal 
het Siemens proces gebruikt. In het 
Siemens proces wordt de verkregen 

silicium staaf verhit tot 1150 °C, onder 
aanwezigheid van trichloorsilaan gas. 
Het gas ontbindt en silicium slaat neer 
op de silicium staaf, waardoor die 
langzaam in grootte toeneemt (Pizzini, 
1982). 
 

                        
 
Het verkregen silicium wordt poly-
kristallijn silicium genoemd en heeft een 
onzuiverheid van minder dan 10-9. 

Een andere interessantere methode om 
siliciumkristallen uit natuurlijk kwarts te 
produceren is met behulp van elektro-
winning. Via elektrolyse wordt van 
siliciumbevattende grondstof recht-
streeks, in een enkele stap, silicium 
geproduceerd. Het voordeel van deze 
methode is dat er een minder hoge 
temperatuur nodig is; namelijk slechts 
745 °C (Rao, Elwell, & Feigelson, 1980). 
Hierdoor kan het energieverbruik bij de 
productie lager zijn. Een ander voordeel 
is dat met deze methode geen CO2 
vrijkomt, in tegenstelling tot de pro-
ductie van metallurgisch silicium. Boven-
dien is de potentiële mate van onzuiver-
heid lager dan met de conventionele 
methode. Het is aangetoond dat 16kWh 
nodig is voor een kilo zuiver (99,999 %) 
silicium plus de energie die nodig is om 
het materiaal op 745 °C te houden (Rao, 
Elwell, & Feigelson, 1980). In grote 

fabrieken zou dit relatief efficiënt 
mogelijk moeten zijn. De verwachting is 

Figuur 8: Silicium productie methoden (Weeber, 2010) 
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dat de kosten van 1 kilo silicium op deze 
manier geproduceerd rond de $1 zal 
liggen, metallurgisch silicium kostte in 
2008 $3,20/kg (Sollmann, 2009). 
Hoewel silicium zeer ruim beschikbaar is 
in de natuur, is het vanuit het Cradle to 
Cradle perspectief interessant om toch te 
kijken naar hergebruik van silicium, om 
afval vorming te voorkomen. 
Voor het hergebruik van Si-zonnecellen 
is het interessant om te kijken naar de 
levensduur van de cellen en wat de 

defecten of verminderde prestaties zijn. 
Door direct zonlicht zal de prestatie van 
Si-zonnecellen na verloop van tijd 
teruglopen met ongeveer 15 % (Liang 
ZC, 2010). Dit blijft vervolgens stabiel. 
Producenten van zonnecellen geven 
tegenwoordig ongeveer 20 tot 25 jaar 

garantie, wat duidt op bijzonder goede 
kwaliteit en de levensduur wordt geschat 
op meer dan 35 jaar. 
Uiteraard kunnen er defecten ontstaan, 
zoals condensatie onder de glasplaat en 
contacten die los komen te zitten. Dit is 
echter met (de)montage te verhelpen. 
De daadwerkelijke zonnecel zal waar-
schijnlijk niet defect gaan. 
De gemiddelde levensduur van een 
woning in Nederland is 75 jaar 
(SenterNovem, 2006), en die van andere 
gebouwen is eenzelfde orde grootte. De 
technologie van zonnecellen is nog te 
jong om te weten of zonnecellen 75 jaar 

vol zouden houden, maar als men ervan 
uitgaat dat ze 35 jaar zonder eenvoudig 
te repareren defect overleven, dan zal 
een geïntegreerde zonnecel een keer 
gedurende het staan van het gebouw 
vervangen moeten worden. 
 
Een andere interessante ontwikkeling is 
het upcyclen van silicium. Hierbij wordt 
zonnecelkwaliteit silicium uit glasvezel-
kabels met behulp van thermisch plasma 
geproduceerd (Ma, Ogura, Kobayashi, & 
Takahashi, 2004). De resultaten van het 
onderzoek van Ma, Ogura, Kobayashi en 
Takahashi duidden op een goede 
methode om silicium te upcyclen van 
lage kwaliteit naar een hogere kwaliteit 
grondstof. Echter, moet hierbij vermeld 
worden dat dit alleen nog maar in 
experimentele omstandigheden is 
gerealiseerd. Er zal nog meer onderzoek 
nodig zijn voordat het daadwerkelijk op 

grote schaal toegepast kan worden. Des-

ondanks is dit een veelbelovende 
techniek. 
 
Er moet worden opgemerkt dat bij de 
recycling van Silicium geen rekening 
wordt gehouden met de toegevoegde 
doping. Hoewel het om zeer kleine 
hoeveelheden fosfor en borium gaat, is 
de scheiding van silicium en deze 
materialen nog onduidelijk. Dit kan in 
een vervolgonderzoek verder worden 
uitgezocht. 

 

Contacten 

De contacten in Si-zonnecellen hebben 
als functie de elektronen te verzamelen 
en te geleiden, waardoor een elektrische 
stroom kan lopen. Contacten worden 
gemaakt van metalen (Zeman, 2010), 
wat betekent dat het technische 
nutriënten zijn.  
 
De meest gebruikte metalen voor 
zonnecellen zijn zilver en aluminium 
(Zeman, 2010). De wereldreserves van 

beide grondstoffen zijn laag, 
respectievelijk 400.000 ton (Brooks, 
2010) en 32.000.000 ton (U.S. 
Geological Survey, 2006). Hoewel er veel 
meer aluminium in de aardkorst aan-
wezig is in de vorm van aluminium-
houdende mineralen, namelijk 8 %, is er 
nog geen productiemethode die dit op 

economische wijze kan onttrekken.  
Het winnen van aluminium is een erg 
verontreinigend proces, waarbij grote 
hoeveelheden natronloog wordt gebruikt, 
wat een erg basische stof is en 
bovendien gevaarlijk voor mens en 
milieu als het niet goed wordt be-
handeld. Daarnaast komt er 
perfluorkoolstof bij de productie vrij, wat 
een sterk broeikasgas is (Wilkinson, 
2006). Bovendien is bij het produceren 
van aluminium uit bauxiet veel energie 
benodigd. 
Daar staat tegenover dat aluminium 

100% recyclebaar is, zonder dat de 
kwaliteit verloren gaat. Bovendien is er 
maar 5% van de energie voor nodig om 
aluminium te recyclen, in vergelijking 
met het produceren van aluminium uit 
bauxiet (The truth about recycling, 
2007) en komt er maar 5 % van de CO2 
bij vrij (International Aluminium 
Institute, 2009). 
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Aluminium kan in een elektro-oven 
omgesmolten worden bij een tempera-
tuur van 660 °C. Als de elektriciteit voor 
deze oven op een schone manier wordt 
opgewekt, kan er een erg schone 
kringloop ontstaan. 
 
Zilver heeft een smelttemperatuur van 
961.78 °C, wat hoger is dan van 
aluminium. Zilver is eenvoudig 
vervormbaar en heeft geen bekende 
nadelige effecten op het menselijk 

lichaam of voor de natuur. Het komt in 
de natuur voor in de vorm van een 
legering met goud of in ertsen. De 
verschijning en compositie van de 
zilverhoudende ertsen lopen zeer uiteen. 
Zilver wordt voornamelijk door middel 
van elektrolyse geproduceerd uit ertsen. 

Naast de goede eigenschappen heeft 
zilver ook nadelige kenmerken. Zoals 
eerder vermeldt, is zilver een relatief 
schaarse grondstof, waardoor ook de 
prijs hoog is. Dit is echter niet 
onoverkoombaar, aangezien er ook al 
veel zilver in omloop is (sieraden, 
bestek). Een deel van dit zilver kan 
geupcycled worden naar zonnepaneel 
contacten. 
Een ander nadeel is dat zilver de neiging 
heeft om te oxideren, wat het 
geleidingsvermogen nadelig kan 
beïnvloeden. Dit is tegen te gaan door 
het metaal af te schermen van de 

buitenlucht. Eventueel kan dit met een 
coating.  
 
Lood is ook een mogelijk metaal dat als 
contact kan dienen. Met een 
smelttemperatuur van 327.46 °C is het 
een zeer aantrekkelijke keuze. Het 
recyclen van lood zou door deze lage 
smelttemperatuur relatief weinig energie 
kosten en lood is ook eenvoudig 
vervormbaar, wat de productie van het 
zonnepaneel zal vereenvoudigen. 
Lood heeft echter ook grote nadelen. 
Lood kan namelijk ernstige nadelige 
gevolgen hebben voor het menselijk 
lichaam. Het heeft vooral invloed op het 
zenuwstelsel en het kan leiden tot 
hersen- en bloedziektes. Loodvergiftiging 
kan optreden door inname via voedsel, 
door vervuilde lucht en zelfs via de huid 
(Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry, 2007). 

Dit weegt zwaar op tegen de voordelen 
en daardoor wordt besloten geen lood te 

gebruiken in de Cradle to Cradle 
zonnepanelen. 
 
Uiteindelijk wordt er in dit onderzoek 
voor gekozen zilver als contact materiaal 
te gebruiken, vanwege de schone 
productie en recycling, en om het feit dat 
het vrijwel onschadelijk is voor mens en 
milieu. 
In dit verslag zal geen coating worden 
toegepast. Er zal wel geprobeerd worden 
het zilver af te schermen van de 

buitenlucht, om de oxidatie zoveel 
mogelijk te beperken. Bovendien wordt 
er aangenomen dat eventuele oxidatie 
de prestaties van de zonnecellen slechts 
in beperkte mate zal beïnvloeden. Dit is 
een interessant onderwerp voor vervolg-
onderzoek.  

 

Antireflectie coating 
Op de zonnecel wordt meestal een 
antireflectie laag aangebracht. Hierdoor 
wordt minder licht gereflecteerd, wat 
leidt tot een hogere efficiëntie van de 

zonnecel. Meestal wordt deze coating 
gemaakt van titaandioxide (TiO2). 
Hoewel titaandioxide niet giftig is, is het 
door het International Agency for 
Research on Cancer gekwalificeerd als 
mogelijke carcinogeen voor mensen 
(International Agency for Research on 
Cancer, 2006). 

Aangezien een antireflectie coating een 
geringe toename van de efficiëntie heeft 
(2 tot 5 %) en het isoleren van de 
coating bij hergebruik lastig is, wordt 
besloten de coating achterwege te laten 
bij de Cradle to Cradle zonnecellen. 
 

Beschermplaat 

De voorste beschermlaag van een 
zonnepaneel wordt meestal gemaakt van 
gehard glas. De functie van de glasplaat 
is een bescherming voor de zonnecel 
bieden tegen weersinvloeden en even-
tuele directe stoten, zoals hagel of 
vogels. Dit is ook de reden dat gehard 
glas wordt gebruikt; dit heeft een zeer 
hoge sterkte. 
Verder moet het glas de nuttige golf-
lengtes voor fotonabsorptie in silicium 
doorlaten. In hoofdstuk 1 is te lezen dat 

voor silicium geldt dat zonlicht, met 
golflengtes die tussen 380 en 1100 nm 
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elektronen van silicium atomen kunnen 
exciteren. De glazen beschermplaat 
moet dus zoveel mogelijk licht met 
golflengtes tussen 380 nm en 1100 nm 
doorlaten, voor optimale fotonabsorptie 
in de zonnecel. De transparantie van 
verschillende typen glas zijn weer-
gegeven in Figuur 9 (Schipper). De 
blauwe lijn is 6 mm helder floatglas, 
rood is Hi-Trans Low-E Glas, zwart is 
Double Silver Low-E Glas, groen is 
Shading Low-E Glas en bruin is Solar 

Reflective Glas. 
Helder floatglas laat 80 tot 90 % van het 
licht door op het interval van 380 nm tot 
1100 nm. 
 

 
Figuur 9: Licht-doorlatendheid van glas 

 
Verder moet het geharde glas om 
kunnen worden gesmolten bij defecten 
om vervolgens weer nieuwe glasplaten 

te verkrijgen. 
 
Er kan ook voor een polymere bescherm-
plaat worden gekozen. Het meest 
gebruikte polymeer als vervanging voor 
glas is poly(methyl methacrylate) 
(PMMA). Dit is een transparante 
thermoplast. De transparantie is beter 

dan glas zoals te zien is in Figuur 10. 
 

 
Figuur 10: Licht-doorlatendheid van PMMA (Fresnel Technologies, 

2003) 

PMMA laat in het interval van 380 nm tot 
1100 nm 90 % door. Het monster in 
Figuur 10 heeft een dikte van 3,2 mm. 
PMMA heeft echter ook nadelen. Het is 
namelijk erg brandbaar, wat een groot 
nadeel is voor een gevelelement. Boven-
dien kan PMMA wel worden opgesmolten, 
maar het product is vervolgens van 
lagere kwaliteit waardoor het gedown-
cycled wordt. Het wordt dan bijvoorbeeld 
gebruikt in verf (Gubera, 2010). 
Deze eigenschap komt niet overeen met 

het Cradle to Cradle principe waardoor 
PMMA afvalt als materiaal. 
  
Een ander veelgebruikt materiaal als 
alternatief voor glas is polycarbonaat. Dit 
is sterker dan glas en PMMA en is in 
tegenstelling tot PMMA niet brandbaar. 

De transparantie van polycarbonaat is te 
zien in Figuur 11. De licht-
doorlatendheid op het interval 380 nm 
tot 1100 nm ligt tussen 80 en 90 %. Dit 
is vergelijkbaar met de transparantie van 
glas.  
 

 
Figuur 11: Transparantie van polycarbonaat (Fresnel Technologies, 

2003) 

 
Polycarbonaat is niet schadelijk voor het 
milieu, maar bij de productie van poly-

carbonaat worden wel veel schadelijke 
stoffen gebruikt zoals methyleen chloride 
(carcinogeen), chloroform en chloor-
benzeen (Greenpeace). Bovendien kan 
polycarbonaat aan het einde van de 
gebruiksfase alleen gedowncycled 
worden voor toepassingen zoals kratten 
(Greenpeace). Om deze reden wordt er 
niet voor polycarbonaat gekozen als 
beschermplaat. 
 
De beschermplaat van het gevelelement 
zal bestaan uit thermisch gehard glas. 
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Polymeer behuizing 

De zonnecel en de beschermende glas-
laag worden door een polymeer aan de 
achterkant ingekapseld, waardoor het 
een paneel vormt. Ook kan het paneel 
met behulp van het polymeer gemon-
teerd worden aan de gevel van een 
gebouw. Dit houdt in dat het polymeer 
sterk moet zijn, aangezien het een glas-
plaat en zonnecel moet dragen. Daar-
naast zou de levensduur minstens 35 

jaar moeten zijn, om te voorkomen dat 
de panelen vervangen moeten worden 
voordat de zonnecellen defect zijn. Het 
polymeer zal gedurende zijn levensduur 
verschillende typen weersinvloeden 
moeten kunnen weerstaan. 
Polymeren kunnen zowel technische- als 
biologische nutriënten zijn. De bio-

logische polymeren zijn biologisch af-
breekbaar, onder aerobe omstandig-
heden (compostering) of anaerobe om-
standigheden (vuilstort). Aangezien de 
polymere behuizing van het gevel-
element juist in de buitenlucht moet 
functioneren, is een biologisch afbreek-

baar polymeer geen geschikte keuze. 
De andere variant van polymeren is de 
synthetische. Deze zijn er in allerlei 
soorten met evenzoveel verschillende 
eigenschappen. Daarom zal er in plaats 
van een specifiek type polymeer een lijst 
met eisen voor het polymeer opgesteld 

worden. 
 

 Het polymeer moet sterk zijn. Het 
moet een glasplaat van 2.4 kg 
(zie hoofdstuk 3, blz 14) en het 
eigen gewicht kunnen dragen. 

 Het moet mogelijk zijn het 
polymeer te recyclen, 

bijvoorbeeld door het te smelten. 
 Het polymeer moet minstens 35 

jaar stand houden zonder sterkte 
te verliezen. Het moet daarbij 
tegen weersinvloeden bestand 
zijn. 

 

Bevestigingsbeugels 
Om de gevelelementen te bevestigen 
aan de gevel van een gebouw wordt er 
gebruik gemaakt van bevestigings-
beugels. 
Deze beugels worden gemaakt van staal. 
Staal heeft een grote sterkte, waardoor 
het als bevestigingsmateriaal uitermate 

geschikt is. Bovendien wordt het veel-
voudig toegepast in de bestaande bouw 
en is het goed recyclebaar. Het materiaal 
leent zich zelfs goed voor upcyclen, 
waarbij uit laagwaardig schroot staal 
door middel van thermomechanisch 
walsen hoogwaardig staal verkregen kan 
worden (Hollander).  
 

Thermoplastisch elastomeer 
Over het algemeen wordt rubber of kit 

gebruikt om de randen van ruiten water-
dicht te maken. Kit is echter ongeschikt 
voor het Cradle to Cradle zonnepaneel, 
omdat het hecht aan het oppervlak van 
het glas, waardoor het lastig te ver-
wijderen is. Dit maakt het recyclen van 
de glasplaat en de kit overbodig moeilijk. 
Helaas is rubber als alternatief ook niet 
geschikt. Rubber kan namelijk alleen 
gedowncycled worden. Het rubber wordt 
vermalen en gebruikt voor de onder-
grond van kinderspeelplaatsen,  in 
matten of in tapijt. 
Thermoplastische elastomeren hebben 

deze nadelen niet. Ze kunnen gebruikt 
worden als rubber en zijn onder 
verhitting te recyclen (Caykoylu, 2007). 
Thermoplastische elastomeren hebben 
ook nadelen. Ze zijn duurder dan rubber 
en ze kunnen niet verrijkt worden met 
additieven, maar dit zijn geen ernstige 
problemen voor de Cradle to Cradle 

zonnecellen. 
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3 Onderzoek naar montage en demontagemethoden 
 
In dit hoofdstuk zullen twee aspecten 
van het zonnepaneel worden behandeld. 
Er zal een ontwerp worden gemaakt van 
een gevelpaneel met een geïntegreerde 
zonnecel, dat besproken is in hoofdstuk 
2. Hiervoor zullen eerst de eisen van het 
gevelelement worden opgesomd en ver-
volgens een ontwerp worden gemaakt, 

waarbij gelet wordt op eenvoudige mon-
tage en demontage aan een gevel. 
Ook zal er bij het ontwerp aandacht zijn 
voor een eenvoudige wijze om de ge-
bruikte materialen te kunnen scheiden, 
in eigen kringloop te verwerken en te 
kunnen hergebruiken in nieuwe panelen. 
 

Er zijn al verschillende mogelijkheden 
voor geïntegreerde zonnecellen in gevel-
elementen. Onderstaand is een foto van 
de Co-operative Insurence Tower in 
Manchester. Deze toren is in 2004 
gerenoveerd, waarbij de gehele Zuid-
gevel gekleed werd met 7244 80Wp 
zonnepanelen (Institution of Mechanical 
Engineers, 2010). 
 

 
Figuur 12: De Co-operative Insurance Tower 

 
Ook zijn er al gebouwen gerealiseerd 

met semitransparante zonnepanelen 
zoals op onderstaande foto. De lichtkap 
van het atelier van Han van Zwieten 
Architecten in Amersfoort is voorzien van 
Altersa semitransparante panelen met 
een vermogen van 2,2 kWp (Oskomera, 
2002). 
 

 
Figuur 13: Lichtkap werkplaats Han van Zwieten Architecten 

 
In onderstaande afbeelding is de opbouw 

van het element weergegeven. 
 

 
Figuur 14: Opbouw semitransparante zonnepanelen 
 

Oriëntatie 

Ondanks dat de nadruk in dit verslag 

niet ligt op de maximale efficiëntie of het 
maximale vermogen, is het interessant 
om stil te staan bij de oriëntatie van de 
gevelpanelen ten opzichte van zon. 
 
In de tabellen 1 tot en met 4 zijn de voor 
Nederland representatieve waarden voor 

de totale zonnestraling op de verticale 
gevels in alle windrichtingen gegeven 
(Linden, 2005). Deze tabellen zij ook in 
bijlage te zien. De gegevens zijn voor 
elke 15e van de maand. Hierin is te zien 
dat de noordgevel gedurende het jaar de 
laagste stralingsintensiteit heeft. Ook is 
op te merken dat in de zomer er weinig 
verschil is in de intensiteit op de oost-, 
west- en zuidgevel. De oostgevel 
ontvangt in de ochtend veel zon, de 
zuidgevel gedurende de hele dag iets 
minder zon, en de westgevel ontvang in 
de avond weer veel zonnestraling. Het 
gemiddelde over de dag is voor deze 

gevels dan ongeveer gelijk. 
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In de herfst, winter en lente is dit 
verschil tussen de windrichtingen echter 
groter. Dan ontvangt de zuidgevel aan-
zienlijk meer zonnestraling. Daarom is 
het vanuit het rendementsoogpunt het 
verstandigst om de zuidgevel te be-
kleden met zonnepanelen. 
 
Tabel 1: totale zonnestraling op een noord-gevel, op de 15

e
 van iedere 

maand (Linden, 2005) 

 
 

Tabel 2: totale zonnestraling op een oost-gevel, op de 15
e
 van iedere 

maand (Linden, 2005) 

 
 

Tabel 3: totale zonnestraling op een zuid-gevel, op de 15
e
 van iedere 

maand (Linden, 2005) 

 
 

Tabel 4: totale zonnestraling op een west-gevel, op de 15
e
 van iedere 

maand (Linden, 2005) 

 
 
De ideale hoek om zonnepanelen onder 
te plaatsen in Nederland is onder een 

helling van 36° en een oriëntatie van 5° 
west ten opzichte van het zuiden 
(SenterNovem/Agentschap NL, 2010). 
Bestaande gebouwen kunnen niet 
gedraaid worden om aan deze hoek te 
voldoen. 
Het is wel mogelijk de panelen te 

kantelen ten opzichte van zon (denk aan 
schubben) om alsnog een optimaal ren-

dement te behalen. Echter zullen de 
panelen elkaar dan deels overlappen. Dit 
is te vermijden door de panelen verder 
uit elkaar te plaatsen. Deze manier van 
plaatsen wordt ook toegepast bij zonne-
energie bedrijven op de grond. Hoewel 
dit wel te realiseren is op een gevel, zal 
de constructie veel lastiger zijn. Ook 
omdat de gekantelde panelen meer wind 
zullen vangen en dus steviger bevestigd 
moeten worden. Het is daarom een-
voudiger om de gevel vlak te bekleden 

met zonnepanelen. 
 

Eisen 

Voordat het gevelelement ontworpen kan 
worden is het belangrijk de verschillende 
eisen waaraan het paneel moet voldoen, 
op te sommen. 
 

 Het element moet wind- en 
waterdicht zijn. 

 Het element moet een verwachte 
levensduur van minstens 35 jaar 
hebben. 

 Het element moet eenvoudig te 
monteren en te demonteren zijn 
aan de constructie-elementen van 
een gebouw. 

 Het element moet, waar mogelijk 
industriestandaarden naleven om 
compatibiliteit met zoveel moge-
lijk gebouwen te waarborgen. 

 Het element moet aan de kwanti-
tatieve warmte-isolatie eisen van 
het Bouwbesluit voldoen. Dit stelt 
dat de minimale warmteweer-
stand voor dichte geveldelen be-
draagt: Rc = 3 (m2K)/W. Een 
optimale warmteweerstand voor 
de buitengevel voor een duur-
zaam gebouw is Rc = 5 (m2K)/W 
(SenterNovem, 2008). 

 Het element moet voldoende 
sterk zijn, zodat het een stevige 
hagelbui of een vogel kan weer-
staan. Ook moet de sterkte vol-

doende zijn voor transport en 
montage. 

 Er moet een manier zijn om de 
opgewekte energie van de zonne-
cellen naar het gebouw te trans-
porteren. 

 En uiteraard moeten de gebruikte 
materialen voldoen aan het 
Cradle to Cradle principe. Dat wil 
zeggen: ze moeten niet ver-
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vuilend zijn tijdens de productie, 
levensfase en hergebruik. Ook 
moeten de materialen goed her-
bruikbaar zijn. 

 
Bij het ontwerpen van de gevel-
elementen wordt er vanuit gegaan dat 
de gevel geen dragende functie heeft in 
de constructie. Ook wordt er vanuit ge-
gaan dat de constructie van het gebouw 
gegeven is. Er wordt dus verder niet in-
gegaan op de materiaalkeuze en de 

duurzaamheid van de constructie van 
het gebouw. 
 
Om industriestandaarden aan te houden 
in verband met compatibiliteit met con-
structies, wordt er gekozen voor een 
breedte van 600 mm voor de panelen. 

Dit is een veelgebruikte hart op hart 
(h.o.h.) afstand voor houten stijlen voor 
niet-dragende gevels in hoogbouw, 
waarbij een gebruik wordt gemaakt van 
houtskeletbouw (HSB). De te ontwerpen 
zonnepanelen zullen waarschijnlijk het 
best functioneren in hoogbouw, aan-
gezien er bij hoogbouw minder kans is 
op slagschaduw. Ervan uitgaande dat 
een verdieping ongeveer 3,6 meter hoog 
is (inclusief ruimte voor vloer, kabels en 
pijpen), dan is een hoogte van 400 mm 
een goede maat voor de hoogte van het 
gevelelement. Voor een architect staat 
het dan vrij om te kiezen voor een gevel 

waarbij de verschillende verdiepingen 
niet te zien zijn, of er juist voor te kiezen 
de verdiepingen te benadrukken met een 
laag afwijkende panelen. 
In totaal beslaat een gevelelement een 
oppervlakte van 0,24 m2. 
 
De silicium wafer heeft een dikte van 
300 µm (0.3 mm) en breedte en hoogte 
van 100 mm. Hierdoor is het paneel 
schaalbaar naar de wens van de 
ontwerpers van het gebouw. Bij het 
standaard ontwerp van het paneel zal er 
worden uitgegaan van 600 x 400 mm, 
maar dit is met stapgroottes van 100 
mm te vergroten, mocht dat nodig zijn. 

Conceptontwerp 

Er zal een voorbeeld van een concept-
ontwerp gemaakt worden, aan de hand 
van de eisen die eerder zijn opgesteld. 
Dit is slechts een mogelijk ontwerp 
waarbij de in hoofdstuk 2 besproken 
materialen zijn gebruikt en verder de 

nadruk ligt op eenvoudige montage en 
demontage. Uiteraard zijn er nog vele 
andere ontwerpen mogelijk. 
De volgende afbeeldingen zullen met een 
correcte schaal in de bijlage te zien zijn. 
In dit hoofdstuk worden de afbeeldingen 
verkleind weergegeven om het ontwerp 
toe te lichten. Alle afmetingen zijn in 
mm. 
 
Er wordt in het ontwerp van dit zonne-
paneel gekozen voor een modulair 

paneel. Dit heeft als voordeel dat het 
eenvoudig te transporteren, monteren en 
demonteren is. Bovendien kan een 
defect paneel vervangen worden, zonder 
dat er ingrijpende maatregelen moeten 
worden genomen in de gevel. 
 

Zoals eerder gesteld wordt er uit gegaan 
van een gebouw met HSB gevel met hart 
op hart afstanden van de stijlen van 600 
mm. Er wordt gekozen voor een HSB 
gevel, omdat het te ontwerpen gevel-
element hierdoor modulair aan de gevel 
kan worden bevestigd. De isolatie en 
water- en dampkerende lagen kunnen in 
de HSB verwerkt worden. Dit heeft als 
voordeel dat het modulaire zonnepaneel 
deze functies niet hoeft te vervullen. Als 
daar wel voor gekozen was, ontstaat het 
probleem dat de elementen onderling 
waterafsluitend en windkerend moeten 
zijn. Met een modulair element is dit niet 

praktisch. 
In Figuur 15 (bijlage) is het paneel 
afgebeeld. De breedte is 594 mm en de 
hoogte is 394 mm. Dit is niet 600 x 400 
mm, omdat er een marge van 6 mm 
tussen de panelen is gehouden. Hierdoor 
kan water en wind vrij langs de panelen 
gaan, terwijl er tegelijkertijd optisch wel 
een vlak ontstaat. 
 
Het paneel is als volgt opgebouwd. Een 
achterlaag van polymeer met een dikte 
van 20 mm vormt de basis. Hierop 
worden achtereenvolgens de zilveren 
contactlaag en de 15 polykristallijnen 
zonnecellen geplaatst. Als de h.o.h. 
afstand van de HSB afwijkt van 600 mm, 
kan er gekozen worden voor een groter 
paneel met meer zonnecellen. 
Op de zonnecellen wordt vervolgens een 
plaat thermisch gehard glas gelegd met 
een dikte van 4 mm. Deze laag dient 

zowel als bescherming tegen weers-
invloeden, als een versteviging van het 
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gehele paneel. De glasplaat kan namelijk 
door zijn stijfheid krachten naar de 
bevestigingspunten aan de gevel af-
voeren. Bij druk op het paneel zal het 
glas en polymeer als een geheel werken. 
Bij zuiging zal dit niet zo werken. De 
afmetingen van het element zijn echter 
zo klein dat het glas windzuiging 
eenvoudig aan zal kunnen. 
Het soortelijk gewicht van glas is 
ongeveer 2500 kg/m3 (Schipper) waar-
mee het gewicht van de gebruikte 

glasplaat als volgt te schatten is: 
 

                      
  

  
         

 
In het gevelelement zal de glasplaat niet 
het hele element beslaan, waardoor het 
gewicht iets lager zal uitvallen, maar het 
zal deze orde grootte zijn. 
 

 
Figuur 15: Detail klik afsluitkap conceptontwerp 

 
Vervolgens wordt een polykristallijnen 
afsluitkap op het paneel bevestigd. Een 
detail daarvan is in Figuur 15 te zien 

(ook in bijlage). Bij de demontage van 
het paneel kan met kracht de afsluitkap 
verwijderd worden. Als er op dat 
moment wat stukken afbreken, is dat 
geen probleem, aangezien het polymeer 
gesmolten wordt voor hergebruik. De 
afsluitkap heeft rond de zonnecellen 

afgeronde hoeken om zonlicht zo min 
mogelijk te hinderen. 
 
Er wordt voor een klikverbinding ge-
kozen om de demontage van het paneel 
te vereenvoudigen. Er is op deze manier 
geen lijm nodig, wat het scheiden van de 
materialen simpeler maakt. 
 

Om de binnenkant van het paneel af te 
sluiten voor lucht en water worden er 2 
thermoplastische elastomeren strips 
gebruikt. Zowel aan de voor- als aan de 
achterkant van het paneel worden de 
strips toegepast. De strips zijn ook met 
een klikverbinding aan de afsluitkap be-
vestigd, zodat ook dit materiaal in een 
eigen kringloop kan worden opgenomen. 
 
In Figuur 18 (bijlage) is horizontale 
doorsnede van de HSB gevel en het 

paneel weergegeven. Tussen de 
waterkerende laag van de HSB gevel en 
het paneel is een ruimte van 30 mm 
gelaten zodat het kan ventileren. Verder 
is in Figuur 18 duidelijk te zien dat er 
een ruimte van 6 mm is tussen de 
panelen. 

 

 
Figuur 16: Bevestiging detail (verticale doorsnede) conceptontwerp 

 
De HSB gevel wordt als gegeven be-
schouwd. De opbouw is zo generiek 
mogelijk. Van binnen naar buiten bestaat 
de gevel uit 2 x 12,5 mm gipskarton, 

een dampkerende laag, een isolatie laag 
van 100 mm onderbroken door 100 x 30 
mm vurenhouten stijlen, een houtvezel-
plaat van 16 mm en een waterkerende 
laag. De stijlen worden gebruikt om het 
paneel aan te bevestigen.  
 

In Figuur 16 (ook in bijlage) is een 
verticale doorsnede van de 
bevestigingsmethode van de panelen 
aan een HSB gevel weergegeven. Een 
stalen profiel zorgt voor de afstand 
tussen de gevel en de panelen en 
functioneert tegelijkertijd als bevestiging 
voor een paneel. Het uitstekende stuk 

aan het stalen profiel is er om de 
montage van de panelen te vereen-
voudigen. Tijdens de montage kan het 
paneel daar namelijk op rusten. Op die 
manier heeft de bouwvakker 2 handen 
vrij om het paneel vast te bouten. Het 
stalen profiel wordt met 60 mm lange 
schroeven in de houten stijlen ge-
schroefd. 
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Vanuit de bouwfysica is bekend dat bij 
kleine openingen in de gevel luchtwer-
velingen kunnen ontstaan bij bepaalde 
windsnelheden. Deze wervelingen kun-
nen trillingen in onderdelen opwekken, 
die bij bepaalde frequenties als een 
storende fluittoon worden ervaren. Om 
dit voor te zijn is het aan te raden om de 
elementen te testen in een windtunnel 
bij verschillende windsnelheden en –
richtingen. Indien fluittonnen worden 

waargenomen kan ervoor worden ge-
kozen om de spleten tussen de ele-
menten te vergroten. Ook kunnen de 
randen van de elementen ronder worden 
uitgevoerd zodat minder wervelingen 
ontstaan. 
 

Nadat het ontwerp is gemaakt is het van 
belang het te toetsen aan de eerder op-
gestelde eisen.  
 

 Het element moet wind- en 
waterdicht zijn. 

Dit is bereikt door het element te 
scheiden van de waterkerende laag van 
de gevel. Hierdoor heeft het element 
geen waterkerende functie. De onder-
delen binnen in het element zijn wind en 
waterdicht door de thermische elasto-
meren strips. 
 

 Het element moet een verwachte 

levensduur van minstens 35 jaar 
hebben. 

Dit valt lastig te toetsen, maar er kan 
worden aangenomen dat de gebruikte 
materialen een levensduur van 35 jaar 
hebben. 
 

 Het element moet eenvoudig te 
monteren en te demonteren aan 
de constructie-elementen van een 
gebouw. 

De montage van het element aan de 
gevel gebeurd door het met behulp van 
stalen beugels vast te schroeven. Hierbij 
is rekening gehouden met een uit-
stekende rand waar het element op kan 
rusten tijdens de montage. Bovendien 
kunnen elementen verwijderd worden 
zonder dat de gevel zijn water- en 
windkerende functie verliest. 
  

 Het element moet, waar mogelijk 

industriestandaarden naleven om 
compatibiliteit met zoveel 

mogelijk gebouwen te waar-
borgen. 

Doordat het element een afmeting heeft 
die veel in de bouw wordt gebruikt is de 
kans dat het element kan worden toe-
gepast vergroot. Ook is er een mogelijk-
heid het element groter te dimen-
sioneren met stappen van 100 mm, 
waarbij er telkens een extra rij zonne-
cellen kan worden geplaatst. 
 

 Het element moet aan de kwanti-

tatieve warmte-isolatie eisen van 
het Bouwbesluit voldoen. Dit stelt 
dat de minimale warmteweer-
stand voor dichte geveldelen be-
draagt: Rc = 3 (m2K)/W. In 
Nederland zal voor een duurzaam 
gebouw Rc = 5 (m2K)/W gelden. 

Doordat het element los staat van de 
gevel, waarbij de gevel de isolatie functie 
behoudt, is gelijk voldaan aan deze eis. 
Bij toepassing van het element moet er 
wel rekening gehouden worden dat er 
ook een achterliggende gevel is die een 
voldoende isolatie waarde heeft. 
 

 De gebruikte materialen moeten 
voldoen aan het Cradle to Cradle 
principe. Dat wil zeggen: ze 
moeten niet vervuilend zijn 
tijdens de productie, levensfase 
en hergebruik. Ook moeten de 
materialen goed herbruikbaar 

zijn. 
De gebruikte materialen in het element 
zijn gekozen met het Cradle to Cradle 
principe in het achterhoofd. Dit staat in 
hoofdstuk 2 verder toegelicht. 
 

 Het element moet voldoende 
sterk zijn, zodat het een stevige 
hagelbui of een vogel kan weer-
staan. Ook moet de sterkte vol-
doende zijn voor transport en 
montage. 

Door een thermisch geharde glasplaat 
toe te passen wordt voldaan aan deze 
eis. Het is nog wel interessant om het 
gebruikte kliksysteem en het polymeer 
door te rekenen op sterkte. De nadruk 
ligt in dit onderzoek echter niet op 
sterkte, dus die berekening wordt hier 
niet gemaakt. 

 
 Er moet een manier zijn om de 

opgewekte energie van de zonne-
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cellen naar het gebouw te trans-
porteren. 

Langs de stalen bevestigingsbeugels kan 
eenvoudig een kabel worden aangelegd 
om de opgewekte stroom naar het 
gebouw te transporteren. 
 

Verbeterd ontwerp 

In het volgende stuk is het concept-
ontwerp verder uitgewerkt en op een 
aantal punten verbeterd. 

Een van de veranderingen is dat het 
element groter is gedimensioneerd om 
de montagetijd en –kosten te mini-
maliseren. Het nieuwe gevelelement is 
600 x 600 mm groot. Een overzicht van 
het paneel is afgebeeld in Figuur 21 
(bijlage). 
 

 
Figuur 17: Bevestiging detail (verticale doorsnede) 

 
Een andere grote verandering is dat de 
montage is gewijzigd. In het concept-
ontwerp werd het element aan de 
afsluitkap bevestigd aan een gevel. Hier-
door zouden veel krachten op het kleine 
kliksysteem komen, wat na verloop van 

tijd vermoeiing zou gaan vertonen. Om 
het kliksysteem zo min mogelijk 
krachten te laten verduren wordt het 
gevelelement aan de polymere achter-
zijde bevestigd aan een gevel. Dit is 
weer gegeven in Figuur 17 (ook in 
bijlage). 
 
De afsluitrand heeft nu dus enkel de 
functie om de glasplaat in te klemmen 
en het waterdicht te houden.  
Verder is het kliksysteem groter ge-
dimensioneerd als in het conceptont-
werp. Het kliksysteem is nu 10 x 10 mm 

groot. Dit is nog steeds vrij klein, maar 
het hoeft nu ook veel minder krachten 
aan te kunnen. Een detail van het 

nieuwe kliksysteem is weergegeven in 
Figuur 18 (ook in bijlage). 
 
Ook is er in het ontwerp voor gekozen 
om materiaal te besparen waar mogelijk. 
Daarom is de polymere achterzijde niet 
meer massief zoals in het conceptont-
werp, maar is het dunner uitgevoerd (5 
mm) met ribben van 15 mm die voor 
stevigheid moeten zorgen. De meeste 
stijfheid en sterkte wordt echter geleverd 
door de 4 mm dikke glasplaat. Een over-

zichttekening staat in Figuur 22 
(bijlage). 
 

 
Figuur 18: Detail klik afsluitrand 

 
Om fluittonen te vermijden zijn de 
randen van het gevelelement afgerond. 
Hierdoor zullen minder wervelingen ont-
staan, die vervolgens de fluittonen 

kunnen veroorzaken. Ook is de af-
sluitrand afgerond aan de bovenkant om 
zo min mogelijk schaduw op de zonne-
cellen te werpen. 
 
In Figuur 23 (bijlage) is een gevel met 
de nieuwe gevelelementen weergegeven.
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4 Levenscyclus Analyse 
 
In dit hoofdstuk zal een Levenscyclus 
Analyse (LCA) worden gemaakt voor het 
conceptontwerp van het gevelelement en 
het verbeterde ontwerp. LCA is een 
methode om de milieubelasting van een 
product te bepalen gedurende de hele 
levenscyclus. Hierin worden de volgende 
aspecten meegenomen: 

 
 Winning en uitputting van de 

benodigde grondstoffen 
 Productieprocessen 
 Transport 
 Gebruik 
 Hergebruik 

 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt 
van de single indicator Eco-kosten 2007. 
In deze single indicator zijn de milieu-
lasten uitgedrukt in een geldwaarde 
(euro). De kosten zijn de virtuele kosten 
die gemaakt zouden moeten worden om 
de milieuvervuiling en grondstoffen uit-
putting te verminderen tot de mate die 
overeenkomt met de draagkracht van de 
aarde. 
Deze maatstaaf komt niet overeen met 
het Cradle to Cradle principe. Daarin 
wordt namelijk gesteld dat producten 
helemaal niet moeten vervuilen, maar 

juist verrijken. Producten moeten een 
bron zijn van voedsel en leefomgeving 
voor andere organismen, zowel tijdens 
de gebruiksfase als na afloop. De Eco-
kosten 2007 methode echter, gaat ervan 
uit dat producten niet meer mogen ver-
vuilen dan de aarde aan kan. Er wordt in 
dit onderzoek gekozen om de Eco-kosten 

2007 methode te gebruiken. Dit is 
namelijk een van de weinige methodes 
om de mate van duurzaamheid van 
producten te toetsen. 
 
Bij het Cradle to Cradle gevelelement 
wordt uitgegaan van een levensduur van 

35 jaar. Na 35 jaar wordt de gevel ver-
vangen en de gevelelementen terug-
gestuurd naar een fabriek waar de ver-
schillende materialen worden verwerkt 
zodat ze hergebruikte kunnen worden. 
Vervolgens wordt er een nieuw element 
gemaakt van de hergebruikte mate-

rialen. 35 later jaar worden ook deze 
gevelelementen teruggenomen. In dit 

onderzoek wordt aangenomen dat de 
Silicium zonnecellen techniek dan, na 70 
jaar, sterk verouderd is. De materialen in 
de gevelelementen zullen dan nog een-
maal omgesmolten worden, waarna ze in 
een ander product gebruikt kunnen 
worden. Het nieuwe product valt buiten 
deze analyse. 

Deze levenscyclus van zowel het 
conceptontwerp als het verbeterde 
ontwerp is onder te verdelen in de 
volgende stappen: 
 

Tabel 5: Levenscyclus in fasen 

Fase Proces 

1 
 Initiële winning van materialen uit 
grondstoffen of recycling 

2  Transport naar fabriek 

3  Productie processen 

4  Transport naar bouwplaats 

5  Gebruik en opwekking energie 

6  Inname en transport naar fabriek 

7  Recycling van materialen 

8  Productie processen 

9  Transport naar bouwplaats 

10  Gebruik en opwekking energie 

11  Inname en transport naar fabriek 

12  Recycling van materialen 

 
De uitkomst van de LCA is vooral goed te 
interpreteren als het vergeleken wordt 
met een vergelijkbaar alternatief. In dit 
geval zal de referentie een buitenwand 
afbouwconstructie zijn. Deze buitenwand 

was deel van een renovatie van de van 
RGD te Den Haag (Winket, 2010). De 
Eco-kosten voor deze buitenwand be-
draagt 3 €/m2. 
 
De volgende tabellen zijn allemaal terug 
te vinden in de bijlage. 

Conceptontwerp 

Om een goede vergelijking te maken 
tussen de referentie en het con-
ceptontwerp moet dezelfde afmetingen 
van de gevel worden gebruikt. Daarom 
worden de Eco-kosten van de referentie 
omgeschreven naar € 0.72 voor een 
gevelelement van 400 mm x 600 mm. 
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Voor de LCA van het conceptontwerp 
wordt allereerst een inventarisatie van 
de initiële materiaalkosten gemaakt in 
Tabel 7. Hierin is de milieubelasting van 
de winning en de uitputting van de 
grondstoffen verwerkt. De kosten zijn 
overgenomen uit de database van 
Idemat (Idemat, 2010). Eerst is het 
volume van de benodigde materialen uit-
gerekend en vermenigvuldigd met de 
dichtheid om het gewicht te bepalen. Het 
gewicht kan vervolgens vermenigvuldigd 

worden met de Eco-kosten in €/kg om 
de Eco-kosten te verkrijgen. Hierbij 
wordt voor de Eco-kosten van zilver de 
waarde voor gerecycled zilver genomen. 
Zilver in lage kwaliteit producten kan 
hierdoor geupcycled worden naar hoge 
kwaliteit voor zonnecellen. De Eco-

kosten van nieuw zilver is vele malen 
hoger, namelijk € 221,69/kg (Idemat, 
2010) in tegenstelling tot € 2,37/kg voor 
gerecycled zilver. Deze hoge prijs komt 
vooral door het mijnproces, waarbij veel 
vervuiling vrijkomt. 
Voor het polymeer is gekozen voor de 
Eco-kosten van gerecycled cellulose 
polymeer. Aangezien er geen specifieke 
polymeer is gekozen in het ontwerp, is 
dit slechts een indicatie van de Eco-
kosten. Er kan worden aangenomen dat 
de Eco-kosten van het gebruikte poly-
meer dezelfde orde grootte heeft.  
De totale Eco-kosten voor de materialen 

van een nieuw C2C gevelelement met 
zonnecellen is € 3,47. 
 
Er wordt aangenomen dat de grond-
stoffen uit China komen. Het transport 
vindt plaats via een oceaanvrachtschip 
met een laadvermogen van 51,500 ton. 
De Eco-kosten van het transport met een 
dergelijk vrachtschip zijn € 0,003/tkm. 
De afstand van Sjanghai naar Rotterdam 
over de oceaan is 29.000 km (Google 
Earth). Met een gewicht van 6.73 kg per 
element, kunnen er 148 elementen in 
een ton. Hiermee kan vervolgens de Eco-
kosten per element worden berekend, 
door de Eco-kosten te vermenigvuldigen 
met de afstand en te delen door het 
aantal elementen per ton. De uitkomst is 
dan dat het transport van China naar 
Nederland van de materialen voor een 
element € 0,61 zijn.  
 

In Tabel 8 (bijlage) zijn de Eco-kosten 
van de productie processen weergegeven 

(Idemat, 2010). De Eco-kosten van het 
produceren van zilver staan niet in de 
Idemat database, maar aangezien het 
smeltpunt lager is dan dat van staal 
(respectievelijk 961 °C en ± 1600 °C), 
kan worden aangenomen dat de Eco-
kosten ook vergelijkbaar zijn. Voor de 
zekerheid is voor de Eco-kosten van het 
productie proces van zilver 0,05 €/kg 
gekozen. 
De totale Eco-kosten van het productie-
proces zijn € 1,83 per gevelelement. 

 
Nadat de gevelelementen geproduceerd 
zijn in de fabriek, moeten ze verplaatst 
worden naar een bouwplaats. We gaan 
ervan uit dat de fabriek in het midden 
van Nederland staat, waardoor een groot 
deel van Nederland binnen een straal 

van 100 km ligt. Deze afstand wordt 
genomen als rekenwaarde. In Tabel 9 
(bijlage) staat dit uitgewerkt. Er wordt 
een vrachtwagen en trailer genomen met 
een laadvermogen van 24 ton. Door dit 
te delen door het gewicht van een gevel-
element wordt berekend hoeveel ele-
menten in een trailer kunnen. Dit zijn er 
3563. Met een volume van 5,97E-03 m3 
per element, is het volume van 3563 
elementen 21,27 m3. Dit zal goed passen 
in een vrachtwagen met trailer. 
De Eco-kosten van de gekozen vracht-
wagen zijn € 0,43/km (Idemat, 2010). 
Dit wordt vermenigvuldigd met de af-

stand en gedeeld door het aantal ele-
menten in de vrachtwagen, waarna blijkt 
dat de Eco-kosten van het transport van 
een gevelelement € 0,01 is. 
 
In Tabel 10 (bijlage) zijn de Eco-kosten 
van de gebruiksfase vastgesteld. Tijdens 
de gebruiksfase wordt elektrische 
energie opgewekt, wat kan worden 
uitgedrukt in vermeden Eco-kosten. 
Hiervoor is de opbrengst van een 
zonnecel aan een verticale gevel geschat 
op 70 kWh/m2 per jaar (Meer, 2008). 
Het gezamenlijke oppervlakte van de 
zonnecellen in een gevelelement is: 
 

                            
 
De opbrengst wordt dan 10,5 kWh per 
jaar per gevelelement. Aangezien de 
levensduur van een gevelelement wordt 
geschat op 35 jaar, is de energie op-
brengst tijdens de gebruiksfase 367,50 
kWh. De Eco-kosten voor elektrische 
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energie zijn 0.109 €/kWh (Idemat, 
2010). Deze kosten worden vermeden 
door het gebruik van de zonnecellen, 
waardoor dit als negatieve kosten gezien 
kan worden. 
In de gebruiksfase zijn de Eco-kosten:   
€ -39,96. 
 
De Eco-kosten voor de recyclefase staan 
in Tabel 11 (bijlage) (Idemat, 2010). 
Ook hier zijn de kosten afhankelijk van 
het gewicht van de gebruikte materialen.  

De totale Eco-kosten voor de recyclefase 
zijn € 2,92. 
 
Nu de Eco-kosten per fase bekend zijn, 
kan met behulp van de eerder op-
gestelde totale levenscyclus de Eco-
kosten voor de gehele levenscyclus van 

een gevelelement berekend worden in 
Tabel 6. De Eco-kosten voor de gehele 
levenscyclus zijn € -66,29. 
 

Tabel 6: Eco-kosten gehele levenscyclus 

conceptontwerp 

Fase Eco-kosten 

Initiële winning van materialen € 3,47 

Transport € 0,61 

Productie € 1,83 

Transport € 0,01 

Gebruik € -39,95 

Transport € 0,01 

Recycling € 2,92 

Productie € 1,83 

Transport € 0,01 

Gebruik € -39,95 

Transport € 0,01 

Recycling € 2,92 

Totaal € -66,29 
 
Het referentie gevelelement heeft Eco-
kosten ter waarde van € 0.72. Het blijkt 
dat de Eco-kosten van het ontworpen 
gevelelement vele malen lager is dan die 
van het referentie element. 

 
Later in dit hoofdstuk wordt nog verder 
ingegaan op de uitkomst van de LCA. 
Eerst wordt de LCA van het verbeterde 
ontwerp uitgewerkt. 
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Verbeterd ontwerp 

De levensfasen zijn voor het verbeterde 
ontwerp gelijk aan de levensfasen van 

het conceptontwerp. 
 
Net als bij het conceptontwerp worden 
de Eco-kosten van het referentie project 
omgeschreven naar een gevel van 
vergelijkbare afmetingen. De Eco-kosten 
van het referentie element zijn € 1,08 
voor een gevelelement van 600 mm x 

600 mm. 
 
Voor een LCA van het verbeterde ont-
werp wordt eerst het nieuwe gewicht van 
de onderdelen en het totale gewicht 
uitgerekend. Hierbij is op te merken dat 
ondanks de grotere afmetingen van het 
element, het benodigde volume poly-
meer gedaald is. Dit komt door het toe-
passen van de ribben structuur aan de 
achterzijde van het gevelelement. Van 
de andere gebruikte materialen is het 
gewicht toegenomen, wat te verwachten 
is bij een groter element. 

De totale Eco-kosten voor de materialen 
van een nieuw C2C gevelelement met 
zonnecellen is € 3,80. 
 
Het totale gewicht van een element is bij 
het verbeterde element 7,33 kg. Hier-
door vallen ook de kosten voor het 
transport van China naar Nederland 

hoger uit, namelijk € 0,66. 
 
De Eco-kosten voor de productiepro-
cessen zijn ook groter in dit ontwerp. 
Hoewel er minder kosten zijn voor het 
produceren van polymeer, zijn de Eco-
kosten van het glas en silicium hoger. 
De totale Eco-kosten van het productie-
proces zijn € 2,16 per gevelelement. 
 
De Eco-kosten van het transport van een 
gevelelement met vrachtwagen en trailer 
zijn € 0,01. 
 

In Tabel 17 (bijlage) zijn de Eco-kosten 
van de gebruiksfase vastgesteld. Het 
gezamenlijke oppervlakte van de zonne-
cellen in dit ontwerp is: 
 

                           
 

De opbrengst wordt dan 14,2 kWh per 

jaar per gevelelement. De totale op-

brengst tijdens de gebruiksfase is 496,13 

kWh. 
In de gebruiksfase zijn de Eco-kosten    
€ -53,939. Dit is significant minder dan  
€ -39,96 van het conceptontwerp. Dit is 

enkel te danken aan het grotere 
effectieve oppervlak van de zonnecellen. 
 
De Eco-kosten voor de recyclefase staan 
in Tabel 18 (bijlage) (Idemat, 2010).  
De totale Eco-kosten voor de recyclefase 
zijn € 3,12. 

 
Nu voor het verbeterde ontwerp de Eco-
kosten per fase bekend zijn, kan met 
behulp van de eerder opgestelde totale 
levenscyclus de Eco-kosten voor de 
gehele levenscyclus van het verbeterde 
gevelelement berekend worden in Tabel 
7. De Eco-kosten voor de gehele 
levenscyclus zijn € -92,81. 
 

Tabel 7: Eco-kosten gehele levenscyclus 

verbeterd ontwerp 

Fase Eco-kosten 

Initiële winning van materialen € 3,80 

Transport € 0,66 

Productie € 2,16 

Transport € 0,01 

Gebruik € -53,94 

Transport € 0,01 

Recycling € 3,12 

Productie € 2,16 

Transport € 0,01 

Gebruik € -53,94 

Transport € 0,01 

Recycling € 3,12 

Totaal € -92,81 
 
Het referentie gevelelement heeft Eco-
kosten ter waarde van € 1,08. Het blijkt 
dat de Eco-kosten van het ontworpen 
gevelelement, net als bij het 
conceptontwerp vele malen lager is dan 
die van het referentie element. 

 
De Eco-kosten zijn zelfs negatief. Dit 
houdt in dat er meer milieubelasting 
wordt vermeden dan dat er milieu-
belasting wordt gemaakt. Dit moet niet 
verward worden met ‘goed voor het 
milieu’. De opbrengst komt namelijk 

door de opgewekte energie tijdens de 
gebruiksfase. Het opwekken van energie 
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is niet ‘goed voor het milieu’ zoals dit in 
Cradle to Cradle wordt beschreven 
(Braungart & McDonough, 2009). Er 
wordt geen lucht of water gezuiverd en 
er worden geen voedingsstoffen aan het 
milieu toegevoegd. De negatieve Eco-
kosten geven alleen aan dat de milieu-
belasting voor dit product lager is dan de 
aarde aan kan. 
 
Ook moet worden opgemerkt dat bij 
deze LCA een vergelijking is gemaakt 

met een andere gevel. Hierbij is de 
functie ‘gevel’ als belangrijst aange-
nomen. Er zou ook een vergelijking 
kunnen worden gemaakt met energie-
opwekking als belangrijkste functie. Het 
paneel zou in dat geval vergeleken 
kunnen worden met bijvoorbeeld een 

kolencentrale of een conventioneel 
zonnepaneel. De uitkomst van dergelijke 
vergelijkingen zouden heel anders 
kunnen zijn dan de hier gemaakte ver-
gelijking. Helaas is er geen LCA van een 
conventioneel zonnepaneel te vinden, 
dus zal deze vergelijking achterwege 
blijven. In Tabel 8 is te zien dat de 
vergelijking niet ideaal is. In dit verslag 
wordt een C2C gevelelement met 
geïntegreerde zonnecellen ontworpen en 
vergeleken met een niet-C2C 
gevelelement. Hierdoor is het onduidelijk 
of de Cradle to Cradle aanpak merkbaar 
betere resultaten oplevert dan een niet 

C2C gevel met geïntegreerde zonne-
cellen. Helaas zijn er te weinig openbare 
Levenscyclus Analyses van deze 
elementen gemaakt om een degelijke 
vergelijking te maken. 
 
Wel is het nog interessant om te kijken 
wat het verschil in Eco-kosten is tussen 
het conceptontwerp en het verbeterde 
ontwerp. De Eco-kosten van het 
conceptontwerp zijn € -66,29 voor een 
element van 0,24 m2. 
Dit is € -276,20/m2. 
De Eco-kosten van het verbeterde 
ontwerp zijn € -92,81 voor een element 
van 0,36 m2. Dit is € -257,81/m2. 

Het blijkt dus dat de Eco-kosten van het 
verbeterde ontwerp minder gunstig zijn 
dan de Eco-kosten van het concept-
ontwerp. Dit komt voornamelijk doordat 
in het conceptontwerp de zonnecellen 
dichter op elkaar liggen, waardoor er per 
vierkante meter meer effectieve 
zonnecellen zijn. Hierbij is echter geen 
rekening gehouden met schaduwwerking 
van de rand. Dit zal bij het verbeterde 
ontwerp minder zijn. 
 

Beide ontwerpen hebben negatieve Eco-
kosten die van dezelfde orde grootte zijn 
en aanzienlijk beter zijn dan het niet-
Cradle to Cradle gevelelement van de 
referentie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tabel 8: Vergeleken onderdelen 

 Gevel met zonnecellen Gevel 

C2C x ? 

Niet C2C ? x 
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5 Conclusie en aanbevelingen 
 
Kunnen geïntegreerde zonnecellen op 
basis van het Cradle to Cradle Design 
principe van Michael Braungart William 
McDonough geproduceerd en hergebruikt 
worden? Welke aanpassingen zijn 
daarvoor nodig? 
 
Door vanaf het eerste moment in het 

ontwerpproces te denken aan gesloten 
kringlopen, kan een gevelelement met 
geïntegreerde zonnecellen volgens het 
Cradle to Cradle principe van Braungart 
en McDonough worden gemaakt. 
Er moeten daarvoor wel andere keuzes 
worden gemaakt dan gebruikelijk is in de 
zonnepanelen industrie. Die industrie 

heeft als doelstelling om zo goedkoop 
mogelijk een zo hoog mogelijk 
rendement te behalen. Om dit doel te 
bereiken worden giftige stoffen gebruikt 
en wordt geen aandacht besteed aan het 
hergebruik van de materialen aan het 
einde van de levensduur. Er worden 
bijvoorbeeld lastig te verwijderen 
coatings en lijmen gebruikt, zodat de 
materialen niet meer eenvoudig van 
elkaar te scheiden zijn. 
In dit verslag is duidelijk geworden dat 
er ook andere ontwerp keuzes gemaakt 
kunnen worden, door bijvoorbeeld geen 

giftige materialen en coatings te 
gebruiken. Hier staat wel tegenover dat 
het rendement lager zal uitvallen dan het 
maximaal haalbare. 
 
Ook moet worden opgemerkt dat het 
ontworpen element slechts gedeeltelijk 
aan het Cradle to Cradle principe 

voldoet. De gebruikte materialen zijn wel 
gekozen voor hun hoge mate van 
herbruikbaarheid. En het element is wel 
eenvoudig te demonteren, waarna de 
materialen in hun eigen kringlopen 
kunnen worden opgenomen. Toch voegt 
het element niets toe. Braungart en 

McDonough schreven hier het volgende 
over: 
 
Consider the cherry tree: thousands of 
blossoms create fruit for birds, humans, 
and other animals, in order that one pit 
might eventually fall onto the ground, 

take root, and grow. Who would look at 
the ground littered with cherry blossoms 

and complain, How inefficient and 
wasteful! The tree makes copious 

blossoms and fruit without depleting its 
environment. Once they fall on the 

ground, their materials decompose and 
break down into nutrients that nourish 

microorganisms, insects, plants, animals, 
and soil. Although the tree actually 

makes more of its product than it needs 
for its own success in an ecosystem, this 
abundance has evolved (through millions 

of years of success and failure or, in 
business terms, R&D), to serve rich and 

varied purposes. In fact, the tree’s 
fecundity nourishes just about 

everything around it. What might the 

human built world look like if the cherry 
tree had produced? 

(Braungart & McDonough, 2009) 
 

Het ontworpen gevelelement zuivert 
geen water en het voed geen dieren. Het 
produceert elektriciteit, maar daar heeft 
behalve de mens, geen enkel organisme 
in de natuur iets aan.  
Als een dergelijke interpretatie van 
Cradle to Cradle wordt nagestreefd, is 
een gevelelement een te klein bouwdeel. 
Om dat te verwezenlijken moet Cradle to 
Cradle ontwerpen op een grotere schaal 

worden toegepast. Een gebouw of een 
wijk zou wel degelijk een toegevoegde 
waarde aan de natuur kunnen hebben 
als Cradle to Cradle denken vanaf het 
eerste moment wordt toegepast. 
 
Ik zou de gevel- en de zonnecellen-
industrie aanraden om zo spoedig 

mogelijk te denken in Cradle to Cradle 
ontwerpen, zodat de toekomstige duur-
zame energiebron ook echt duurzaam is. 
Dit onderzoek is hier een bijdrage aan en 
in vervolgonderzoek kan het verder 
worden uitgezocht. 
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