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CHAPEAU

“Dat was een eis van de opdrachtgever: onzichtbaar vanaf 
de snelweg en niet reflecteren”, vertelt Max Middelman, 
business development manager bij HyET Group. “En je voegt 
vrijwel geen gewicht toe aan het dak en dat biedt voor  
veel eigenaren van lichtgewicht daken toch mogelijkheden 
om energie op te wekken. We zijn nu bijvoorbeeld bezig 
groot dak van Albert Heijn te bekleden met deze slechts  
600 gram per vierkante meter wegende folie.  
Montageframes zijn niet nodig, de folie wordt eenvoudig  
op de dakbedekking geplakt.”

Er zijn meer voordelen. Middelman: 
“Het is beloopbaar, wat handig is bij 
onderhoudswerkzaamheden, ze zijn 
ongevoelig voor wind, je kunt een  
rol snel neerleggen en met één  
standaardplug aansluiten wat 
installatiekosten bespaart en de 
vormvrijheid is enorm. Je kunt de folie 
ook direct integreren op panelen, 
golfplaten of wat je maar wilt; zo hoef 
je maar één keer naar boven. En als  
een module defect is, plak je er 
eenvoudig een nieuwe overheen; 
ompluggen en klaar.”
Een bijzondere toepassing is die  
van Powerfoil® op de gebogen daken 

van dieseltanks die Vopak in het Botlek-gebied heeft staan. 
Middelman: “Dat betreft kritische infrastructuur en ATEX  
explosiegevaarlijke omgeving. Het was een uitdaging om 
ook daar toepasbaar te worden, maar het is gelukt. Deze 
modules zijn nu de enige ter wereld die hiervoor gecertifi-
ceerd zijn.” HyET Solar is door de toenemende vraag bezig 
met het opschalen van de productie en komt volgend jaar 
met een module van 1.30 m breed en tot 30 m lang.

Om voldoende zonne-energie op te wekken, moeten zoveel  

mogelijk oppervlaktes geschikt worden gemaakt voor  

deze vorm van energieopwekking. Panelen zijn  

niet overal mogelijk, bijvoorbeeld omdat de con- 

structie te zwaar is of het oppervlak niet vlak. Of de  

opdrachtgever wil geen panelen in het zicht, zoals  

we zagen bij het Casino Venlo (zie artikel Dak van het Jaar, elders in dit  

nummer). Dan kunnen zonnefolies uitkomst bieden. Zo leverde HyET Solar  

voor het casinodak de Powerfoil®, een folie van extreem lichtgewicht dat  

door de zeer lage reflectiegraad ook geen spiegeling geeft.

Zonnefolie biedt bijna  
onbegrensde mogelijkheden
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