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Solar Highways

Solar Highways. Daar krijgen wij energie van.



“Solar Highways
is een geluidsscherm

dat verkeerslawaai
tegenhoudt én

energie opwekt.”

Minne de Jong
SEAC

Uden loopt voorop 

De gemeente Uden krijgt een bijzondere primeur: Solar 

Highways. Het is een demonstratieproject voor een geluids-

scherm dat zowel verkeerslawaai tegenhoudt als energie 

opwekt. En dat niet alleen: dit bijzondere geluidsscherm 

wekt aan twee kanten energie op met zonnepanelen die zijn 

geïntegreerd in de geluidwerende constructie. Het scherm 

wordt gebouwd aan de oostzijde van de A50 . Dit kunnen wij 

niet alleen. Rijkswaterstaat en zijn partners Solar Energy 

Application Centre (SEAC) en Energieonderzoek Centrum 

Nederland (ECN) werken nauw samen met de gemeente 

Uden om  van dit project iets bijzonders te maken!

Minder overlast, meer energie!

Het huidige geluidsscherm is aan vervanging toe. Het biedt 

niet genoeg bescherming tegen geluidsoverlast. Daarom zal 

deze worden vervangen door een nieuw scherm, een scherm 

dat ervoor zal zorgen dat de omwonenden van de oostzijde 

van de A50 veel minder last van geluidshinder zullen 

hebben. 

Niet alleen voor de directe omwonenden heeft dit scherm 

voordelen. Het biedt namelijk ook iets waar iedereen profijt 

van heeft: het wekt elektriciteit op doordat in het scherm 

zonnecellen zijn geïntegreerd. Zo wordt het scherm iets van 

ons allemaal! 



Zonnecellen die het licht van twee 
kanten kunnen omzetten

Veel zonnepanelen zijn gericht op het zuiden, om zo het 

meeste zonlicht op de vangen. Echter, de A50 in Uden loopt 

van het zuiden naar het noorden. Daardoor ‘kijkt’ het geluids-

scherm naar het oosten en het westen. Dit lijkt op het eerste 

gezicht niet erg logisch, maar de zonnecellen die we zullen 

gaan gebruiken zijn zogenaamde ‘bifacial’ zonnecellen. Deze 

zonnecellen kunnen licht van twee kanten omzetten in ener-

gie, zodat het zonlicht in de ochtend- én de avonduren 

omgezet wordt in elektriciteit. Op deze manier wordt even-

veel of misschien zelfs meer energie opgewekt dan door een 

zonne-geluidsscherm dat gericht staat op het zuiden.

Dit is niet het eerste project in Nederland waarbij zonnepa-

nelen en geluidsschermen worden gecombineerd, maar bij 

eerdere projecten werden standaard zonnepanelen op een 

geluidsscherm geplaatst. Nieuw aan het Solar Highways 

project is dat we gebruik maken van geïntegreerde 

zonnepanelen die deel zijn van de constructie. Op deze 

manier hebben de zonnepanelen een dubbele functie: Ze 

houden het geluid tegen én ze wekken duurzame stroom op.
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Een waardevolle bijdrage aan een 
schone energievoorziening

Met dit project leveren RWS en de projectpartners een 

bijdrage aan een duurzamere samenleving. In de eerste 

plaats worden geluidsschermen geplaatst voor bescherming 

tegen geluidsoverlast. Daarnaast heeft de overheid doelen 

gesteld voor de opwekking van meer duurzame energie. 

De eerste experimenten met zonne-geluidsschermen in 

Nederland werden al in de jaren 90 uitgevoerd, maar hebben 

daarna geen vervolg gekregen. Ontwikkelingen in de laatste 

jaren zorgen voor een nieuw perspectief: forse prijsdalingen 

van zonnecellen en de klimaatdoelstellingen bieden nieuwe 

kansen voor zonne-geluidsschermen. Binnen Solar Highways 

wordt naast de energieopbrengst gekeken naar de financiële 

kansen voor zonne-geluidsschermen. Een positieve uitkomst 

van deze pilot zal een impuls geven voor de grootschalige 

bouw van zonne-geluidsschermen en zo een waardevolle 

bijdrage leveren aan een schonere energievoorziening. 

Dit project maakt deel uit van het project A50 Sint-Oeden-

rode – Paalgraven. Rijkswaterstaat vernieuwt of verhoogt de 

geluidswerende constructies de komende jaren op zes 

locaties langs dit traject.

“We verwachten dat 
dit project het begin 
is van grootschalige

bouw van zonne- 
geluidsschermen 
en een schonere 

energievoorziening.”



De kracht van samenwerking

Rijkswaterstaat heeft de leiding in dit project en zorgt voor 

de geluidswerende functie van het zonne-geluidsscherm. 

ECN en SEAC hebben ruime ervaring met zonne-energie en 

helpen Rijkswaterstaat bij het uitvoeren van het project. ECN 

ontwerpt, bouwt en test een prototype van het zonne-

geluidsscherm. Dit helpt RWS bij de bouw van het scherm in 

Uden. SEAC zal tot anderhalf jaar na de oplevering de 

energieopbrengst van het zonne-geluidsscherm meten en 

analyseren. Door deze metingen te koppelen aan metingen 

van de zoninstraling,  kan er een analyse gemaakt worden 

van de prestaties van het systeem. Deze informatie is belang-

rijk om in de toekomst een goede inschatting te kunnen 

maken van de energieprestaties en financiële opbrengst van 

toekomstige zonne-geluidsschermen.

Een start met volle energie

Volgens planning wordt de bouw dit jaar nog voorbereid. in 

2017 komt er een aanbesteding waarop bouwbedrijven zich 

kunnen inschrijven met een ontwerp en een begroting. De  

beste inzender wordt de opdracht gegund, waarna het 

scherm in 2018 gebouwd kan worden. Na de bouw worden 

de opbrengsten anderhalf jaar nauwkeurig gemeten.
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“Zonne-geluids-
schermen leveren

zelfs geld op!”

Eric Diepstraten
Rijkswaterstaat

Laten we investeren in een 
duurzame toekomst!

Een zonne-geluidsscherm is nu nog duurder dan een 

normaal geluidsscherm, vooral omdat er nog niet veel van 

gebouwd zijn. Een zonne-geluidsscherm kost niet alleen 

geld, maar levert ook geld op. In dit project willen we onder-

zoeken of we de meerkosten van een zonne-

geluidsscherm kunnen terugverdienen met de verkoop van 

de opgewekte elektriciteit. Misschien is een zonne-geluids-

scherm uiteindelijk wel goedkoper dan een gebruikelijk 

geluidsscherm!

Een van de doelen van dit project is om bouwers van geluids-

schermen en zonnepanelenproducenten samen te laten 

werken om zonne-geluidsschermen te ontwikkelen, want dat 

is niet eerder gebeurd voor grote projecten. Op deze manier 

kan de prijs voor zonne-geluidsschermen dalen. 

Omdat dit een pilotproject is worden er extra kosten 

gemaakt. Deze kosten worden gedekt door een subsidie van 

de Europese Commissie in het LIFE+ framework.



Energie direct naar de omwonenden

Naar schatting zal het zonne-geluidsscherm genoeg energie 

leveren om tussen de 40 en 60 gezinnen van elektriciteit te 

voorzien. Het liefst willen we de opgewekte groene energie 

laten gebruiken door woningen of bedrijven in de buurt van 

het zonne-geluidsscherm. Daarvoor moet eerst gekeken 

worden hoe dat technisch en juridisch geregeld kan worden. 

Als hier meer duidelijkheid over is, willen we graag met de 

gemeente Uden en de inwoners onderzoeken in hoeverre de 

opgewekte energie ter plaatse benut kan worden. Als alle 

geluidsschermen in Nederland worden uitgerust als zonne- 

geluidsscherm, dan kunnen naar schatting 200.000 gezinnen 

van duurzame elektriciteit kunnen worden voorzien.

Blijf op de hoogte!

Meer informatie kunt u vinden op solarhighways.eu. U kunt 

ook contact opnemen met Rijkswaterstaat, of de Gemeente 

Uden:

RWS Zuid-Nederland
Telefoonnummer: 06-5426 3195

E-mail: communicatiezuidnederland@rws.nl

Gemeente Uden, Afdeling Ruimte
Telefoonnummer: 14-0413

E-mail: ruimte@uden.nl
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Samen werken wij aan Solar Highways. 


