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Inventarisatie 
mogelijkheden 
zonnepanelen-geluidswal 
langs de A9

• Mogelijke Locatie
• Wat is een ‘zonne-geluidsscherm’?
• Haalbaarheid



Mogelijke Locaties

• 3 mogelijke lengtes
1: 1.6 km
2: 3 km
3: 4.1 km

• Hoogte ~ 5 m

3



Wat is een zonne-geluidsscherm
1. Standaard geluidsscherm met hierop zonnepanelen bevestigd
2. Speciaal ontworpen scherm met zonnecellen erin
3. Toepassen van zonnepanelen als geluidsscherm

• Eisen:
– Veiligheid (steenslag, windbelasting)
– Geluidsreductie
– Kosten
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Haalbaarheid

• Standaard geluidsscherm met hierop 
zonnepanelen bevestigd

Geluidsreductie OK
Minimaal 4 m hoog en 1.2 km lang

Veiligheid OK
Zonnepanelen voorzien van gehard glas

Kosten Duur
Eerst standaard scherm nodig, ~ 3 miljoen euro/km
Plus zonnepanelen



Haalbaarheid

• Speciaal ontworpen scherm met zonnecellen erin.
• Bijvoorbeeld in Uden, Solar Highways project van 

Rijkswaterstaat

Geluidsreductie OK
Minimaal 4 m hoog en 1.2 km lang

Veiligheid OK
Gehele constructie is van zeer dik gehard glas

Kosten Zeer duur
6 miljoen euro/km



Haalbaarheid

• Toepassen van standaard zonnepanelen als geluidsscherm

• Zonnepanelen steeds goedkoper
• Steeds vaker van glas-glas (robuuster)
• Twee-zijdige cellen steeds meer standaard

Geluidsreductie OK
Bij 5 m hoog en 1.6 km lengte, 8 dB mogelijk langs de rand 
van plan Oost

Veiligheid OK
Gehele constructie is van zeer dik gehard glas

Kosten 2 miljoen euro/km
1e 15 jaar is de stroomopwek/jaar: ~ 75.000 euro/km



Inventarisatie 
mogelijkheden 
Buurtbatterij Heiloo
• Welke diensten kun/wil je 

aanbieden?
• Haalbaarheid



Diensten

• Systeemdiensten
– TenneT: netstabilisatie
– Liander: lokaal ‘congestiemanagement’

• Energielevering
– Aan een partij die nooit stil mag vallen, bv een 

ziekenhuis, directe kabelverbinding nodig
– Aan industriële klanten, geen vergunning nodig
– Aan particulieren, vergunning nodig



Haalbaarheid

• Optie 1: batterij bij de geluidswal
• Optie 2: op bedrijventerrein, onderlinge handel
• Optie 3: meerdere kleine batterijen bij 

sportverenigingen en/of bedrijven



Financiële haalbaarheid
• Meest batterijen tot nu toe: pilots om ervaring op te 

doen
• Netbeheerdiensten lijken noodzakelijk om tot enig 

verdienmodel te komen
• Levering aan particulieren levert weinig op
• Je moet in kunnen kopen voor lage prijs
• Prijsstellingen schommelen

• Bij zonne-geluidswal: voordeel in lagere netaansluiting
– Met levering systeemdienst aan TenneT kan gunstig zijn


