
N47O EERSTT GELUIDSSCHERM WAARi N ZONNECELLEN ZIJN GEI NTEGREERD
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Tnder herrle, meer energrc
Langsde N47O
komt het eerste
geluidsscherm
waarin zonne-
cellen zijn
geTntegreerd.

Frans Oremus
Pijnacker-Nootdorp

Met het scherm worden twee vliegen
in één klap geslagen. FIet functioneert
als geluidweringvoor de woningen in
de wijk Keiizershof, die deze zomer
worden opgeleverd, én het levert per
jaar gemiddeld 3o megawattuur aan
zonne-energie op. Met dank aan de in
het scherm verwerkte zonnecellen.

Bouwbedrijf BAM, dat het geluids-
scherm in het najaar gaat plaatsen,
heeft er geen octrooi voor aange-
vraagd.,,Het gaat niet om een nieuw
product, want zonneschermen be-
staan al en geluidsschermen ook. Er
zijn ook al proeven geweest op de Az7
bij Utrecht en op de A9 bij Amster-
dam, waarbij gewone zonnepanelen -
die ook op daken worden geplaatst -
bovenop de geluidsschermen zijn ge-
zet. Maar wij doen wel wat anders. De
innovatie zit'm in de integratie van
geluidsscherm en zonnepaneel", legt
tendermanager Richard Veenstra van
BAMuit.

Opdrachtgever is de gemeente Pij-
nacker-Nootdorp, die een aanbeste-
ding uitschreef waarbij. 'de beste
waarde voor de beste prijs' centraal
stond. Wel had de gemeente een
maximum bedrag voor ogen (van
88o.ooo eurq red). Hetgevolg is dat er
minder zonnecellen in het scherm
worden geplaatst dan mogelijk is. ,,We
hadden met gemak het dubbele - dus
6o megawattuur aan zonne-ener$ie
per jaar - uit de geluidsschermen kun-
nen halen. Maar dat heeft een prijs.
Zonnecellen zijn duur."

Budget
Maar geldt hier niet: hoe meer zonne-
cellen hoe meer rendement? De ge-
meente Pijnacker-Nootdorp in een re-
actie:,,Meer zoñnecellen maken het

Å Tendermanager
Richard Veenstra,
met zonnepaneel in
de hand, op de plek
waar het bijzondere
geluidsscherm
moet komen.,,De
innovatie zit'm in
de integratie van
geluidsscherm en
zonnepaneel."
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ErÈiin in
Hederland
heelwat
mogeli¡kheden
omveel
energieopte
wekken
- Richard Veenstra

scherm inderdaad duurder. Verder is
de kans op beschadigingen op een gro-
ter oppervlak navenant groter. Het
budgèf van de gemeente (geld van de-
gemeenschap) is niet oneindig."

om het ontwerp geen geweld aan te
doen, worden er daarom nepzonne-
cellen'geprint'in het glas. Mocht de
gemeente ooit nog willen investeren
in meer zonne-energie dan kunnen
deze worden vervangen door echte
cellen.

Voorlopig is het voor Veenstra span-
nend genoeg om de multifunctionele
geluidsschermen te plaatsen en de op-
gewekte stroom naar het elektrici-
teitsnet te leiden. Vooral de bekabe-
lingvergt zorg. De opgewekte energie
gaatvia kabels naar een zogeheten op-
timiser en vervoþns naar een omvor-
mer, die de energie omzet in wissel-

spanning. Daarna wordt de stroom
ongeveer honderd meter verder aan-
gesloten op het ondergrondse elektri-
citeitsnet van Stedin. De aannemer is
door het zogeheten design and con-
struct-contract met de gemeente ver-
plicht gedurende een decennium 3o
megawatt per jaar af te leveren.

Ook voor het onderhoud is BAM
verantwoordeliik. Veenstra:,,Dit bete-
kent dat wij de schermen schoon
moeùen houden om een optimale be-
zonning van de cellen te garanderen.
En ook voor de gevolgen van eventu-
eel vandalisme zijn we verantwoorde-
liik."

Graffiti
Vooral grafüti vormt een probleem.
,,op zich ziin de schermen voorzien
van een grafliti-werende coating,
maar als er echt flink met verf wordt
gesmeerd bereikt de zon de cellen niet
of nauwelijks meer en wordt er ook
geen energie opgewekt. Daarom wil-
len we een systeem opzetten waarbij
graffiti - na een melding - binnen 48
uur door ons wordt verwijderd."

Om de zonnecellen te beschermen
tegen opspringende steentjes van
langsrijdende auto's is extra dik glas
gebruikt (8 millimeter) aan zowel de
voor- als achterzijde van de schermen.
Samen met de gemeente en een ste-
denbouwkundige van de provincie
Zuid-Holland is volgens Veenstra de
'beeldkwaliteit' zo hoog mogelijk ge-
houden. ,,De zonnecellen zijn niet
transparant, maarwe hebben toch een
oplossing gevonden om een doorkijk
te creëren naar het achterliggende
landschap. De stroomkabels, omvor-
mers en andere elektra-onderdelen
worden onzichtbaar in het scherm
verwerkt."

Baant deze noviteit in Piinacker-
Nootdorp de weg voor meer van zulke
projecten? Tendermanager Veenstra:
,,Dat zou zomaar kunnen, maar eerst
gaan we uitgebreid monitoren wat dit
proiect oplevert. Toevallig staan de
schermen hier op het zuiden. Dat is
gunstig. En er is geen begroeiing die
het zonlicht tegenhoudt. Dat is na-
tuurlijk niet overal het geval. Maar in
Nederland worden al veertig jaar ge-
luidsschermen neergezet, waarvan er
heel wat aan vervanging toe zijn. En
de vraag naar nieuwe schermen is ook
nog steeds groot. Dus j4 er zijn heel
wat mogelijkheden om veel energie
op te wekken."

A Artist's impression van het geluidsscherm-annex-zonnepaneel langs
de N47O. TLLUSTRATE:BAM
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