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Zonontwerp langs de 
snelweg
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Rijkswaterstaat heeft iets te bieden:

3000 km snelweg 500 km kanalen 90.000 km2 water



3

Kwantiteit èn
kwaliteit

De Nederlandse snelweg heeft 
een herkenbaar en 
samenhangend ontwerp waarin de 
visuele ruis beperkt en het 
karakteristieke landschap 
herkenbaar is.

Hoe opwekking van zonne-energie 
hierin een plek te geven?
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Inhoud: 

• Inleiding en opgave

• Ontwerptaal, ruimtelijke 
bouwstenen

• Technische uitgangspunten 
per schaalniveau

• Factsheets per route

• Beschouwing

Ruimtelijk portfolio zon 
langs snelwegen
analyse en bouwstenen
Urban Synergy
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Overzicht per project:

• Opdracht 

• Kernkwaliteiten omgeving en route

• Aanpak op trajectniveau, 
dwarsprofiel, knoop

• Reflectie op effect van gevolgde 
aanpak
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Factsheet A7



• Route en traject

• Dwarsprofiel

• Knoop
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Het juiste 
schaalniveau
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Techniek zonneveld en randvoorwaarden 
verkeersveiligheid



Bouwstenen:

• Zonneroute: nieuwe laag toevoegen

• Zonopstelling reageert op landschap 

• Snelweg als kapstok voor ontwikkelingen omgeving

• Kralensnoer
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Niveau: Route en traject (concept)
versterken en zichtbaar maken identiteit snelwegomgeving



Route en traject 10

1 Zonneroute: nieuwe laag toevoegen 2 Kralensnoer



Route en traject 11

3 Reageren op landschap 4 Snelweg kapstok ontwikkelingen 



Bouwstenen:

• Ondergrond 

• Oriëntatie opstelling

• Zichtbaarheid en hoogte

• Plaatsing in profiel

• Taluds
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Niveau: Dwarsprofiel (detail)



Dwarsprofiel
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Veiligheidseisen

Ondergrond: verhard, natuur, talud, water?
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Oriëntatie en opstelling: 
Boven: snelweg Oost West richting; Onder: snelweg Noord Zuid richting

Zuid
georiënteerd

Oostwest 
georiënteerd

Bifacial Vlak Meedraaiend



Dwarsprofiel
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Zichthoogte

Open gebied, vrij zicht: lage opstelling



Dwarsprofiel
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Zijberm

Taluds benutten
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Middenberm 
landelijk gebied

Middenberm 
stedelijk gebied
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Knoop
Ontwerpopgaven:
• Oriëntatie vanwege wisselend perspectief
• Functiecombinaties ecologie en water
• Veiligheid
• Onderhoud



Knoop: wisselend perspectief
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• Snelweg kansrijk voor zon

• Landschapsanalyse nodig
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Beschouwing

• Samenhang met omgeving 
(RES)

• Opgave en plek bepalend

• Nieuwe ontwerpuitdagingen


