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Aanleiding energie opwekking rijksgronden 
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A1 Hilversum noord 

+

A2 afslag Haarrijn



Het product Wattway is 
door BAM infra in mei 
gemonteerd op de 
hoofdrijbaan van de N401 
en in september op de afrit 
van de A2 
verzorgingsplaats Haarrijn

- Filmpje-
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Start pilots mei en september 2018

N401 (2x25 m) A2 (1x25 m)
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Inhoud wat is er geleerd
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Wattway



Controle baanvak op 
vlakheid en stevigheid

Infrezen (bekabeling)
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Montage
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Montage

Lijmen

Aansluiten



Resultaten N401

Verkeersveiligheid i.v.m. ander aanzicht van het wegdek

Gedurende 10 dagen zijn er continue camerabeelden gemaakt om het gedrag van het verkeer in beeld te 
brengen. Uit de analyse van de beelden is gebleken dat er geen afwijkend gedrag te zien is. Er zijn nog geen 
ervaringen met slechte weersomstandigheden in het donker. Er zou bijvoorbeeld bij regenachtige weer 
schittering van het wegdek op kunnen treden door de koplampen van de auto’s of de openbare verlichting.

Door de Motorrijders Actie Groep (MAG) is er een test uitgevoerd naar weggedrag en uitwijken. Onderstaand hun 
bevindingen.

“De MAG heeft een gekwalificeerde motorrijder benaderd voor enkele eenvoudige testen op het nieuwe wegdek. 
Dit om direct de gevolgen te bekijken voor de gemotoriseerde 2-wieler, een korte stop, een ‘nood’-stop en 
enkele heftige stuurbewegingen. De eerste resultaten gaven in elk geval aan dat de ‘Wattway’ veilig is voor de 
motor.”
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Verkeersveiligheid



N401

5000 voertuigen per dag 

Gedurende 1 jaar
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Belasting
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Stroefheid

Door innovatie 
neemt de 
stroefheid toe



Belastingschade ontstaat vooral op 
overgangen. Hier vinden snelle 
verbeterslagen op plaats. 
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Slijtage
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Geluid

Close-Proximity (CPX)-metingen 
(er is niet voldaan aan ISO 11819-2 omdat het wegvak te kort is)



N401

Op het wegdek van de N401 is in 
de winter van 2018-2019 25 keer 
zout gestrooid en 12 keer sneeuw 
geschoven. Het werk van de 
schuifmachines en strooiauto’s 
leidde niet tot schade aan de 
zonnepanelenmat.
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Gladheid
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Opbrengst

Opbrengst nu is rond 
55%-75% van een 
klassieke opstelling. Voor 
dubbel ruimte gebruik is 
dat best een goede 
prestatie.
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,,De stroefheid van de zonnepanelen is 
door slijtage minder geworden en dat 
levert gevaar voor het verkeer op. Dat 
zou door de producent hersteld kunnen 
worden, maar de test is geslaagd en 
heeft veel informatie opgeleverd. We 
gaan daarom geen nieuwe zonnematten 
neerleggen, ook omdat de weg dan een 
tijd niet beschikbaar is.”

Proefperiode

Beëindiging proef N401 mei 2019



Fase van optimalisatie en verbeteringen (nog niet industrieel)

Verwachte kostenontwikkeling:
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Stand der techniek
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Risico’s en Kansen

Risico’s

• Teruglopende efficiency van de 
energieopbrengst,

• De levensduur van de installatie is 
nog geen 15 jaar,

• Beperkte mogelijkheden voor 
garantie omdat het een nieuw 
product is,

• Negatieve beeldvorming omdat er 
onrendabel geïnvesteerd wordt om 
het product volwassen te maken.

Kansen

• Dubbel ruimte gebruik

• Toepassing op verharde 
oppervlakten die minder belast 
worden

• Industrialisatie van de productie

• Kennisopbouw rondom toepassing

• Te combineren met panelen in de 
zijberm



De provincie Utrecht gaat twee proeven nemen met zonnepanelen op 
een fietspad: 

1. Een proef van 350 meter op het fietspad langs de N417 voor het 
opwekken van energie. 

2. Een proef van circa 25 meter op het fietspad langs de N225 voor 
het verwarmen van het fietspad in de winter (gladheidsbestrijding). 
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Vervolg
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Vragen


