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WAAROM NU EEN HAALBAARHEIDSTUDIE ? 

(naar een geluidscherm, dat tevens voorziet in verbetering van de luchtkwaliteit en duurzame energie) 

 
De staatssecretaris van VROM heeft Apeldoorn naar aanleiding van haar bezwaar tegen de subsidieafwijzing voor 

het wegschermproject A1 geschreven: 
“U hebt aangegeven te onderzoeken of het schermproject gecombineerd kan worden met projecten op het gebied 
van duurzame energie en luchtkwaliteit. Indien u aannemelijk kan maken dat het project wordt gecombineerd met 
andere werken aan de weg, zou dit kunnen leiden tot een hogere prioriteit. Ik raad u aan, zodra hierover meer be-
kend is, dienaangaande een voorstel in te dienen;” 

Ook de Raad van State verlangt in haar recente uitspraken dat gemeenten hun steentje bijdragen aan de strijd te-
gen de landelijke luchtvervuiling;  

De rijksoverheid  propageert in haar brochure  “Geluid en lucht op één spoor” een integrale aanpak van geluidshin-
der en luchtverontreiniging 

De GGD Nederland vraagt recentelijk bij de vernieuwde gemeentebesturen aandacht voor de relatie tussen              
milieu en volksgezondheid, waaronder voor geluidshinder en fijnstof; 

Het realiseren van een geluidscherm dat duurzame energie levert, sluit aan op de ambities die de gemeente Apel-
doorn heeft geformuleerd op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid; 

Tenslotte de groeiende bewustwording in wijk De Maten dat de Rijksweg niet alleen met geluid, maar ook              
met de door haar veroorzaakte luchtvervuiling invloed heeft op de leefbaarheid in de wijk 

 

 
WAAROM NU EEN COMBI-GELUIDSCHERM REALISEREN? 

 
De saneringsurgentie blijft onverminderd hoog 

Het is natuurlijk niet zo, dat nu het project op de prioriteitenlijst van het Rijk van de 4e plek naar de 22e plek is gezakt, dat 
het geluidhinderprobleem op deze locatie ineens minder groot zou zijn. Niet voor niets kwam deze locatie vanuit het oog-
punt van wegverkeerslawaai op de 4e plaats terecht. De bewoners hadden de verwachting dat het geluidscherm aan de 
vooravond stond van realisering. Los van de vraag door wie deze verwachtingen zijn gewekt, heeft het gemeentebestuur 
al eerder aangegeven dat de burger er toch op mag vertrouwen dat door de overheid gewekte verwachtingen ook daad-
werkelijk worden gehonoreerd. 

Voorkomen is beter dan genezen 
De lokale overheid is door recente uitspraken heel duidelijk voorgehouden, dat zij ten aanzien van de luchtkwaliteit geen 
afwachtende houding mogen innemen en dat ook zij gehouden zijn preventieve maatregelen te initiëren. Naast het effect 
van het combischerm op zijn directe omgeving, kan dit project andere gemeenten laten zien dat zij op een creatieve wijze 
wel degelijk iets kunnen doen aan de luchtkwaliteit. Los van de invloed van de landelijke achtergrondconcentraties ter 
plaatse, voorziet het gemeentebestuur in de nabije toekomst een direct vervuilingseffect als gevolg van toename van het 
verkeer op de A1 met name door de invloed van openstelling van de Europese oostgrenzen, een facet waarmee in de 
prognoses geen rekening zal zijn gehouden; 

Voortvarende invulling van de Apeldoornse duurzaamheidsambitie 
Het Apeldoorns gemeentebestuur heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 energieneutraal te zijn. Deze doelstelling kan 
onmogelijk worden gehaald als nu niet met voortvarendheid wordt gewerkt aan het realiseren van creatieve duurzame 
energieprojecten binnen de gemeente, die uiteindelijk samen deze energieneutraliteit moeten opleveren. De realisering 
van een geluidscherm met duurzame energieopwekking past uitstekend in dat geheel. Naast de directe bijdrage die het 
scherm zal leveren aan realisering van het gestelde doel, zal van dit project een belangrijke stimulans uitgaan om binnen 
de gemeente te blijven zoeken naar innovatieve mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie; 

Combinatie met het in uitvoering zijnde wijkverlichtingsplan  
De Wijkraad De Maten is bezig met de uitvoering van het Verlichtingsplan 2005/2006,welk plan zich richt op de verlichting 
van voet, fiets- en achterpaden van woningen, dit ter bevordering van de sociale veiligheid in de wijk. Bij de uitvoering van 
het zuidelijk deel van dit project zou uitstekend gebruik kunnen worden gemaakt van de door het geluidsscherm opgewek-
te duurzame elektriciteit . Aldus wordt geluidsreductie gekoppeld aan duurzame energieopwekking, verhoging van de so-
ciale veiligheid en uiteindelijk aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in de wijk De Maten; 

 IPL Lucht zoekt per direct een ‘pilot’locatie 
Het op initiatief van de ministeries van VenW en VROM opgezette Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) is op korte 
termijn op zoek naar locaties om door het bedrijfsleven ontwikkelde luchtverbeteringsmaatregelen langs snelwegen uit te 
testen. Apeldoorn kan hen een kant-en klare en ‘themavrije’ locatie langs de snelweg aanbieden. Het voordeel van deze 
locatie is dat naast het opdoen van praktijkervaringen, de proefmaatregelen reeds direct een verbeteringseffect zullen 
hebben op de leefbaarheid in de achter het scherm liggende woonwijk De Maten. Nadat het project zijn dienst als landelijk 
pilot-project heeft bewezen, behoeven de voorzieningen dan ook niet te worden geamoveerd; 

Omdat het tij nu gunstiger is dan ooit.  
Er zijn concreet te noemen aannemers en adviesbureau’s in den lande die op een eigen wijze een creatieve invulling heb-
ben gegeven aan de oplossing voor het probleem van de achterblijvende luchtkwaliteit in Nederland.  Zij hebben daartoe 
producten ontwikkeld in de vorm van innovatieve geluidsschermen, maar hebben geen locaties om deze in de praktijk uit 
te testen. De gemeente Apeldoorn kan hen een direct beschikbare locatie aanbieden, waarbij zowel gemeentebestuur als 
wijkraadbestuur enthousiast zijn om hun schouders onder dit project te zetten; 
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Samenvatting en aanbevelingen 
Een verkennend onderzoek is uitgevoerd naar een aantal creatieve en zoveel mogelijk haalbare opties 
om een scherm langs de snelweg A1 te realiseren dat meer biedt dan alleen de functie van het weren van 
verkeerslawaai.  
Het onderzoek heeft zich met name gericht op de milieuvriendelijke combinatie van geluidswering met 
luchtkwaliteitsverbetering en opwekking van duurzame energie. Ook de ruimtelijke bebouwing is daarbij 
aan de orde gekomen vanwege aanwending van de gewonnen energie. 
 
In het onderzoek is onderscheid gemaakt naar een aantal opties waarbij in principe steeds een functie 
toegevoegd is aan het gewenste scherm langs de snelweg: 
____________________________________________________________________________________
A     Standaard geluidsscherm: referentiesituatie  
B  Combischerm voor geluidswering en luchtkwaliteitsverbetering   
C Combischerm: geluidswering, luchtkwaliteitsverbetering en duurzame energie (PV-panelen) 
D Combischerm: geluid, lucht en duurzame energie (zonnecollectoren) en ruimtelijke energievragers  
____________________________________________________________________________________ 
 
De praktijkgerichte stand van zaken van deze schermopties is in het onderzoek aan de orde gekomen. 
Vervolgens is een integrale afweging tussen deze mogelijke opties gemaakt waarbij de effectiviteit van de 
verschillende functies van geluidswering, luchtzuivering en energiebenutting is beschouwd. Daarnaast is 
ook het ontwikkelingstijdpad van belang, evenals de kosten/baten analyse.   
 
Geluidswering 
Aan de gevraagde geluidswering is in alle opties te voldoen, mits het scherm of de wal maar een hoogte 
heeft van minimaal drie meter. Het materiaal en de vorm van het scherm is van ondergeschikt belang.  
 
Luchtkwaliteitsverbetering 
In het Besluit luchtkwaliteit zijn grenswaarden opgenomen voor verschillende stoffen die de lucht veront-
reinigen. In de nabije toekomst zijn met name de overschrijdingen voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 
(PM10) maatgevend voor de meeste situaties. Uitlaatgassen, opwervelend fijn stof door contact tussen 
band en wegdek en luchtverplaatsing zijn de bronnen van vervuilende stoffen door het verkeer.  
Weliswaar is hier geen sprake van een directe overschrijding van de normen in de nabijgelegen woonwijk, 
maar lokale overheden worden - gelet op uitspraken van de Raad van State - wel verondersteld ook maat-
regelen te treffen tegen landelijke achtergrondconcentraties.  
Via een combischerm kan de gemeente Apeldoorn haar steentje aan deze doelstelling bijdragen. Zouden 
alle gemeenten langs de A1 hetzelfde doen,  dan zou dit substantieel bijdragen aan een vermindering van 
de luchtverontreiniging als gevolg van deze landelijke verkeersader.  
Verder past dit pilotproject naadloos in de door het ministerie van VROM gepropageerde integrale aanpak 
van geluidshinder en luchtverontreiniging. (Handreiking Geluid en lucht op één spoor, Aanpak van geluid 
en lucht  door gemeenten)  
Een geluidsscherm kan op zich al een positieve invloed hebben op de verbetering van de luchtkwaliteit 
voor de bebouwde omgeving (vervuiling blijft bij de weg). Nat reinigen van wegen, groenstroken langs 
wegen, optimale schermvormen, titaandioxide als katalysator op schermen en lichte kappen over de weg 
zijn aanvullende mogelijkheden die op de een of andere wijze beogen via aankleding en bekleding van 
materialen en oppervlakten te komen tot verbetering van de luchtkwaliteit.  
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Verdichting van de groenbeplanting en vernatting van het scherm en/of snelwegtalud zijn richtinggevende 
maatregelen voor een sterkere lokale verbetering van de luchtkwaliteit. Maatregelen die ook relatief een-
voudig zijn uit te voeren. Ook het aanbrengen van een titaandioxide coating behoort tot deze categorie 
maatregelen waarbij het precieze effect om nadere studie vraagt.  
 
Voor afzuig- en reinigingssystemen van verkeersgassen in de buitenlucht zonder kap of tunnel bestaan 
nog geen ervaringen. Het effect ervan moet gelet op het investeringsplaatje niet overschat worden.  
Een eenvoudige driehoekige kas lijkt zich in principe te lenen voor eventuele luchtafzuiging in combinatie 
met een mogelijke industriële of natuurlijke reiniging. In deze kleine tuinbouwkas worden verkeersgassen 
in langsrichting geleid. Onder invloed van licht en ozon is NOx om te zetten in N2 en O2. Ook het fijnstof 
kan langzaam adsorberen in deze langgerekte glazen ruimte, bijvoorbeeld door verneveling van water.     
 
Benutting duurzame energie 
Duurzame energie is een belangrijk thema op de agenda van de gemeente Apeldoorn. De gemeente 
heeft de ambitie om in de toekomst zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken (Apeldoorn wil in 2020 
energieneutraal zijn). Een combinatie van geluidsscherm met duurzame energie is een nog wat onont-
gonnen terrein. Het meest bekende praktische voorbeeld is een strook zonnecellen toegevoegd aan een 
geluidsscherm. In beginsel zijn de bekende vormen van duurzame energie op een of andere wijze te 
combineren met een scherm waarbij vooral te denken valt aan biomassa, wind en zon.  
 
-    Biomassa  
Een bekend, eenvoudig voorbeeld van de toepassing van biomassa bij geluidsschermen zijn wilgentenen 
in combinatie met een staalscherm dat de feitelijke geluidswering is. Nadere verkenning naar houtachtige 
beplanting die als het ware meegroeit met de geluidsbelasting, blijft interessant. Lagere vlechthagen - 
denk aan de klassieke afscheiding van weilanden - kunnen natuurwaarde toevoegen.   
 
-    Wind 
In het geluidsscherm zijn ook kleinschalige windmolens in het gelid in te voegen. De Turby die de vorm 
heeft van een slagroomklopper en een hoogte van 10-15 meter bereikt, zou hiervoor in aanmerking ko-
men. De toegevoegde waarde van het scherm kan een functionele geleiding van de wind zijn in de rich-
ting van de bladen van de windmolens.  
Ook dynamische schermen, hoewel hiervan nog geen prototypes bestaan, kunnen de windkracht in prin-
cipe omzetten in elektrische energie.  
 
-   PV-panelen 
Photo-voltaïsche zonne-energie waarbij licht met PV-zonnecellen wordt omgezet in elektriciteit, is een 
belangrijke duurzame energiebron. Economisch rendabele toepassingen zijn vaak te vinden op plaatsen 
ver van het elektriciteitsnet, zoals bij lichtboeien en verkeersbakens. Zonnecellen zijn stil, duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk.  
 
Geluidsschermen zijn in principe goed te combineren met een strook PV-zonnepanelen bovenop het 
scherm.  Desondanks zijn er slechts enkele voorbeelden uit de jaren negentig, zoals langs de A27 bij de 
Bilt en de A9 bij Ouderkerk. Al deze schermen zijn gefinancierd met subsidie van NOVEM, Europa en 
energiebedrijven. Zonder subsidie verdient de investering zichzelf niet terug. De meerkosten bedragen 
tenminste 750 euro per m2 paneel. Dat leidt tot een terugverdientijd van tenminste vele tientallen jaren.  
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Sinds kort heeft het Rijk extra financiële middelen ter beschikking die vrijvallen door de uitgestelde sluiting 
van de kerncentrale Borssele. Deze middelen dienen op verzoek van de Tweede Kamer in hoofdzaak te 
worden aangewend voor de ontwikkeling van innovatieve duurzame energie.  
Dit biedt nieuwe perspectieven voor de realisering van een geluidscherm met PV-zonnepanelen. 
 
-   Zonnecollectoren 
Zonne-energie is ook te benutten door verwarming van water via zonnecollectoren. Deze systemen wor-
den meestal toegepast voor verwarming van tapwater van gebouwen. Deze zonnecollectoren kunnen 
warm water produceren van zelfs 80 graden dat vanwege de wisselende aan- en afvoer, bijvoorbeeld in 
boilers is op te slaan.  De terugverdientijd van zonnecollectoren ligt gunstiger dan van PV-panelen. Een 
terugverdientijd van vijf tot tien jaar is redelijk haalbaar bij toepassing voor warm tapwater. Nadere ver-
kenning van de zonnecollector in combinatie met een geluidsscherm is dan ook gerechtvaardigd. 
Warmwater van lage temperaturen is naast tapwater ook goed aan te wenden voor ruimteverwarming. In 
de winter is er veel warmtevraag die echter alleen ‘s zomers te leveren is. Dat vraagt om seizoens-
gebonden termijnopslag, zoals ondergrondse warmteopslag met grondwaterbronnen in combinatie met 
warmtepompen voor het temperatuur maatwerk.   
Zonnecollectoren lenen zich ook goed als koelplaat waarbij winterkoude wordt ingevangen en opgeslagen 
in de bodem om zomers als gebouwkoeling te benutten. 
In de berm van de snelweg is een transparante driehoekige kas te plaatsen dat een waterkanaal overdekt 
dat warm water zomers of koud water in de winter collecteert.   
 
Ruimtelijke energievragers  
Anders dan PV-panelen die locatie ongebonden aan het elektriciteitsnet leveren, zijn zonnecollectoren 
gebonden aan de nabije aanwezigheid van warmtevragers. In Nederland zijn er mede om die reden ook 
nog geen voorbeelden van combinaties van geluidsschermen met zonnecollectoren. Apeldoorn zou de 
eerste gemeente kunnen zijn en daarin een voortrekkersrol kunnen vervullen.  
De woonwijk de Maten ligt thans op enige honderden meters afstand van het scherm, welke afstand te 
groot is voor een voldoende rendabel systeem. Langs de noordzijde van de A1 kan bijvoorbeeld de smalle 
reep grond die direct gelegen is langs het talud, deels worden bebouwd (met bijvoorbeeld kassen). Daar-
bij wordt gedacht aan een lichte bebouwingsgraad van 10 % waardoor de bouwmassa te integreren is in 
de groene omgeving. Eventuele verdergaande bebouwing op een bredere strook (met bijvoorbeeld wo-
ningen en kantoren), zou voorwerp van onderzoek kunnen zijn.  
Aan de zuidzijde van de A1 ligt (weliswaar met nog veel onzekerheden omkleed) de ontwikkeling van het 
nieuwe regionale bedrijventerrein Apeldoorn Zuid in het verschiet. Een duurzaam bedrijfsterrein valt goed 
te combineren met de levering van zonne-energie uit het geluidsscherm aan de noordzijde van de snel-
weg.  
 
-  Ruimtelijke functies  
De markt van vastgoed kent een brede variatie aan ruimtelijke functies, zoals woningen, bedrijfshallen, 
kantoorpanden en leisure-complexen. Vanuit oogpunt van duurzaam energiegebruik is een combinatie te 
prefereren van ruimtelijke functies met hoge en lage comforteisen. Bijvoorbeeld kantoren of leisurepanden 
in combinatie met bedrijfshallen en opslagruimten. Energierijk water kan dan in stappen worden gebruikt.  
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Ontwikkelingstijdpad 
Een mono-functioneel scherm is binnen één jaar te realiseren, mits de financiën zijn gevonden. Voor de 
combinatie van een scherm met luchtzuivering kan afhankelijk van een eventuele aanvullende studie re-
kening gehouden worden met een termijn van één tot maximaal twee jaar.  
Voor het combischerm met energiebenutting ligt deze termijn in dezelfde orde, voorzover het gaat om de 
toevoeging van een PV-paneel aan het scherm. De plaatsing van windmolens neemt mogelijk al meer tijd 
in beslag vanwege het doorlopen van diverse procedures.    
Het combischerm met zonnecollectoren is sterk afhankelijk van de wijze van bebouwing van het wegtalud 
dat meer overleg met Rijkswaterstaat vraagt, evenals de mogelijke wijziging van bestemmingsplannen. 
Dat laatste aspect zal vermoedelijk maatgevend zijn voor het tijdstraject.  
 
Financiële aspecten 
Bij uitvoering van een standaard geluidsscherm is geen subsidie van VROM te verwachten binnen de 
eerstkomende jaren. In dat geval dient de volledige bekostiging vanuit de gemeente plaats te vinden.  
Door combinatie van werken aan de weg door middel van een combischerm kan een hogere ranking op 
de prioriteitenlijst van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) van VROM bereikt worden.  
 
Uitsluitend PV-panelen zijn zonder subsidie nu geen rendabele investering. Het kabinetsbeleid sinds 
Borssele biedt mogelijk op nabije termijn uitkomst op hernieuwde subsidies. Zonnecollectoren voor warm 
water zijn wel rendabel mits er ruimtelijke energievragers zijn in de nabije aanwezigheid. 
Ook combinatie van PV-panelen en zonnecollectoren in één geluidsscherm kan een interessante optie 
zijn. Een geluidsscherm dus met een dubbele energiecollector via PV-panelen aan de bovenzijde en via 
zonnewarmtecollectoren aan de onderzijde. Een unieke combinatie die wellicht ook subsidiabel is vanuit 
de NOVEM-hoek. 
 
Bij het meest verregaande combischerm waaraan ook de nabije energievragers zijn toegevoegd, kan een 
investeringsplaatje worden geschetst dat - naar het zich laat aanzien - zichzelf grotendeels zou kunnen 
bekostigen. In die optie zou energievragende bebouwing langs de snelweg de kostendrager van het ge-
luidsscherm worden.  
Naast nieuwe bebouwing van het wegtalud  aan de noordzijde, wordt daarbij  gedacht aan het nieuwe 
regionale bedrijventerrein Apeldoorn Zuid, geprojecteerd aan de zuidzijde van de A1 ter hoogte van de 
Kuipersdijk.  
Het is een ideale optie - een combinatie van ruimtelijke functies met hoge en lage energetische comfortei-
sen-  maar deze optie draagt een grote financiële onzekerheid in zich nu de plannen voor dit nieuwe be-
drijventerrein zich nog in een zeer pril stadium bevinden. 
Deze optie is dan ook alleen maar te realiseren met de innovatieve en financiële steun van de Rijksover-
heid. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Schermopties          A              B           C      D 
    standaard             lucht               PV panelen         zonnecollectoren 
_____________________________________________________________________________________________ 
de mate van geluidwering             + +              + +     + +      + +   
de mate van luchtkwaliteitsverbetering           +               + +    + +                              + + 
de mate van energiebenutting               0                    0                  + +                      + + 
ontwikkelingstijdpad          + +               +     +       - 
financiële aspecten/investeringen 1)          -                -    - -      -/ - - 
_____________________________________________________________________________________________ 
ad 1)  exclusief subsidie van VROM 
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Aanbevelingen 
Een combischerm voor geluidswering, luchtkwaliteitsverbetering en benutting/opwekking van duurzame 
energie lijkt zeker geen onhaalbare optie te zijn. Enkele interessante mogelijkheden dienen zich aan.  
Hoewel de combinatie van geluidsscherm en PV-panelen niet nieuw is, zijn de voorbeelden nog uiterst 
gering. Sinds het kabinetsbesluit over Borssele is mogelijk weer een gunstige wind te verwachten uit de 
hoek van de duurzame stroomsubsidies. Met NOVEM zou hierover contact gelegd kunnen worden.   
De combinatie van scherm en zonnecollector is nog een braakliggend toepassingsgebied. Voor een voor-
uitstrevende duurzame gemeente als Apeldoorn kan dit ook een buitenkans zijn om op dit gebied voorop 
te kunnen lopen.  
Combinaties van functies van geluid en energie kunnen tot mogelijke honorering van subsidie leiden. Ge-
dachte is dat  op de oorspronkelijke schermkosten kan worden bespaard doordat een deel gedragen 
wordt door de energiefunctie die tevens maatschappelijk nut heeft.  
Een kleine kas/Shelter is een kansrijk concept. Een voorbeeld van een eenvoudig scherm waaraan de 
functie van luchtkwaliteitsverbetering en vooral energiecollectie kan worden toegekend. Dat laatste kan 
voor zowel PV-panelen als zonnecollectoren (warm water) al of niet in fasering het geval zijn.  
Het ministerie van VROM dient benaderd te worden voor een bijdrage uit het IPL (Innovatief Programma 
Luchtkwaliteit) ten behoeve van het combischerm van geluidswering en luchtkwaliteitsverbetering. Indien 
ook van die kant een bijdrage kan worden verwacht, kan ook dat reden zijn voor VROM over te kunnen 
gaan tot subsidie.    
Tenslotte dient ook overleg met RWS te worden opgestart om hun wensen en voorwaarden te vernemen 
voor een (combi)scherm langs de snelweg.    
 
Na uitwerking van enkele varianten kan de meest kansrijke variant aan het ministerie van VROM worden 
voorgesteld. 
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Geluidafscherming Woonwijk De Maten 
Apeldoorn 

Gerealiseerd Geluidscherm A 50 

Gerealiseerd Grondwal A 50 

   Aanvraag Wegschermproject A 1  

WWiijjkk  DDee  MMaatteenn  

Polderweg 

Apeldoorns 
Kanaal 
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1.0    Inleiding 
Aan de zuidoostkant van stedelijk Apeldoorn ligt de woonwijk De Maten, die in de drukke oksel genesteld 
is van het kruispunt van de rijkswegen A1 en A50. Deze uit de jaren zeventig stammende woonwijk telt 
circa 30.000 inwoners die al enkele decennia toenemende overlast ondervinden van het verkeerslawaai 
en de vuile lucht van de beide snelwegen. Ter hoogte van de woonwijk ontbreekt dan ook een wegscherm 
over een lengte van tenminste 1 km langs de snelweg A1, tussen de kruising met het Apeldoorns Kanaal 
en de Polderweg. Een doortrekking van het scherm naar de oksel van het verkeersknooppunt wordt ge-
wenst geacht waarmee de totale schermlengte zich dan tot circa 2 km uitstrekt. 
 
Sinds vele jaren loopt er al een gemeentelijke subsidieaanvraag bij de rijksoverheid om het ontbrekende 
stuk geluidsscherm van tenminste 3 meter hoogte te kunnen financieren. Tot vorig jaar steeg het project 
gestaag naar de 5e plaats op de landelijke prioriteitenlijst. Onverwacht is het schermproject echter vorig  
jaar geduikeld naar de 22e plek vanwege samenvoegen van de lijst van schermprojecten voor wegver-
keer en railverkeer. Door deze interventie bestaat er de komende jaren geen zicht meer op realisatie van 
een wegscherm langs de A1, indien de gebruikelijke weg van de subsidieaanvraag bewandeld wordt.  
 
De gemeente heeft het idee opgepakt dat een geluidsscherm dat meer biedt dan stilte alleen, tot een ho-
gere ranking kan leiden op de prioriteitenlijst van VROM. Daarbij wordt gedacht aan een combinatie met 
luchtkwaliteitsverbetering en gebruik van duurzame energie. Dit voorstel is door het ministerie van VROM 
in principe positief ontvangen, waarbij het departement stelt dat een combinatie met andere werken aan 
de weg zou kunnen leiden tot een hogere prioriteit.  
 
  
2.0    Doelstelling   
Tegen deze achtergrond gezien, is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een aantal creatieve en 
zoveel mogelijk haalbare opties om een scherm langs de snelweg A1 te realiseren, dat meer biedt dan 
alleen de functie van het weren van verkeerslawaai.  
Het onderzoek richt zich met name op de milieuvriendelijke combinatie van geluidswering met luchtkwali-
teitsverbetering en gebruik van duurzame energie . Ook de ruimtelijke bebouwing komt daarbij aan de 
orde. 
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3.0    Situatie  
Tussen de woonbebouwing van woonwijk de Maten en de snelweg A1 ligt een ca. 100 m brede zone met 
volkstuinen en sportterreinen. Aan de westzijde van de Polderweg ligt het volkstuincomplex en de sport-
terreinen zijn aan de oostzijde van deze weg gelegen.  
Achterlangs het volkstuincomplex en de sportterreinen (aan de zijde van de snelweg) loopt een breed 
fietspad parallel aan de snelweg, op een afstand van circa vijftig meter van de rand van de snelwegver-
harding. Daartussen ligt een dun begroeide strook die zich uitstrekt tot bovenaan het schuine snelwegta-
lud dat circa 6 meter boven maaiveld ligt.  Ondergronds bevinden zich mogelijk leidingen.  
Parallel aan het fietspad loopt tevens een langgerekte afwateringssloot met schouwpad dat door dichter 
struikgewas deels aan het zicht van voorbijgangers onttrokken is.  
(zie onderstaande dwarsdoorsnede) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0    Aanpak onderzoek  
Het onderzoek heeft als basis de realisatie van een scherm dat de mono-functie heeft van geluidswering.  
De referentie is een standaard geluidsscherm (A) zoals dat in normale situaties wordt toegepast.  
 
In een volgende stap is de verbetering van de luchtkwaliteit (B) toegevoegd als extra milieuvriendelijke 
functie aan het geluidsscherm. Geluid en lucht worden dan geïntegreerd in één scherm.  
 
Vervolgens is het thema duurzame energie betrokken bij de meervoudige combinatie van functies van het 
scherm waardoor met goed recht te spreken is van een werkelijk Combischerm (varianten C en D). Uit de 
studie blijkt dat toevoeging van ruimtelijke bebouwing wenselijk is voor het aantrekken van marktpartijen 
die bereid zijn te investeren in de warmteafname.    
____________________________________________________________________________________ 
Functies geluidsscherm                      geluids-    luchtkwaliteits-           energie-   
                            wering      verbetering            benutting 
_____________________________________________________________________________________________ 
A      Geluidsscherm Standaard                  x 
B      Combischerm Geluid en Lucht              x        x   
C      Combischerm Geluid, Lucht en Energie (PV-panelen)  x                    x     x     
D      Combischerm Geluid, Lucht, Energie en Ruimte  (zonnecollectoren) x                  x     x    
____________________________________________________________________________________ 
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5.0   Standaard geluidsscherm als referentiekader (optie A) 
De standaard kosten voor een geluidsscherm bedragen gemiddeld circa 465 euro per vierkante meter. 
Voor een scherm van 1.000 meter lengte en 3 meter hoogte bedragen de kosten dan 1,4 miljoen euro. Dit 
bedrag is inclusief engineering en BTW. Bij een lengte van 2 kilometer verdubbelen deze kosten zich. 
De maximale bijdrage van VROM is 0,9 miljoen euro waarvoor een scherm van tenminste 1 kilometer 
lengte gerealiseerd dient te worden. Dit budget laat zich eventueel nog verhogen tot 1,2 miljoen euro in-
dien aangetoond wordt dat sprake is van een bijzondere situatie (bv.  een complexe fundering, inpassing 
op kunstwerken, veel verkeersmaatregelen etc.) Dit is een richtbedrag, waarbij aangetekend dient te wor-
den dat VROM afrekent op basis van werkelijke kosten. 
___________________________________________________________________________________ 
kosten referentiescherm  in euro per m2         per m1      1 km scherm 2 km scherm  
___________________________________________________________________________________ 
gemiddelde investeringskosten                 465              1400                  1,4 mln                    2,8 mln 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
maximale bijdrage VROM                                    0,9 - 1,2 mln  
___________________________________________________________________________________ 
bedragen: incl. indirecte voorzieningen, engineering en BTW 
 
De onderkant van de markt beweegt zich rond de 200 euro per vierkante meter aan kale bouwkosten, dat 
leidt tot een all-in investering van circa 330 euro per vierkante meter, ofwel een bedrag van circa 1000 
euro per strekkende meter scherm. Bij een gewenste maximale lengte van 2 kilometer zou dan toch nog 
een budget van 2 miljoen euro nodig zijn. Mogelijke subsidie kan deze post halveren voor wat betreft de 
bijdrage van de kant van de gemeente. 
Het ministerie van VROM heeft echter aangegeven dat een eventuele bijdrage van de gemeente niet leidt 
tot een hogere ranking op de prioriteitenlijst.  
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Fijn stof ( PM 10) jaargemiddelde-concentratie 2004 ter hoogte van de Maten. 
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6.0   Combischerm voor geluid en luchtkwaliteit (optie B)  
De aanpak van geluidshinder en luchtverontreiniging vindt over het algemeen over gescheiden sporen 
plaats. Het wettelijk stelsel nodigt ook niet uit tot een samenhangende aanpak. Tot op heden lijkt er weinig 
tot geen onderling verband gelegd te worden tussen maatregelen om lawaai en luchtverontreiniging te 
verminderen, terwijl de emissies van geluid en lucht wel beiden een direct oorzakelijk verband hebben 
met het wegverkeer. Uitdaging is aldus ervoor te zorgen dat geluid en luchtkwaliteit geïntegreerd worden 
aangepakt waarbij kan worden verwezen naar het VROM-beleid. 
 
6.1    Besluit luchtkwaliteit 
In het Besluit luchtkwaliteit zijn grenswaarden opgenomen voor verschillende stoffen die de lucht veront-
reinigen. Deze waarden zijn overgenomen uit Europese richtlijnen. In de nabije toekomst zijn met name 
de overschrijdingen voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) maatgevend voor de meeste situaties. 
Uitlaatgassen en opwervelend fijn stof door contact tussen band en wegdek en luchtverplaatsing zijn de 
bronnen van vervuilende stoffen voor het verkeer.  
Weliswaar is hier geen sprake van een directe overschrijding van de normen in de nabijgelegen woonwijk, 
maar lokale overheden worden - gelet op uitspraken van de Raad van State - wel verondersteld ook maat-
regelen te treffen tegen landelijke achtergrondverontreiniging.  
Via een combischerm kan de gemeente Apeldoorn haar steentje aan deze doelstelling bijdragen. Zouden 
alle gemeenten langs de A1 hetzelfde doen, dan zou dit substantieel bijdragen aan een vermindering van 
de luchtverontreiniging als gevolg van deze landelijke verkeersader.  
Verder past dit pilotproject naadloos in de door VROM gepropageerde integrale aanpak van geluidshinder 
en luchtverontreiniging. (Handreiking Geluid en lucht op één spoor, Aanpak van geluid en lucht  door ge-
meenten)  
 
6.2 Gezondheid 
De reden waardoor de aandacht voor luchtkwaliteit is toegenomen is het voortschrijdende inzicht in de 
relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid. Het was al bekend dat er wat betreft gezondheidsrisico’s – 
zeker bij fijn stof – geen ondergrens bestaat. Er ontstaat echter steeds meer inzicht in de ernst en de 
grootschaligheid van de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging. Publicaties van de WHO (de We-
reldgezondheidsorganisatie), het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) en de lan-
delijke GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) tonen steeds weer de relatie aan. 
Er bestaat verschil in de effecten in korte en lange blootstelling aan hoge concentraties fijn stof. Bij korte 
blootstelling kunnen de volgende effecten optreden: 
- vermindering van de longfunctie 
- toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid 
- verergering van astma (vooral bij kinderen) 
- verergering van klachten gerelateerd aan hart- en vaatziekten zoals vaatvernauwing, verhoogde 

bloeddruk en verhoogde hartslag. 
Langdurige blootstelling aan verhoogde concentraties fijn stof kan leiden tot een blijvende verlaging van 
de longfunctie en tot een toename van chronische luchtwegklachten, met name bronchitis. 
Door korte of langdurige blootstelling aan hoge concentraties fijn stof overlijden jaarlijks in Nederland dui-
zenden mensen vroegtijdig. 
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Dat het onderwerp geluidshinder en luchtkwaliteit actueel is, moge blijken uit bovenstaande brief 
waarin de GGD Nederland bij de vernieuwde gemeentebesturen aandacht vraagt voor de relatie 
tussen milieu en volksgezondheid, waaronder voor geluidshinder en fijnstof. 
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6.3    Gedrag vervuilende stoffen 
Stikstofdioxide mengt zich volledig met de lucht. Fijn stof kan in principe uitzakken, door turbulentie van 
de lucht zal dit zonder maatregelen minder het geval zijn. Uiteraard zijn de concentraties op de weg het 
hoogst. De afname van de concentraties is voor een groot deel afhankelijk van de locale situatie en de 
weersomstandigheden.  
Bij de locale situaties kan ondermeer gedacht worden aan de aanwezigheid van een scherm. En bij de 
weersomstandigheden is de ligging ten opzichte van de windrichting van belang en tevens of er op dat 
moment ook sprake is van neerslag of niet. 
 
In Apeldoorn bevindt de snelweg zich op een hoog gelegen talud van 6 meter hoogte waardoor de wind 
gemakkelijk vat krijgt op de luchtdeeltjes die ver weg kunnen worden gedragen. Een scherm langs de weg 
zou om die reden al gunstig uitpakken voor het tegengaan van de verspreiding van de deeltjes. Achter 
een scherm liggen concentraties in het algemeen beduidend lager dan voor dat scherm.  
 
Beide bestanddelen NO2 en fijnstof worden door (regen)water afgevangen. De concentraties tijdens en 
na een regenbui zijn fors lager. Daarbij kan voor het fijne stof gedacht worden aan een reducerend effect 
van 4-5 ug/m3. Stikstofoxide kan in de lucht reageren tot andere stikstof-zuurstof verbindingen in de fami-
lie van Nox, die opgelost in water worden omgezet in salpeter(ig)zuur. Van fijn stof is bekend dat er ver-
schillende stoffen aan kunnen adsorberen.  
 
Bij het maken van een combischerm voor geluid en luchtkwaliteitsverbetering spelen onderstaande 
aspecten een belangrijke rol. 
___________________________________________________________________________________ 
Combi-schermen van geluidswering en luchtkwaliteitsverbetering 
___________________________________________________________________________________ 
- luchtbehandeling industriële luchtbehandelingstechnieken  

Shelter die NOx omzet in N2 en O2 met natuurlijke ozon en licht 
- schermvormen         optimalisatie schermvormgeving 

bekleding en coating wegscherm met titaandixoide   
- groenbeplanting groenstrook talud verdichten met planten met vuilinvangende bladersoorten 

klimbeplanting/dikke haag aan wegzijde geluidsscherm 
- vernatting  wegdek nat reinigen  

wegberm vernatten via sproeier/verneveling 
begroeide scherm vernatten via druppelaar/sproeier/verneveling  
waterfilm (periodieke wasbeurt) langs harde scherm 

      waterspons bv natte steenwolplaten of mosrijke begroeiing van gaas of doek 
   langgerekte aaneengesloten waterfontein (bruidstaart)  
__________________________________________________________________________________   
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Langgerekte aaneengesloten waterfontein op drie niveauschalen als geluidsscherm langs de snelweg 
 
Shelter: driehoekige tuinbouwkas  waarin verkeersgassen te vangen en (met zon) te reinigen zijn  
 



Bosvariant                    ScheppingsStrategen  
____________________________________________________________________________
   

   
 

21

6.4    Luchtbehandeling 
Voor het verlagen van de concentraties NO2 en PM10 kan in eerste instantie worden gedacht aan de 
volgende reeks van industriële luchtbehandelingsystemen:  
- gaswassers: water is voor NO2 en PM10 een geschikt medium;  
- filters op basis van doeken, actief kool, elektrostatisch (deels NO2 en deels PM10); 
- katalysatoren (zoals titaandioxide), alleen geschikt voor NO2.  
 
Afzuiging van de lucht en geleiding door ventilatiekanalen is een bijbehorende maatregel. In tunnels in het 
buitenland is ervaring opgedaan met industriële reiniging van de lucht. De ervaring leert dat optimale sys-
temen voor stoffilters evenals voor NO2 reiniging zeer kostbaar zijn. Ook de fysieke ruimte van deze indu-
striële systemen is aanzienlijk.  
Afzuiging van verkeersgassen in de buitenlucht zonder enige overkapping van de weg is een optie waar-
mee nog geen ervaringen opgedaan zijn. Het laat zich eenvoudig inzien dat deze systemen in dat geval 
bijzonder krachtig dienen te zijn om enig effect te sorteren op de reguliere windstromingen.  
 
De driehoekige Shelter zou zich in principe het beste lenen voor een afzuiging van de lucht in combinatie 
met een industriële reiniging door apparatuur opgesteld in deze afgesloten ruimte.  
Ook een meer natuurlijke reiniging is denkbaar met de transparante uitvoering van de Shelter die een 
soort kleine tuinbouwkas is waardoorheen verkeersgassen in langsrichting zijn te leiden. Onder invloed 
van licht en ozon is NOx om te zetten in N2 en O2. Ook het fijnstof kan langzaam adsorberen in deze 
langgerekte glazen ruimte, bijvoorbeeld door verneveling van water.     
 
6.5    Schermvormen 
Voor de verbetering van de luchtkwaliteit zijn op dit moment een aantal studies gaande naar mogelijke 
oplossingen die gebruik maken van de reeds beschikbare materialen en oppervlakten in de omgeving van 
de verkeersbronnen. Hiertoe behoort het wegdek zelf, maar ook wordt gedacht aan geluidsschermen en 
andere beschikbare oppervlakten nabij de weg, zoals natuurlijke begroeiing.  
 
Nat reinigen van wegen, groenstroken langs wegen, optimale schermvormen, titaandioxide als katalysator 
op schermen en lichte kappen over de weg zijn voorbeelden van deze studieprojecten die op de een of 
andere wijze beogen tot aankleding en bekleding van materialen en oppervlakten te komen. 
 
De specifieke vormgeving van een scherm lijkt weinig invloed te hebben op de verdunning van de emis-
sies van het wegverkeer. Vooral de schermhoogte is bepalend voor de gewenste turbulentie met de hoge-
re luchtlagen die verdunning geven. Teveel windremming werkt weer averechts door reductie van de 
windsnelheid. Momenteel worden er een aantal windtunneltesten uitgevoerd die mogelijk kunnen leiden 
tot een aantal optimalisatierichtingen.  
 
Titaniumdioxide kan het schadelijke stikstofdioxide van uitlaatgassen afbreken, en omzetten in het relatief 
onschadelijke nitraat dat met het regenwater wegspoelt naar het grondwater of riool. In laboratoriumtesten 
is dit positieve effect aangetoond. Momenteel lopen er praktijkmetingen waarbij een fotokatalytische laag 
van titaniumdioxide op geluidsschermen wordt uitgetest. Verschillende verfproducenten werken hieraan 
mee waarbij getest wordt onder diverse weersomstandigheden.  
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Houtvezelbeton is een voorbeeld van poreus materiaal dat geschikt lijkt voor het absorberen en afbreken 
van NOx concentraties. De open structuur zorgt voor een groot absorptieoppervlak voor het doeltreffend 
aanbrengen van een titaandioxide coating. Houtvezelbeton elementen zijn ondermeer leverbaar op een 
eenvoudig verplaatsbaar onderstel van betonbarriers die direct plaatsbaar op asfalt ook tevens vangrail 
kunnen zijn. De kosten bedragen ca. € 2,6 miljoen voor 2 kilometer scherm.  
 
6.6   Groenbeplanting 
Over het effect van groenbeplanting op de luchtkwaliteit zijn de deskundigen nog enigszins verdeeld. Het 
onderzoeksinstituut Alterra beweert dat "stof met kilo's aan de bomen blijft hangen", dus dat dit ook geldt 
voor verontreinigend stof. Echter het ene groen is het andere groen niet. Bepaalde bladersoorten nemen 
nagenoeg geen stof op zoals bleek bij een proefneming met een specifieke klimopsoort.  
Toch is de algemene mening dat groen wel degelijk kan dienen als luchtverfrisser en vuilverdelger. Bo-
men en planten verlagen de windsnelheid waardoor stof eerder kans krijgt neer te dwarrelen.  
 
In Apeldoorn bevindt zich langs de snelweg al een groenstrook van dertig tot vijftig meter breedte. De 
beplanting bestaat voornamelijk uit bomen met kruinen van tien meter hoog. Onder de kruinrijke bomen is 
de beplanting vrij open. Een verdichting van de beplanting met de juiste stofaantrekkende bladersoorten 
kan "de groene stoflong" mogelijk versterken.   
Bij een adequaat beplantingssysteem zijn ondermeer de hoogte, plantdichtheid en boom- en struiksoorten 
van belang die ook onderdeel zijn van IPL-studie waarbij praktische metingen worden gedaan.  
Ook de klimbeplanting van een geluidsscherm vooral aan de wegzijde waar de wind met de stofdeeltjes 
langsstrijkt, zal op deze wijze een positief effect kunnen sorteren.  
 
6.7   Vernatting 
In het buitenland (Trondheim en Düsseldorf) zijn positieve ervaringen opgedaan met nat reinigen van de 
weg. Momenteel loopt er in ons land een Innovatie Programma Lucht–studie (IPL) naar de meest effectie-
ve reinigingsmethode: vegen, sproeien, reinigen in het ZOAB-wegdek, en welke additieven wellicht nood-
zakelijk zijn. Ook worden de gevolgen beschouwd voor de verkeersstromen en de verkeersveiligheid.  
 
Een beregeningsinstallatie langszij de weg ter plaatse van de berm zal op mogelijk gelijksoortige wijze 
kunnen zorgdragen voor invanging van deeltjes uit de lucht. Daarbij kan gedacht worden aan verneveling 
maar ook aan een waterfilm langs een wand of zelfs een fontein, om een effect van luchtzuivering te sor-
teren.  
 
In combinatie met een groenbeplanting van het scherm kan ook periodiek de sproeier opengezet worden 
die de stofdeeltjes weer van de bladeren wast. Zelfs is een sproeiinstallatie denkbaar in de brede groen-
strook die op drogere tijden regelmatig zorgt voor vuilverwijdering van de bladeren. Met nevel zal zelfs 
sprake zijn van een natte luchtverfrissing.       
 
Een langgerekte fontein die een aaneengesloten waterfront vormt, zou in principe ook als geluidsscherm 
kunnen dienen. Een opeenvolging van twee of meer dunne waterfilms van slechts enkele millimeters dik 
geeft mogelijk al voldoende reductie van het geluidsniveau. 
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Niet geheel ondenkbaar is ook een fontein met klaterend water dat verkeerslawaai maskeert. Dit voordeel 
is ook gelijk het nadeel, de voortdurende hoorbaarheid van stromend water. 
Een niet geheel onrealistische suggestie is een fontein waarbij drie brede waterschalen op elkaar zijn 
gestapeld in de vorm van de bekende bruidstaart, maar dan in een langgerekte versie. Het water vloeit 
trapsgewijs over de beide randen van de hogere schaal naar de onderliggende bredere schalen. In het 
langgerekte dubbele waterfront met geluidsisolerende luchtspouw diffuseert deels de wind.   
Door de trapsgewijze valhoogte blijft de eigen geluidsproductie beperkt. Ook het energiegebruik is door  
de stroming in de richting van de zwaartekracht lager dan bij een spuitende fontein.   
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Boven:  Windschommel als dynamisch geluidsscherm die windenergie genereert 

Onder:  Geluidsscherm met strook PV-panelen aan de bovenzijde 
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7.0   Combischerm voor geluid, luchtkwaliteit en energie (optie C)     
In dit hoofdstuk wordt met name aandacht besteed aan energiebenutting met PV panelen. In het volgende 
hoofdstuk wordt ingegaan op zonnecollectoren. De snelweg A1 loopt van west naar oost waardoor de 
geluidsbelaste schermzijde georiënteerd is op de zuidrichting hetgeen uit oogpunt van zonneenergieop-
wekking in principe gunstig is.   
Duurzame energie is een belangrijk thema op de agenda van de gemeente Apeldoorn. De gemeente 
heeft de ambitie om in de toekomst zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken (Apeldoorn wil in 2020 
energieneutraal zijn). Een combinatie van een geluidsscherm met duurzame energie kan dan ook bijzon-
der aansprekend zijn. Uiteraard is het van belang dat het realistische karakter van deze combinatie ver-
kend wordt. 
 
Een combinatie van geluidsscherm met duurzame energie is een nog wat onontgonnen terrein. Het meest 
bekende praktische voorbeeld is een strook zonnecellen toegevoegd aan een geluidsscherm. In beginsel 
zijn de bekende vormen van duurzame energie op een of andere wijze te combineren met een scherm 
waarbij te denken valt aan biomassa, wind en zon.  
Ook het verkeerslawaai zelf is in principe via drukgolven om te zetten in energie. De opbrengst in winbare 
energie is echter dermate marginaal dat deze optie verder buiten beschouwing kan blijven.   
De aanwending van warmtepompen komt verderop aan bod in combinatie met zonnecollectoren.  
 
7.1    Biomassa  
Stalen schermen met aangeplante wilgentenen zijn een bekend, eenvoudig voorbeeld van de toepassing 
van biomassa bij geluidsschermen. Oorspronkelijk was het de opzet dat jonge wilgentenen strak tegen 
elkaar geplant zouden worden die vervolgens zouden uitgroeien en verdichten tot een aaneengesloten 
houtachtig levend scherm. Deze biotopische gedachte bleek in de praktijk - door een stagnerende groei - 
meer voeten in de aarde te hebben. Vandaar dat wilgentenen nu meer als groene aankleding dienen van 
een stalen scherm dat de feitelijke geluidswering is.  
Toch zou het de moeite waard zijn een nadere verkenning te doen naar een dichte houtachtige beplanting 
die als het ware meegroeit met de geluidsbelasting. Ook lage maar brede vlechthagen zijn denkbaar als 
geluidsscherm die vooral grote natuurwaarde hebben voor de daarin levende eco-systemen, en toegepast 
worden bij afscheiding van weilanden.    
 
7.2   Wind 
Bovenaan het wegtalud is een rij windmolens langs de snelweg in te voegen die in het gelid staan van het 
geluidsscherm. Daarbij wordt niet zozeer gedacht aan hoge windmolens die zich moeizaam zouden ver-
houden met de lokale landschappelijke en stedelijke omgeving.  
 
Realistische optie voor windenergie zou kunnen zijn de plaatsing van kleinschalige windmolens waarbij 
met name de Turby in beeld komt. De Turby windmolen is een recent product die bedoeld is voor een 
kleinschalige inpassing, ook in het stedelijke weefsel. De Turby is het best te vergelijken met een slag-
roomklopper met de vinnen omhoog waarbij de draaiingas is opgenomen in de verticale mast. De turbine 
staat op maaiveld. De hoogte van de windmolen reikt niet verder dan tien tot vijftien meter waarbij de mo-
lens op een onderlinge afstand staan van twintig tot veertig meter.  
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Door deze grote onderlinge afstand blijft de meerwaarde van een gecombineerde constructie met het 
geluidsscherm vrij beperkt. Het scherm kan echter wel dienst doen voor de geleiding van de wind. De 
luchtstroming bij het maaiveld beweegt zich naar de hogere luchtlagen van de draaiende wieken  waar-
door het rendement van de windmolen kan stijgen. Nadere verkenning is nog nodig naar de terugverdien-
tijd van deze windmolens.    
 
Een geheel andere vorm van opwekking van windenergie is een dynamisch geluidsscherm waarbij de 
windkrachten op het scherm worden geabsorbeerd door fysieke bewegingen van het scherm waarbij de 
beweging zich laat omzetten in elektrische energie.  
Voor het principe valt te denken aan de stoepborden voor straatreclame van winkeliers die heen en weer 
bewegen in de wind, of zelfs aan schommelstoelen.  
In het verlengde daarvan kan worden gedacht aan schermen met veren, of hangende schermen, of ook 
schommelende schermen die in staat zijn de bewegingen via bijvoorbeeld een lineaire dynamo om te 
zetten in elektriciteit.  
 
7.3   Zonnepanelen (PV)   
Photo-voltaïsche zonne-energie waarbij licht met PV-zonnecellen wordt omgezet in elektriciteit, is mogelijk 
de belangrijkste duurzame energiebron van deze eeuw. Economisch rendabele toepassingen zijn nu 
vooral te vinden op plaatsen ver van het elektriciteitsnet, zoals autonome PV-systemen op lichtboeien en 
verkeersbakens. Zonnecellen zijn stil, duurzaam en onderhoudsvriendelijk.  
 
Enkele jaren geleden (2004) heeft de overheid de subsidie op PV-zonnepanelen stopgezet. Sindsdien is 
het economisch plaatje geheel anders komen te liggen. In Duitsland is de subsidie voort blijven bestaan 
wat leidt tot zonnige vergezichten bij onze oosterburen. Ook de grote energiebedrijven investeren niet 
meer in zonnestroomprojecten, met uitzondering van schaarse rendabele projecten. 
 
Sinds kort kan het Rijk weer beschikken over de financiële middelen die in een meerjarenperspectief 
vrijvallen als gevolg van de uitgestelde sluiting van de kerncentrale Borssele. Door het Kabinet is nu reeds 
€ 250 miljoen beschikbaar gesteld dat kan oplopen tot in totaal € 1 miljard. 
De Tweede Kamer heeft aan de besteding van de middelen wel de voorwaarde verbonden dat de gelden 
in hoofdzaak worden aangewend voor de ontwikkeling van innovatieve duurzame energie.  
 
Geluidsschermen en PV-zonnepanelen laten zich in principe goed combineren waarbij een en ander me-
de afhankelijk is van de locale zonoriëntatie. In het algemeen wordt dan een strook PV-panelen bovenop 
het scherm geplaatst waarbij de hellingshoek gunstig op de zon wordt gericht.  
In Nederland bestaan er echter slechts enkele projecten van geluidsschermen die aldus voorzien zijn van 
PV-zonnepanelen. Voorbeelden zijn te vinden langs de A27 bij de Bilt en de A9 bij Ouderkerk die beiden 
uitgevoerd zijn in de tweede helft van de jaren negentig. Al deze schermen zijn gefinancierd met subsidie 
van NOVEM, Europa en energiebedrijven.  
 
Door de platte ligging van de PV-panelen ten opzichte van de hemelkoepel (35 graden tophoek) is veelal 
een aparte uitkraging nodig die bovenop het geluidsscherm wordt gebouwd. Hieraan zijn meerkosten 
verbonden. De strook PV-panelen heeft dan een breedte van circa 1 tot 1,5 meter ter hoogte van één 
standaard zonnepaneel.Wel zijn de PV-panelen vandalisme en diefstalgevoelig.  
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Zonder subsidie kan de investering zichzelf momenteel nimmer terugverdienen, hoe lang de levensduur 
ook is. Voor de meerkosten moet gerekend worden op tenminste 750 euro per m2 paneel. Voor een 
strook van 1 kilometer lengte met een hoogte van 1 meter bedragen de meerkosten dan circa 0,75 miljoen 
euro. De energieopbrengst voor levering aan het net brengt krap drieduizend euro per jaar in het laatje. Bij 
stroomopwekking voor eigen gebruik is het plaatje slechts marginaal gunstiger.  
__________________________________________________________________________________ 
PV-panelen kenmerken           per m2    per paneel   per strook 
___________________________________________________________________________________ 
vermogen      133 Wp      200 Wp     133 kWp  
energieopbrengst      100 kWh       150 kWh    100 MWh  
investeringskosten (tot de voordeur)   €750         €1150     0,75 mln   
energieopbrengst in euro: 
-  levering aan net  (0,03 E/kWh)       €3             €4,5      €3.000  
-  voor eigen gebruik (0,18 E/kWh)        €18             €27    €18.000     
__________________________________________________________________________________ 
paneelafmetingen 1,50 x 1,0 meter; strookhoogte 1 meter 
investeringskosten, incl. 15 % montage en 10 % engineering 
 
De schermkosten uitgevoerd met PV panelen met een lengte van 2 km bedragen € 4,5 mln, incl. BTW. 
Daarbij is uitgegaan van een standaard geluidsscherm waaraan PV-panelen worden toegevoegd. 
 
Een geluidsscherm voorzien van zonnepanelen kan echter een belangrijke functie vervullen in het kader 
van de verbetering van de sociale veiligheid in de aangrenzende woonwijk De Maten.  
De Wijkraad De Maten heeft voor de aanwending van de op te wekken duurzame elektriciteit een plan 
opgesteld, gericht op de verlichting van voet-, fiets- en achterpaden van woningen met het doel om de 
sociale veiligheid in de woonwijk te verbeteren. Ook de nabijgelegen sportverenigingen kunnen op deze 
wijze aangesloten worden op de PV-centrale.     
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Boven: Zonnecollector voor warmwatersysteem op gebouwdak  
 

Onder: Shelter, driehoekige transparante kaskap over waterkanaal  
dat zonnewarmte genereert, aan de bovenzijde is ook een PV-paneel  
in te schuiven en planten kunnen lucht reinigen.   
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8.0 Combischerm: geluid, luchtkwaliteit, energie (zonnecollectoren) en ruimte (optie D) 
 
In het voorgaande hoofdstuk zijn een aantal duurzame energiebronnen beschreven die te combineren zijn 
met geluidsschermen. De nadruk werd daarbij gelegd op PV-cellen die zonne-energie direct benutten. In 
dit hoofdstuk wordt ingegaan op energiebenutting via zonnecollectoren. 
 
8.1  Zonnecollectoren 
Zonne-energie is ook te benutten door verwarming van water via zonnecollectoren. Deze systemen wor-
den meestal toegepast voor verwarming van tapwater van woningen en utiliteitsgebouwen, hoewel er ook 
wel toepassingen zijn voor verwarming van zwembadwater. Deze zonnecollectoren kunnen warm water 
produceren van zelfs 80 graden onder de juiste omstandigheden. Opslag van warm water in bijvoorbeeld 
boilers is noodzakelijk vanwege de wisselende aanvoer en afvoer van het warm water.  
In de zomer is in de warmtevraag van het tapwater volledig te voorzien. Het grootste deel van de warmte 
wordt zelfs niet benut. En in de winter is veelal voor 25-30 % te voorzien in de warmtevraag.   
 
De terugverdientijd van zonnecollectoren is beduidend gunstiger dan van PV-panelen. Een zonnecollector 
met toebehoren (excl. boiler) kost circa 350 euro per vierkante meter en levert circa 1,7 GJ aan warmte op 
in het geval van toepassing voor warm tapwater. Hiermee wordt circa 84 m3 gas per jaar bespaard wat 
overeenkomt met een besparing van circa 30 euro per jaar. Bij een elektrische boiler zou de besparing op 
elektriciteit zelfs 75 euro zijn. Hiermee ontstaan wat meer realistische terugverdientijden.  
__________________________________________________________________________________ 
zonnecollectoren kenmerken          per m2   per paneel  per strook  
__________________________________________________________________________________ 
vermogen       845 W     2000 W     844 kW  
energieopbrengst (zonder warmteopslag LT) 1)    1,7 GJ        4 GJ    1.700 GJ  
investeringskosten (tot de voordeur)  2)    € 350        € 850  € 0,35 mln  
energiebesparing in gas      84 m3                   200 m3 84.400 m3 
idem in euro  (0,37 E/m3)     € 31        € 74  € 31.000   
energiebesparing in kWh (elektrische boiler)        550 kWh   1300 kWh  550 MWh  
idem in euro  (0,14 E/kWh nachtstroom)    € 75        €180  € 75.000     
__________________________________________________________________________________ 
paneelafmetingen 2,37 x 1,0 meter; strookhoogte 1 meter 
ad 1)  bij voldoende afname dichtbij de bron 
ad 2)  investeringskosten, incl. 40 % montage en 10 % engineering 
 
De schermkosten uitgevoerd met zonnecollectoren over 2 km lengte bedragen € 3,6 mln, incl. BTW. 
Daarbij is uitgegaan van een standaard geluidsscherm waaraan zonnecollectoren zijn toegevoegd. 
 
Anders dan PV-panelen die veelal locatie ongebonden eenvoudig kunnen leveren aan het elektriciteitsnet, 
zijn zonnecollectoren echter sterk gebonden aan de nabije aanwezigheid van warmtevragers. Een afstand 
van enkele tientallen meters tussen bron en gebruiker kan het rendement al aanzienlijk verminderen. Over 
het algemeen worden kleinschalige zonnecollectoren op daken van gebouwen geplaatst dichtbij de warm-
tevrager. In Nederland zijn vooralsnog ook geen voorbeelden bekend van combinaties van geluidsscher-
men met zonnecollectoren. Desondanks heeft de zonnecollector realistische potentie dat een nadere ver-
kenning rechtvaardigt van de  concrete mogelijkheden voor toepassing op de locatie langs de snelweg. 
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8.2   Warmtevraag  
Het gewenste geluidsscherm ligt aan de grens van de bebouwde kom, zodat de nabije aanwezigheid van 
energievragers niet geheel uitgesloten is.  
De grens van de woonwijk de Maten ligt momenteel op enige honderden meters afstand van het scherm 
die beduidend te groot is voor een voldoende rendabel systeem. De bestaande situatie maakt fysieke 
ingrepen in deze bebouwde omgeving bepaald niet eenvoudiger.  
Aan de westzijde van het scherm is verder een bedrijfsterrein gelokaliseerd dat weliswaar direct gelegen 
is langs de snelweg maar waarvan de warmtevraag voor tapwater uiterst gering is (werkgebied Malken-
schoten). Aan de oostzijde staat tenslotte nog een scoutingpand zonder noemenswaardige warmtevraag.  
Aan de noordzijde en zuidzijde van de snelweg zijn echter kansrijke nieuwe bouwlocaties te ontwikkelen 
die wel kunnen inspelen op deze duurzame warmtevraag. Gedacht kan worden aan bebouwing in de 
vorm van kassen aan de noordzijde van de snelweg, maar ook aan toekomstige bebouwing op het nieuwe  
regionale bedrijventerrein Apeldoorn Zuid (geprojecteerd aan de zuidzijde van de A1 ter hoogte van de 
Kuipersdijk), waarvoor de eerste plannen zich aandienen.  
 
8.3    Warmwater aanwending 
Warm water van lage temperatuur is naast tapwater ook goed aan te wenden voor ruimteverwarming. De 
omvang van de energiebehoefte past dan goed bij de grootte van het geluidsscherm.  
Tevens hebben moderne ruimteverwarmingssystemen zoals vloerverwarming slechts lage temperaturen 
van dertig tot veertig graden nodig dat enkele tientallen graden lager ligt dan voor tapwater. Daardoor kan 
volstaan worden met eenvoudiger en dus goedkopere collectorsystemen.  
Over langere tijd van het jaar is voldoende warm water te genereren, zonder dat de temperatuur zoals bij 
tapwater achteraf met externe warmtebronnen verhoogd moet worden naar de gewenste waarde.   
__________________________________________________________________________________ 
Energieopbrengst zonnecollectoren     rendement 1)       per m2     strook 1m        strook 3 m 
__________________________________________________________________________________ 
energieopbrengst: 
- zonder warmteopslag Lange Termijn         40 %        1,5 GJ        1.500 GJ        4.500 GJ 
- met warmteopslag Lange Termijn         70 %       2,5 GJ        2.500 GJ        7.500 GJ 
vermogen 2)                        845 W 850 kW        2500 kW 
__________________________________________________________________________________ 
ad 1)  rendement: nuttige wateroutput tov bruto zoninput over gehele jaar 
ad 2) uitgaande van gunstige oriëntatie en hellingshoek  
 
Ruimteverwarming vraagt echter wel seizoensgebonden termijnopslag. 's Winters is er veel warmtevraag 
die alleen zomers te leveren is. Ondergrondse warmteopslag met grondwaterbronnen ligt daartoe voor de 
hand in combinatie met warmtepompen. De thermische balans ondergronds dient over een periode van 
meerdere jaren wel in evenwicht te zijn. 's Winters mag niet meer of minder warmte worden weggehaald 
dan er zomers wordt ingestopt. Eventuele opslag van de warmte in het brede en hoge dijklichaam van de 
snelweg is wellicht nog een lichte verkenning waard, ook al is daarvoor geen ervaring elders voorhanden.  
 
Een bijzondere toepassingsmogelijkheid is aanwending van thermische energie voor het in beweging 
brengen van een water of gasstroming in een buizenstelsel voor aandrijving van kleinschalige generato-
ren.  
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8.4   Koudwatercollectoren 
Water in zonnecollectoren is een handig medium om energie op te slaan en te transporteren. Dat kan 
zowel warm als koud water zijn, in dat laatste geval is dan sprake van een koelplaat. Het water wordt in 
de collector dan niet meer opgewarmd door zonstraling, maar afgekoeld in koude winterse buitenlucht.  
 
Moderne gebouwen worden zomers vaak gekoeld met grondwatersystemen, waarbij het geconditioneerde 
grondwater wordt ingezet voor koeling. Het aldus opgewarmde retourwater wordt op zijn beurt s winters 
benut voor verwarming. Warmtepompen worden toegepast voor levering van de juiste temperaturen.  
Met grootschalige koudwatercollectoren (koelplaten) is koelwater direct op de gewenste lage temperatuur 
in de grond te brengen, zonder corrigerende warmtepompen. Deze grootschaligheid lijkt zich goed te la-
ten combineren met een geluidsscherm.  
 
8.5  Type collectoren 
Warmwater met lage temperaturen is ook te collectoren met eenvoudiger en dus goedkopere systemen, 
zoals de eerdergenoemde Shelter. Op de bodem van deze driehoekige kleine langwerpige glazen kas ligt 
een waterkanaal voorzien van zwarte folie met isolatiemateriaal. Een dunne waterfilm die door het kanaal 
stroomt, wordt opgewarmd door de zomerse zon, dan wel afgekoeld door de buitenlucht in de winter. Op-
warming tot dertig of veertig graden lijkt haalbaar.   
Dit waterkanaal bovenlangs het snelwegtalud verbindt de ondergrondse koude bron aan de ene kant en 
de ondergrondse warmte bron aan de andere kant. Daarbij wordt uitgegaan van een doublet-uitvoering 
van het collectieve opslagsysteem. Het kanaal bevoorraadt ook de nieuwe bebouwing langs het wegtalud 
waarbij het retourwater weer in te brengen is in het kanaal voor verdere opwarming of afkoeling alvorens 
in de grond te worden opgeslagen.  
Over langere tijd van het jaar is voldoende warm en koud water te genereren, zonder dat externe energie-
vergende bronnen nodig zijn voor correctie naar de gewenste hogere of lagere temperatuur.   
___________________________________________________________________________________ 
Zonne-collector kenmerken    standaardcollector        Shelter      Radiator  
___________________________________________________________________________________ 
plaatkosten per m2              € 250      €  50-100       €  50-100  
collectorkosten incl. montage            € 350                      € 100-200                      € 100-200 
constructiekosten scherm  pm         pm            pm  
maximale watertemperatuur      60-80 graden    30-40 graden                  40-60 graden 
___________________________________________________________________________________ 
bedragen: excl. BTW Shelter:  driehoekige lange glazen kas voorzien van dun waterkanaal op de bodem; 
Radiator: zwarte radiatoren die tegen het schuine dak van een glazen ruimte (kas, serre) hangen  
 
De schermkosten uitgevoerd met Shelters van 2 km lengte bedragen € 1,5 miljoen, incl. BTW in het geval 
er voldoende beschikbare bermbreedte is. Bij een te verwachten bermverbreding met 2 meter stijgen de 
kosten tot € 2,0 miljoen.  
De kosten voor een scherm uitgevoerd met Radiatoren met een lengte van 2 km zijn sterk afhankelijk van 
de gewenste bebouwing onderlangs het talud die ook deels kostendrager zijn. 
 
Ook serres die gekoppeld zijn aan gebouwen zijn in te zetten voor collecteren van warmte en koude 
waarbij integratie met een transparant snelwegscherm mogelijk is door de serres van de panden te laten 
inlopen in het snelwegtalud.  
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De ingestraalde zonnewarmte moet verzameld worden zonder dat de binnentemperatuur van het pand tot 
onleefbare waarden oploopt. Eenvoudige zwarte plaatradiatoren die ingehangen zijn in het dak van de 
kas, kunnen al dienst doen als collector. De radiatoren worden direct beschenen door de zon, en in com-
binatie met een intern opgewekte ventilatiestroom wordt de warme binnenlucht in tegenstroom langs de 
radiatoren geleid. In de winter is de radiator weer als koelplaat te gebruiken. 
 
8.6    Ruimtelijke functies  
De markt van vastgoed kent een brede variatie aan ruimtelijke functies waarbij vanuit oogpunt van duur-
zaam energiegebruik onderscheid te maken is naar hoge en lage comforteisen.   
Bij hoge comforteisen is bijvoorbeeld te denken aan utiliteitsgebouwen als kantoren of panden voor leisu-
re activeiten, of aan woonappartementen. In ieder geval behoren hiertoe de verblijfsruimten waarvoor in 
het Bouwbesluit eisen worden gesteld aan het maximale energieverbruik volgens de EPC-factor. De hoge 
ligging van het wegtalud nodigt uit tot meerlaagse bouw. Een mogelijkheid is vier lagen. 
Bij lage comforteisen is geen sprake van echte verblijfsruimten waarbij gedacht kan worden aan opslag, 
caravanstalling en hobbykas. Een tussengroep van ruimtegebruik is te schakeren onder ateliers en (hob-
by-)werkplaatsen.   
 
Uit oogpunt van duurzaam energieverbruik lijkt een combinatie van ruimtelijke functies met hoge en lage 
comfort-eisen de meest aangewezen weg. In de winter kan warmte dan eerst door de hoog comfort-eisers 
worden benut om vervolgens enigszins afgekoeld de warmtevraag van de laag comfort-eisers te verhel-
pen. In de zomer verloopt de situatie op dezelfde wijze. Ook serres kunnen hierin een rol spelen van 
energiecollector die dan tevens benut worden voor ruimtelijk gebruik door laag comfort-eisers. 
___________________________________________________________________________________ 
comforteisen van gebouwen        laag            hoog 
___________________________________________________________________________________ 
bouwkosten per m2 (excl. duurzame energie)           150                      1500  
aantal m2 bvo bij dezelfde bebouwingsgraad ad1)           2.500 m2      10.000 m2           
bouwkosten totaal (excl. duurzame energie)         0,4 mln              15 mln  
kosten warmte/koudeverzameling en opslag   0,3-0,6 mln     1,0-2,0 mln   
piek warmtevraag per m2 bvo                   100 W/m2            50 W/m2 
piek warmtevraag totaal                   375 kW          1.000 kW 
warmtevraag per jaar per m2           500 MJ                250 MJ  
warmtevraag per jaar totaal       1.250 GJ              2.500 GJ 
___________________________________________________________________________________ 
ad 1  
- noordzijde snelweg: grondstrook: 25 x 1000 m = 25.000 m2; 10 % bebouwingsgraad = 2.500 m2 
- zuidzijde snelweg: bedrijventerrein Apeldoorn Zuid: duurzame bebouwing (ter referentie, gelijke m2 aangehouden) 
 
 Langs de noordzijde van de A1 kan bijvoorbeeld de smalle reep grond die direct gelegen is langs het 
talud, deels worden bebouwd (met bijvoorbeeld kassen). Daarbij wordt gedacht aan een lichte bebou-
wingsgraad van 10 % waardoor de bouwmassa te integreren is in de groene omgeving. Eventuele ver-
dergaande bebouwing op een bredere strook (met bijvoorbeeld woningen en kantoren), zou voorwerp van 
onderzoek kunnen zijn.  
Aan de zuidzijde van de A1 ligt (weliswaar met nog veel onzekerheden omkleed) de ontwikkeling van het 
nieuwe regionale bedrijventerrein Apeldoorn Zuid in het verschiet. Een duurzaam bedrijfsterrein valt goed 
te combineren met de levering van zonne-energie uit het geluidsscherm aan de noordzijde van de snel-
weg. 
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9.0  Vergelijking opties  
Ter realisering van een geluidsscherm langs de snelweg A1 ter hoogte van de woonwijk de Maten zijn 
een aantal verschillende opties verkend waarbij het onderzoek zich gericht heeft op de milieuvriendelijke 
combinaties van geluidswering met luchtkwaliteit en duurzame energie. Vanwege de nuttige aanwending 
van de duurzame gewonnen energie is ook de ruimtelijke bebouwing betrokken bij dit onderzoek. 
Tevens is de mono-functionele optie van een eenvoudig scherp geprijsd scherm dat uitsluitend geluid  
weert, onderwerp van verkenning geweest.   
 
Onderscheid is gemaakt naar een aantal opties waarbij in principe steeds een functie toegevoegd is aan 
het gewenste scherm langs de snelweg: 
____________________________________________________________________________________
A     Standaard geluidsscherm: referentiesituatie  
B  Combischerm voor geluidswering en luchtkwaliteitsverbetering   
C Combischerm: geluid, lucht en duurzame energie (PV-panelen) 
D Combischerm: geluid, lucht en duurzame energie (zonnecollectoren) en ruimtelijke energievragers  
____________________________________________________________________________________ 
 
Op grond van een aantal afwegingscriteria is een vergelijking gemaakt tussen de verschillende opties. 
Een belangrijk criterium is de mate van effectiviteit om steeds te kunnen voldoen aan de gestelde functie 
van geluidswering, luchtzuivering en duurzame energie. Ook het tijdpad van ontwikkeling is van belang, of 
een scherm binnen een jaar te plaatsen is dan wel dat hiervoor een langere tijd moet worden uitgetrok-
ken. En uiteraard is het prijskaartje ook van invloed op de beslissing. Bij dat laatste is gekeken naar de 
kosten en baten van een project.      
_____________________________________________________________________________________________ 
Schermopties          A              B           C      D 
_____________________________________________________________________________________________ 
de mate van geluidwering             + +              + +     + +      + +   
de mate van luchtkwaliteitsverbetering           +               + +    + +                              + + 
de mate van energiebenutting               0                    0                  + +                      + + 
ontwikkelingstijdpad          + +               +     +       - 
financiële aspecten/investeringen1)         -                -    - -      -/ - - 
_____________________________________________________________________________________________ 
ad 1)  exclusief subsidie van VROM 
 
9.1  De mate van geluidswering  
Bij alle opties voldoet de geluidswering van het scherm aan de gestelde eisen d.w.z dat het scherm in alle 
gevallen minimaal drie meter hoog is om het geluidsniveau naar het gewenste niveau te reduceren. Daar-
bij wordt verwezen naar het betreffende akoestisch onderzoek van de Grontmij. Het soort scherm of wal 
dan wel de vorm van het scherm is daarbij van ondergeschikt belang, al zullen isolatiewaarde en vorm 
natuurlijk wel altijd aan bepaalde basiseisen moeten voldoen.   
 
9.2  De mate van luchtkwaliteitsverbetering 
Een plaatsing van een scherm heeft op zich al een positieve invloed op de verbetering van de luchtkwali-
teit voor de bebouwde omgeving achter het scherm. Windstromingen worden afgeleid, en blijven meer 
hangen bij de snelweg.  
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Nat reinigen van wegen, groenstroken langs wegen, optimale schermvormen, titaandioxide als katalysator 
op schermen en lichte kappen over de weg zijn aanvullende mogelijkheden ter verbetering van de lucht-
kwaliteit. 
Verdichting van de groenbeplanting en vernatting van het scherm en/of snelwegtalud zijn richtinggevende 
maatregelen voor sterkere lokale verbetering van de luchtkwaliteit. Maatregelen die ook relatief eenvoudig 
zijn uit te voeren. Naar het precieze effect zou nog nader onderzoek gedaan kunnen worden.  
 
Voor afzuig- en reinigingssystemen van verkeersgassen in de buitenlucht, zonder kap of tunnel, bestaan 
nog geen ervaringen. Het effect ervan moet gelet op het investeringsplaatje niet overschat worden.  
De driehoekige Shelter lijkt zich in principe het beste te lenen voor luchtafzuiging in combinatie met een 
mogelijke industriële of natuurlijke reiniging. In deze kleine tuinbouwkas worden verkeersgassen in langs-
richting geleid. Onder invloed van licht en ozon is NOx om te zetten in N2 en O2. Ook het fijnstof kan 
langzaam adsorberen in deze langgerekte glazen ruimte, bijvoorbeeld door verneveling van water.     
 
In alle combischermen is luchtzuivering aldus op de een of andere wijze toepasbaar.  
 
9.3  De mate van benutting van duurzame energie 
Bij de laatste twee opties C en D is specifiek aandacht besteed aan het kunnen betrekken van de functie 
van duurzame energie bij het scherm. Bij de eerste twee opties speelt de duurzame energie component 
geen enkele rol.  
De drager van de energie is elektriciteit bij optie C met behulp van PV-panelen, en water is de drager bij 
optie D met behulp van zonnecollectoren. In beide gevallen is duurzame energie te genereren uit een 
geluidsscherm door toevoeging van een strook panelen of collectoren.  
Voor wat betreft de maximaal te verzamelen energie (in MWh) is een warmwatercollector bij dezelfde 
oppervlakte in staat om vijf maal zoveel energie te genereren als een PV-paneel. De kwaliteit van deze 
energie is echter lager (in exergie) in vergelijking met elektriciteit voor wat betreft de nuttige aanwending. 
Elektriciteit is redelijk universeel te transporteren en te gebruiken, warm water kent slechts een beperkt 
aantal toepassingen dichtbij de bron.    
Opwekking van windenergie vraagt nog een nadere verkenning voor wat betreft de energieopbrengst. 
 
9.4   Ontwikkelingstijdpad  
De realisatie van een mono-functioneel scherm kan binnen één jaar plaatsvinden, mits de financiën zijn 
gevonden. Voor de combinatie van een scherm met luchtzuivering kan afhankelijk van de eventueel 
noodzakelijke aanvullende studie rekening gehouden worden met een termijn van ook één tot maximaal 
twee jaar.  
Voor het combischerm kan deze termijn voor wat betreft optie C in dezelfde orde van grootte liggen, voor-
zover het gaat om de toevoeging van een PV-paneel aan het scherm. De plaatsing van windmolens zal 
mogelijk al meer tijd in beslag nemen vanwege het doorlopen van diverse procedures.    
Vooral de laatste optie D is sterk afhankelijk van de wijze van bebouwing van het wegtalud waarvoor meer 
overleg met Rijkswaterstaat nodig is, evenals de mogelijke wijziging van bestemmingsplannen, die ver-
band houden met bebouwing. Dat laatste aspect zal dan vermoedelijk maatgevend zijn voor het tijdstra-
ject. 
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Een interessante tussenweg is ook denkbaar waarbij de optie C als een gefaseerde tussenstap wordt 
ontwikkeld in de toekomstige richting van optie D. Daartoe wordt concreet gedacht aan het Shelter 
scherm waaraan in de eerste fase bovenlangs een strook PV-panelen wordt toegevoegd. Dit transparante 
Shelter scherm kan in een latere fase gereed worden gemaakt voor de collectie van zonnewarmte via 
instraling door het glas. De warmte wordt ingevangen in een waterkanaal op de bodem van de Shelter die 
wordt benut voor toekomstige belendende percelen.  
In dat geval is sprake van een geluidsscherm met een dubbele energiecollector via PV-panelen aan de 
bovenzijde en via zonnecollectoren aan de onderzijde. Een unieke combinatie die wellicht ook in aanmer-
king kan komen voor subsidie.  
 
9.5   Financiële aspecten  
Bij uitvoering van een standaard geluidsscherm is geen subsidie van VROM te verwachten binnen de 
eerstkomende jaren. In dat geval dient de volledige bekostiging vanuit de gemeente plaats te vinden.  
Door combinatie van werken aan de weg door middel van een combischerm kan een hogere ranking op 
de prioriteitenlijst van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) van VROM bereikt worden. 
 
Een scherm is te combineren met bepaalde eenvoudige maatregelen voor luchtzuivering waarbij wordt 
gedacht aan beplanting en vernatting. In dat geval blijven de meerkosten beperkt. Bij verdergaande meer 
industriële maatregelen voor luchtzuivering kan het prijskaartje fors oplopen.  
Een financiële bijdrage van VROM vanuit het Innovatief Programma Luchtkwaliteit (IPL) voor dit combi-
scherm kan voor BSV van VROM reden zijn zich hierbij aan te sluiten gelet op de directe beschikbaarheid 
van deze externe middelen van derden (IPL).  
 
Bij het combischerm voor geluid, luchtzuivering en energiebenutting is in verdergaande mate sprake van 
een interessante combinatie van functies ofwel van werken aan de weg.   
Optie C betreft combinatie met een strook PV-panelen die zichzelf nog niet kunnen terugverdienen zonder  
subsidie. Indien deze strook PV-panelen niet alleen energie opwekt, maar ook geluid afschermt, kan dit 
wellicht een kansrijke aanvraag opleveren. Een 2 meter hoog scherm zou dan bijvoorbeeld vanuit geluid-
optiek  gesubsidieerd kunnen worden. De resterende meter, afgeschermd door deze PV-cellen, wordt uit 
andere bron betaald. De kosten voor de geluidafscherming sec  vallen hierdoor lager uit.  
Optie D van het combischerm waarbij zonnecollectoren gecombineerd worden, kan op dezelfde wijze en 
onder dezelfde voorwaarden eveneens een kansrijke aanvraag opleveren. De zonnecollectoren dienen 
ook een geluidsfunctie te hebben waardoor een kostenvoordeel bereikt kan worden.  
Ook een combinatie van PV-panelen en zonnecollectoren in één geluidsscherm kan binnen dezelfde 
randvoorwaarden worden gezien. Wellicht is deze combinatie mogelijk een interessante optie voor het in 
aanmerking komen voor een subsidie voor duurzame energie.   
 
Uiteraard kan ook nog gestreefd worden naar het kostendekkend maken van het financiële plaatje door 
de nieuwe bebouwing langs het wegtalud of  de bebouwing van het toekomstige regionaal bedrijventerrein 
Apeldoorn Zuid (aan de Kuipersdijk) mede kostendrager te laten zijn van het geluidsscherm. Maar zolang 
de plannen voor dit bedrijventerrein nog niet verder zijn uitgewerkt, is deze optie alleen maar te realiseren 
met behulp van innovatieve en financiële steun van de Rijksoverheid. 
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10.0    Conclusies 
Een verkennend onderzoek is uitgevoerd naar een aantal creatieve en zoveel mogelijk haalbare opties 
om een scherm langs de snelweg A1 te realiseren dat meer biedt dan alleen de functie van het weren van 
verkeerslawaai.  
Het onderzoek heeft zich met name gericht op de milieuvriendelijke combinatie van geluidswering met  
luchtkwaliteitsverbetering en benutting van duurzame energie. Ook de ruimtelijke bebouwing is daarbij 
aan de orde gekomen vanwege de noodzaak voor nuttige aanwending van de gewonnen energie. 
 
Aan de gevraagde geluidswering is in alle opties te voldoen, mits het scherm of de wal maar een hoogte 
heeft van minimaal drie meter. Het materiaal en de vorm van het scherm is van ondergeschikt belang, al 
zullen isolatiewaarde en vorm natuurlijk wel altijd aan bepaalde basiseisen moeten voldoen.    
Co-financiering leidt niet tot een hogere ranking op de lijst van VROM. 
 
Luchtkwaliteitsverbetering 
Een geluidsscherm kan op zich al een positieve invloed hebben op de verbetering van de luchtkwaliteit 
voor de bebouwde omgeving, doordat uitlaatgassen bij de snelweg blijven hangen. 
Nat reinigen van wegen, groenstroken langs wegen, optimale schermvormen, titaandioxide als katalysator 
op schermen en lichte kappen over de weg zijn aanvullende mogelijkheden die op de een of andere wijze 
beogen via aankleding en bekleding van materialen en oppervlakten te komen tot verbetering van de 
luchtkwaliteit.  
Een verdichting van de groenbeplanting en een vernatting van het scherm en/of snelwegtalud zijn rich-
tinggevende maatregelen voor een sterkere lokale verbetering van de luchtkwaliteit. Maatregelen die ook 
relatief eenvoudig zijn uit te voeren. Ook het aanbrengen van een titaandioxide coating behoort tot deze 
categorie maatregelen waarbij het precieze effect om nadere studie vraagt. 
 
Voor afzuig- en reinigingssystemen van verkeersgassen in de buitenlucht zonder kap of tunnel bestaan 
nog geen ervaringen. Het effect ervan moet gelet op het investeringsplaatje niet overschat worden.  
Een eenvoudige driehoekige Shelter lijkt zich in principe te lenen voor eventuele luchtafzuiging in combi-
natie met een mogelijke industriële of natuurlijke reiniging. In deze kleine tuinbouwkas worden verkeers-
gassen in langsrichting geleid. Onder invloed van licht en ozon is NOx om te zetten in N2 en O2. Ook het 
fijnstof kan langzaam adsorberen in de langgerekte glazen ruimte, bijvoorbeeld door verneveling van wa-
ter.     
 
Energiebenutting 
Een combinatie van geluidsscherm met duurzame energie is een nog wat onontgonnen terrein. Het meest 
bekende praktische voorbeeld is een strook zonnecellen toegevoegd aan een geluidsscherm. In beginsel 
zijn de bekende vormen van duurzame energie op een of andere wijze te combineren met een scherm 
waarbij vooral te denken valt aan zon, wind en biomassa.  
 
Een bekend, eenvoudig voorbeeld van de toepassing van biomassa bij geluidsschermen zijn wilgentenen 
in combinatie met een staalscherm dat de feitelijke geluidswering is. Nadere verkenning naar houtachtige 
beplanting die als het ware meegroeit met de geluidsbelasting, blijft interessant.  
In het geluidsscherm zijn ook kleinschalige windmolens zoals de Turby in het gelid in te voegen. Ook dy-
namische schermen die bewegen door de wind, zijn denkbaar die de windkracht in principe omzetten in 
elektrische energie. ] 
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Photo-voltaïsche zonne-energie waarbij licht met PV-zonnecellen wordt omgezet in elektriciteit, is een 
belangrijke duurzame energiebron. Zonnecellen zijn stil, duurzaam en onderhoudsvriendelijk.  
Zonder subsidie verdient de investering zichzelf niet terug. De meerkosten bedragen tenminste 750 euro 
per m2 paneel. Dat leidt tot een terugverdientijd van tenminste vele tientallen jaren.  
Nadat in 2004 het overheidssubsidie in deze vorm van energiewinning werd stopgezet en ook energiebe-
drijven niet meer investeren in zonnestroomprojecten, wordt deze vorm van duurzame energie wellicht 
nieuw leven ingeblazen. Sinds kort heeft het Rijk namelijk extra financiële middelen ter beschikking die 
vrijvallen door de uitgestelde sluiting van de kerncentrale Borssele. Deze middelen dienen op verzoek van 
de Tweede Kamer in hoofdzaak te worden aangewend voor de ontwikkeling van innovatieve duurzame 
energie. Dit biedt nieuwe perspectieven voor de realisering van een geluidscherm met PV-zonnepanelen. 
 
Zonne-energie is ook te benutten door verwarming van water via zonnecollectoren. Deze systemen wor-
den meestal toegepast voor verwarming van tapwater van gebouwen. De terugverdientijd van zonne-
collectoren ligt veel gunstiger dan van PV-panelen. Een terugverdientijd van vijf tot tien jaar is redelijk 
haalbaar bij toepassing voor warm tapwater.  
Anders dan PV-panelen die locatie ongebonden aan het elektriciteitsnet leveren, zijn zonnecollectoren 
gebonden aan de nabije aanwezigheid van energievragers. In Nederland zijn er mede om die reden ook 
nog geen voorbeelden van combinaties van geluidsschermen met zonnecollectoren.  
De meest nabijgelegen woningen van de woonwijk de Maten liggen thans op enige honderden meters 
afstand van het scherm dat te groot is om tot een voldoende rendabel systeem te kunnen komen. 
De smalle reep grond direct gelegen aan het snelwegtalud is mogelijk wel een zone die op kortere termijn 
deels te ontwikkelen is voor bebouwing. Bijvoorbeeld een lichte bebouwingsgraad van circa 10% die niet 
te belastend is voor de omgeving wat betreft verkeersbewegingen en bouwmassa.  
 
Door de grote afmetingen van het geluidsscherm en de zonnecollector is het warmwater goed aan te 
wenden voor ruimteverwarming waarvan de warmtevraag vele malen groter is dan uitsluitend tapwater.  
Bij ruimteverwarming ontstaat echter wel behoefte aan seizoensgebonden termijnopslag. In de winter is er 
veel warmtevraag die alleen s zomers te leveren is. Ondergrondse warmteopslag met grondwaterbronnen 
is een oplossing die in combinatie met warmtepompen steeds vaker toegepast wordt.   
De zonnecollectoren zijn ook goed bruikbaar als koelplaat waarbij in de winter koude wordt ingevangen uit 
de buitenlucht die opgeslagen in de bodem vervolgens s zomers als gebouwkoeling wordt gebruikt. 
 
Voor verzameling van warmwater met lage temperaturen komen eenvoudiger en goedkopere systemen in 
aanmerking zoals de transparante driehoekige Shelter die op de wegberm geplaatst wordt.  Op de bodem 
van de Shelter die tevens geluidsscherm is, loopt een waterkanaal of beter gezegd waterfilm dat wordt 
opgewarmd door zomerse zon of afgekoeld door winterlucht.  
 
Ontwikkelingstijdpad 
Het ontwikkelingstijdpad van een mono-functioneel scherm kan mits de financiën zijn gevonden minder 
dan één jaar zijn. Voor de combinatie met luchtzuivering kan afhankelijk van de eventueel noodzakelijke 
aanvullende studie rekening gehouden worden met een termijn van ook één tot maximaal twee jaar. Voor 
het combischerm met energiebenutting ligt dit in dezelfde orde van grootte, voorzover het gaat om de 
toevoeging van een PV-paneel aan het scherm. De plaatsing van windmolens zal mogelijk al meer tijd in 
beslag nemen vanwege het doorlopen van diverse procedures.    
De optie met zonnewatercollectoren is sterk afhankelijk van de wijze van bebouwing van het wegtalud 
waarvoor meer overleg met diverse partijen nodig is.   
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Financiële aspecten 
Bij uitvoering van een standaard geluidsscherm is geen subsidie van VROM te verwachten binnen de 
eerstkomende jaren.  
Door combinatie van werken aan de weg door middel van een combischerm kan een hogere ranking op 
de prioriteitenlijst van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) van VROM bereikt worden. 
 
Een combinatie van PV-panelen en zonnecollectoren in één geluidsscherm kan een interessante en unie-
ke optie zijn voor het in aanmerking komen voor subsidie vanuit NOVEM-hoek.   
In dat geval is sprake van een geluidsscherm met een dubbele energiecollector via PV-panelen aan de 
bovenzijde en via zonnewarmtecollectoren aan de onderzijde.  
Daartoe wordt concreet gedacht aan de transparante driehoekige Shelter waaraan in de eerste fase bo-
venlangs een strook PV-panelen wordt toegevoegd. Dit transparante Shelter scherm kan in een latere 
fase gereed worden gemaakt voor zonnewarmtecollectie via instraling door het glas. De warmte wordt 
ingevangen in een waterkanaal op de bodem van de Shelter die wordt benut voor toekomstige belenden-
de percelen.  
De driehoekige Shelter lijkt zich in principe ook te lenen voor luchtafzuiging in combinatie met een moge-
lijke industriële of natuurlijke reiniging. In deze kleine tuinbouwkas worden verkeersgassen in langsrichting 
geleid. Onder invloed van licht en ozon is NOx om te zetten in N2 en O2. Ook het fijnstof kan langzaam 
adsorberen in deze langgerekte glazen ruimte, bijvoorbeeld door verneveling van water.    
Van de kant van het Innovatief Programma Luchtkwaliteit (IPL) is wellicht hiervoor interesse.  
 
Bij het meest verregaande combischerm waaraan ook de nabije energievragers toegevoegd zijn, kan een 
investeringsplaatje worden geschetst dat naar het zich laat aanzien zichzelf grotendeels kan bekostigen. 
De nieuwe bebouwing langs het wegtalud wordt dan de kostendrager van het geluidsscherm.  
Naast bebouwing van de noordzijde van het talud kan daarbij ondermeer gedacht worden aan bebouwing 
op het nieuwe regionale bedrijventerrein Apeldoorn Zuid (aan de Kuipersdijk).  
Zolang de plannen voor dit bedrijventerrein nog niet verder zijn uitgewerkt, is deze optie echter alleen 
maar te realiseren met behulp van innovatieve en financiële steun van de Rijksoverheid. 
 
 


