
Zonne-energie uit wegen:
een duurZame vervoersoplossing

Het wegennet is één grote zonne- 
collector en bron van groene 
stroom. In het innovatietraject 
SolaRoad werkt TNO samen met 
Ooms Avenhorn Groep, Imtech 
en de provincie Noord-Holland 
aan een uniek wegconcept dat 
zonlicht omzet in elektriciteit.  
In combinatie met elektrische 
voertuigen kan hiermee een 
grote stap worden gemaakt naar 
duurzame mobiliteit.



EnErgiE opwEkkEn waar nodig
Wegen hebben een slechte naam: zij veroorzaken luchtver-
ontreiniging, geluidshinder en zij verstoren de natuurlijke 
omgeving. Auto’s, vrachtwagens, motoren en scooters 
verbruiken kostbare - en schaarser wordende – fossiele 
brandstoffen, en stoten schadelijke stoffen uit. Elektrische 
voertuigen zijn in opkomst, maar zijn in werkelijkheid niet 
duurzaam zolang de verbruikte energie niet duurzaam 
wordt opgewekt. Wegen kunnen energie opwekken precies 
waar het nodig is. TNO wil nieuwe ontwikkelingen in de 
technologie van zonnecellen, prefab-wegen en elektrische 
voertuigen combineren in één duurzame vervoersoplos-
sing: SolaRoad.

Zonne-energie uit wegen: een duurZame vervoersoplossing

TNO werkt aan het innovatietraject SolaRoad: 
het ontwikkelen van wegen die zonne-energie 
opwekken. Het Nederlandse wegennet (137.000 
kilometer lang) vangt genoeg zonlicht op om elke 
auto in het land te laten rijden op schone, met 
zonlicht opgewekte, elektriciteit. Maar deze 
enorme energiebron blijft tot nu toe ongebruikt. 
Door deze elektriciteit beschikbaar te stellen 
aan het verkeer, is SolaRoad een grote stap 
vooruit naar een energieneutraal vervoers- en 
mobiliteitssysteem.

solaroad



HEt uitErlijk van Solaroad
SolaRoad zal er anders uitzien dan de weg die u al kent. De 
zonneweg zal beschikken over geïntegreerde zonnecellen 
die zonlicht in elektriciteit omzetten. Daarom zal de 
bovenlaag van de weg transparant zijn voor bepaalde 
golflengten van het licht. Dit wegdek kan, onder gecontro-
leerde omstandigheden, worden geproduceerd in een 
industrieel proces. Geprefabriceerde delen kunnen worden 
gemonteerd met weinig of geen verstoring van het verkeer 
en de omgeving. Het gebruik van kwaliteitsmaterialen en 
van een strak gecontroleerd productieproces garanderen 
een constante wegkwaliteit, duurzaamheid en minder 
onderhoud op de lange termijn.

MEEr dan allEEn EEn wEg
SolaRoad zal een unieke mogelijkheid bieden om verschil-
lende functies in het wegdek te integreren. Sensoren die 
informatie over verkeersstromen verzamelen, kunnen de 
verkeersgeleiding helpen verbeteren, of kunnen zelfs 
automatische voertuiggeleiding mogelijk maken. Andere 
mogelijke functies zijn variabele wegmarkering, ‘tag-along’ 
LED-verlichting en verwarming in de winter. En uiteindelijk 
een systeem voor draadloze energievoorziening naar 
voertuigen.

duurzaaM En vEiligEr
Het bestaande Nederlandse wegennet is zeer veilig, stil en 
schoon, en SolaRoad zal dat allemaal in zich hebben – en 
meer. Door het gebruik van een ‘intelligent wegdek’ zal het 
mogelijk zijn om te communiceren met andere weggebrui-
kers, waardoor de weg niet alleen duurzaam maar ook 
veiliger zal worden. Elektrische voertuigen veroorzaken 
minder lawaai en verontreiniging, dus de algehele nega-
tieve gevolgen van verkeerswegen zullen fors afnemen, 
waarbij een betere integratie in het landschap, dichter bij 
de bebouwde omgeving en dichter bij de natuur mogelijk 
worden.

Exploded view.

Van boven:

•	 transparante	toplaag

•	 optische	laag

•	 zonnecellen

•	 betonnen	behuizing

de Zonneweg:
unieke mogelijkheid 
om verschillende 
functies in het 
wegdek te integreren



tno.nl

TNO VERBINDT MENSEN EN KENNIS OM 
INNOVATIES TE CREËREN  DIE DE 
CONCURRENTIEKRACHT VAN BEDRIJVEN  
EN HET WELZIJN VAN  DE SAMENLEVING 
DUURZAAM VERSTERKEN.

ontwikkElingStrajEct
Het concept van SolaRoad is ontwikkeld door TNO in 
samenwerking met meerdere partners. Onderzoek, 
laboratoriumtests en de bouw van prototypes zijn belang-
rijke onderdelen van het onderzoeksprogramma. Het zal 
ook diverse pilotprojecten bevatten, waaronder fietspaden.

partnErS
SolaRoad is een idee en initiatief van TNO, waarbij in een 
vroeg stadium de consortiumpartijen Ooms Avenhorn 
Groep, Imtech en de Provincie Noord-Holland aanhaakten. 
Met de keuze van een tripartite samenstelling van partners 
in SolaRoad werken ‘markt, kennis en overheid’ samen aan 
innovatie. Het doel is om het concept commercieel op de 
markt te brengen. Voor vragen over participatie of techni-
sche details, kunt u contact met ons opnemen.

colofon
TNO is een onafhankelijke innovatie-organisatie. We 
verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die 
de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de 
samenleving duurzaam versterken. Met ruim 4000 
professionals werkt TNO aan toepasbare kennis en 
oplossingen voor wereldwijde schaarsteproblemen. TNO 
focust haar inspanningen op 7 thema’s waaronder Energie: 
bijdragen aan langetermijn beschikbaarheid van energie 
door innovaties voor efficiënter energieverbuik, energieop-
slag en duurzame energiebronnen.

www.tno.nl/Solaroad
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