- Informatiebijeenkomst Zonnewal A32 Heerenveen
Geachte heer, mevrouw,
Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over het plan om het talud gelegen
tussen de Van Bienemalaan (Oranjewoud) en de A32, over een lengte van ruim 600 meter te
voorzien van zonnepanelen.
De bijeenkomst zal worden gehouden op maandagavond 25 juni 2018 bij Restaurant De
Koningshof, Prinsenweg 1 8443 DN Heerenveen (Oranjewoud / Fryslân). Aanvang: 19:30u.
De zonnepanelen worden geplaatst aan de snelwegzijde van het talud. De jaaropbrengst van
de zonnestroom installatie wordt geschat op ca. 1 miljoen kWh (jaarverbruik van ca. 250
huishoudens).
Tevens zal Staatsbosbeheer een aantal scenario’s toelichten voor een eventuele beperkte
herinrichting van de direct naastgelegen strook.
Het doel van de informatiebijeenkomst is om u breed te informeren maar bovenal om uw
terugkoppeling te ontvangen over het plan en de ontwerpen die nu ter tafel liggen.
In dit schrijven vindt u eveneens informatie over de achtergrond van het project, de resultaten
van de onderzoeken die zijn uitgevoerd op het gebied van reflectie, waterhuishouding en
akoestische effecten en treft u verschillende ontwerp afbeeldingen aan.
Mocht u vooraf aan de bijeenkomst reeds vragen hebben of behoefte aan aanvullende
informatie mailt u dan svp naar: richard.weemen@rooftopenergy.nl. U kunt natuurlijk ook
schrijven: Rooftop Energy, t.a.v. Richard Weemen. Delftsestraat 19b, 3013 AC Rotterdam.
Samen met u hopen we te komen tot een fraaie en energieke herinrichting van het talud en
directe omgeving.
Met vriendelijke groet,

Richard Weemen
Projectmanager | Rooftop Energy B.V. | Mobiel: 06 1170 7669
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ACHTERGROND VAN HET PROJECT
Het project Zonnewal A32 is een project van Rooftop Energy met medewerking van
Staatsbosbeheer die de eerste stap heeft gezet en de grond beschikbaar heeft gesteld.
Uitvoering- en exploitatieverantwoordelijk is Rooftop Energy.
Eveneens direct betrokken: Gemeente Heerenveen en Rijkswaterstaat. Optredend als adviseur
en coördinator onderzoeken is Sweco.
Over de partijen:
•

Staatsbosbeheer levert graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Dus ook aan
projecten die het mogelijk maken dat in ons land meer zonne-energie wordt opgewekt.
Staatsbosbeheer bouwt of beheert zelf geen zonneparken. Wel baant Staatsbosbeer de
weg voor zonneprojecten van andere partijen, daarmee helpt men de doelen binnen het
nationale Energieakkoord te realiseren.

•

Rooftop Energy is een ontwikkelaar en exploitant van dak- en grondgebonden
zonnestroom systemen.
Rooftop Energy richt zich op het ontwikkelen van (ecologische) zonnevelden waarbij de
grond bij voorkeur geen agrarische bestemming heeft. Een duurzame inpassing in de
omgeving staat voorop.

•

Gemeente Heerenveen heeft een beleidskader voor zonneparken waarin wordt
aangegeven waar en onder welke voorwaarden de ontwikkeling van zonneparken
wenselijk wordt geacht. Gemeente Heerenveen geeft aan dat de deze locatie daar
prima in past.

•

Rijkswaterstaat is de wegbeheerder van de A32 en onder meer verantwoordelijk voor de
handhaving van de geluidsniveaus, veiligheid en landschappelijke inpassing.

•

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenleving en de steden van de toekomst. Het werk
van Sweco leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte en veilige infrastructuur en toegang
tot elektriciteit en schoon water.

ONDERZOEKSRESULTATEN
Waterhuishouding:
Hierover is een schrijven opgesteld door Sweco:
• Notitie waterafvoer zonnewal Heerenveen | 12 april 2018 (de notitie zal ter inzage liggen)
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De conclusie uit dit rapport is dat het water niet versneld zal afstromen en er geen effect is op
de waterhuishouding. Rijkswaterstaat onderstreept deze conclusie.
RWS geeft aanvullend aan dat de bermsloot in beheer en onderhoud is bij Rijkswaterstaat. Het
betreft geen schouwsloot. De taluds van de geluidswal zijn in beheer en onderhoud bij
Staatsbosbeheer. De vegetatie moet erosie en dichtspoelen van de bermsloot voorkomen.
Instandhouding van de vegetatie is aldus noodzakelijk. Toelichting: De zonnepanelen opstelling
is water en deels licht doorlatend ten behoeve van behoud van de vegetatie.

Reflectie door zonnepanelen:
Rijkswaterstaat (per mail van 17 mei 2018):
‘’ Gezien de oriëntatie van de wal (noord-zuid) zal er (nagenoeg) geen reflectie zijn. Deze weg is
voor het aspect reflectie voor weggebruikers bijna optimaal gelegen. Hierdoor hoeft ook de
aansluiting niet apart beschouwd te worden voor dit aspect.’’
Studie door Sweco wijst uit dat er in geval van genoemde opstelling mogelijk 5 uur per jaar
minimale reflectie hinder kan optreden voor automobilisten. Voor verder gelegen objecten is er
geen sprake van reflecties. Dit punt is daarmee geen belemmering voor vergunningsverlening.
De toe te passen zonnepanelen zijn voorzien van antireflectie gecoat glas dat een
reflectiewaarde heeft van minder dan 4% bij een inclinatiehoek tot 60 °.
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Akoestische effecten:
Noorman Advies (via Sweco):
De bestaande wal heeft primair als functie de geluidbelasting richting het achterliggende bos te
beperken. Er worden niet direct geluidgevoelige objecten (woningen) beschermd.
Uit het rekenmodel volgt dat als gevolg van de zonnewal de geluidbijdrage ter plaatse van de
oostelijk gelegen woningen enigszins afneemt ten opzichte van de bestaande situatie. De
afname bedraagt ten hoogste 0,4 dB en is het gevolg van de verhoogde plaatsing van de
panelen, waarmee feitelijk de hoogte van de afscherming toeneemt. Een toe- of afname van
het equivalente geluidniveau van minder dan 1 dB is in de praktijk nagenoeg niet hoorbaar en
leidt niet tot een significant gewijzigde geluidbeleving.
De geluidwal ligt oostelijk van de rijksweg A32. Aan de westzijde van de A32 ligt een woonwijk.
Gevraagd is in hoeverre er vanwege de zonnepanelen relevante geluidreflecties in de
tegenoverliggende (westelijke) richting zijn te verwachten, met een eventueel negatief effect op
de leefomgeving en/of op de beschikbare geluidruimte van Rijkswaterstaat (als wegbeheerder
van de A32). Het korte antwoord hierop is: geen.
Uit diverse onderzoeken volgt dat een achterover hellend scherm, opgebouwd uit akoestisch
harde materialen, met een standaard hellingshoek van 20 graden qua reflectiebijdrage te
vergelijken is met een verticaal scherm met een reflectiefactor van 0,2 (20% reflecterend, 80%
absorberend). Hieruit volgt dat al bij een beperkte helling achterover, de reflectiebijdrage fors
afneemt.
De hellingshoek van de op de geluidwal te Heerenveen aan te brengen zonnepanelen bedraagt,
afhankelijk van de uitvoeringsvariant ca. 58 graden. Dat is bijna driemaal de hierboven
aangegeven hellingshoek van 20 graden. Het gevolg is dat het geluid naar boven wordt
afgebogen. Een principeschets is gegeven in de onderstaande figuur:
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BESTAANDE SITUATIE
•

Afbeeldingen talud
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•

Afbeeldingen omgeving ter hoogte van Van Bienemalaan.
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UITGANGSPUNTEN ONTWERP
•

Corresponderend met bestaande geluidwerende elementen

•

Ontwerp relatie naar het achterland met strakke langgerekte boomrijke lanen
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ONTWERP
Uitgangspunt voor alle betrokken partijen is dat de komst van een zonnewal een meerwaarde
moet inhouden voor het gebied. In het voorgestelde ontwerp blijft de wal groen, daarnaast
wordt kwaliteitswinst behaald voor de natuur door water, natuurlijke kwel en een verbeterde
inrichting van de strook voor natuur en eventueel recreatie.
Een mooie nieuwe rand voor een historisch landgoed in plaats van een restruimte.
Het ontwerp voorziet in een draagconstructie waarop de zonnepanelen zijn gelegd. Doordat de
draagconstructie aan alle kanten voorbij de panelen zichtbaar is, ontstaat er een beeld waardoor
de zonnepanelen worden ‘gepresenteerd’ aan de omgeving.
De zonnepanelen zijn opgesteld op een hoogte van circa 2 meter. Hierdoor is de installatie goed
bereikbaar en is onderhoud van de vegetatie mogelijk.
De zonnepanelen in het ontwerp zijn van het type frame-loos dubbel glas. De laag tussen de
zonnecellen is transparant waardoor de zonnepanelen enigszins licht-doorlatend zijn. Hierdoor
wordt beperkt licht doorgelaten ten behoeve van behoud van de vegetatie.
De zonnepanelen worden met een kleine tussenruimte gemonteerd waardoor neerslag
gelijkmatig kan vallen en er geen uitspoeling zal plaatsvinden.
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De kruin van het talud wordt (ongewijzigd) ingezet als onderhoud pad ten behoeve van
schoonmaak, inspectie en onderhoud.

9

Informatiebijeenkomst zonnewal A32

In een verkennende fase verkeert de eventuele herinrichting van de oostzijde van de wal. De
verschillende illustraties geven een waterpartij weer met zandophopingen. Er zijn ook
mogelijkheden voor recreatief medegebruik zoals wandel- en fiets/ mountainbike paden.
Op het talud is reeds jonge beplanting aanwezig (60% struiken en 40% boomvormers).
Boomvormers zijn vanzelfsprekend ongewenst onder de zonnepanelen. De constructiehoogte
staat wel een hogere plantengroei onder de panelen toe.
Op het oostelijk talud wordt brem geplant. Deze komen bij de bestaande struiken en jonge
boomvormers en vormen zo een kleurrijke en dichte beplanting op de wal.
Het eventuele (veiligheid)hekwerk wordt geïntegreerd in de draagconstructie, waardoor er geen
extra palen nodig zijn.
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Het transformator gebouw met laagspanningsruimte wordt volgens plan gedeeltelijk in de
noordelijk gelegen kop-kant van de wal geïntegreerd.

Andere aanzichten:
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