Provincie Zuid-Holland werkt dagelijks aan het onderhouden en
verbeteren van N-wegen. Bij het geplande onderhoud aan de
N211 gaat de provincie een stap verder. Samen met gebruikers
en bedrijven heeft de provincie oplossingen ontwikkeld die
energie besparen en opwekken. De ambitie is een schonere weg
met betere doorstroming en een voorbeeld voor toekomstig
wegonderhoud.

Innovatieve bedrijven en ondernemers langs de weg leveren ieder
hun bijdrage in de 21 maatregelen die de weg duurzaam maken.

De gekozen aanpak van aannemersbedrijf BAM Infra bespaart
14.000 ton CO2. Dat betekent dat bij het groot onderhoud
drie keer zoveel CO2 opgevangen wordt dan dat er vrijkomt.

Deze doelstelling krijgt concreet vorm in het onderhoud aan de
N211 en de N470. Succesvolle innovaties worden opgeschaald naar
andere wegen.

ZONNECELLEN
IN LICHTMAST

LAAG ENERGIE
ASFALT BETON

OPTIMALISATIE
OEVERCONSTRUCTIE

Geïntegreerde zonnecellen in
de lichtmasten slaan energie
op. Deze energie wordt
gebruikt om de lichtmasten
van stroom te voorzien.
Met deze zonnecellen in
lichtmasten wordt in totaal
ca. 150 ton CO2 bespaard.

Doordat het asfaltmengsel
wordt geproduceerd en
verwerkt bij een temperatuur
beneden de 100°C in plaats
van 165°C, is het proces
aanzienlijk minder belastend
voor het milieu. Er wordt
hiermee in totaal 1.032 ton
CO2 minder uitgestoten.

De nieuwe damwand is
voorzien van een kathodische
bescherming: het metaal
wordt negatief geladen
waardoor het minimaal zal
roesten. De staalconstructie
kan daarmee ook lichter
worden uitgevoerd, wat veel
CO2 scheelt.

UITVOERING

Aanleiding voor dit project is de doelstelling van de provincie om
in 2025 de CO2 footprint van het beheer en onderhoud van haar
wegen te halveren ten opzichte van het niveau in 2015, op weg
naar CO2 neutraliteit in 2050.

DUURZAAM GRANULAAT
Bij het vervangen van
de oeverconstructie zijn
de huidige betonnen
damwanden verwijderd. Deze
betonbrokken zijn in de buurt
verwerkt en vermalen tot
granulaat. Dit granulaat is
gebruikt in de fundering van
de weg.

OPDRACHTGEVER

ZONNEPANELEN-BANKEN
Het hart van de N211 is
een ontmoetingsplaats
met banken die voorzien
zijn van zonnepanelen.
De ontmoetingsplaats
is verlicht met LEDverlichting gevoed vanuit
de opgewekte energie.

ZONNEPANELEN BOOM
De zonnepanelenboom
markeert de ontmoetingsplek langs de N211. Met
de energieopwekking
wordt in totaal ca. 63 ton
CO2 bespaard.

DIVERSE LOCATIES

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP:
WWW.N211GEEFTENERGIE.NL

ZONNEPANELEN ZICHTSCHERM
ABRI ZONNEPANELEN
Op het dak van de
bushokjes liggen
zonnepanelen. Met de
opgewekte energie
kunnen telefoons en
e-bikes opgeladen worden.

Het speciaal ontworpen
zichtscherm met geïntegreerde
zonnepanelen gaat door de
groene kleur goed op in de
omgeving. Daarnaast levert hij
energie op.

DIVERSE LOCATIES

ONTMOETINGSPLAATS
HET HART VAN DE N211

GEOPOLYMEER ALS
VERVANGER VAN CEMENT

DYNAMISCHE
VERLICHTING

VOORKOM VERLIES VAN
ENERGIE DOOR DEFLECTIE

Bij het fietspad en de bushaltes liggen tegels van
geopolymeer in plaats van
cement. Geopolymeer wordt
gemaakt van de kleisoort
kaolien. Wanneer het
materiaal wordt verbrand,
stoot het geen CO2 uit.

De verlichting dimt
naar 50% wanneer
er minder verkeer is.
Dit zorgt voor een
verlaging van de CO2uitstoot van 275 ton
(over 20 jaar).

Door het asfaltmengsel
minder elastisch te maken
ontstaan er minder kuiltjes
en blijft het wegdek
vlakker. Dit levert circa
0,3% brandstofbesparing op
voor iedere weggebruiker.

ENERGIEWEG VLAKHEID
In de N211 is een
asfaltmengsel gebruikt
met een optimale vlakheid
en textuur, waardoor
de rolweerstand van
voertuigen wordt verlaagd.
Hierdoor verbruikt de
de weggebruiker minder
brandstof.

BAMBOE
WEGBEWIJZERING
Alle hectometerborden
en verkeersborden zijn
gemaakt van bamboe.
Omdat bamboe als
natuurproduct erg
snel groeit, is het een
duurzaam materiaal.

LANGS HET
GEHELE TRAJECT

HYDROZINEGENERATOR
Tijdens de bouw is gebruik gemaakt van
een generator die op hydrozine werkt
in plaats van diesel. Hydrozine kan een
duurzame brandstof zijn. Als onderdeel
van deze innovatie wordt daarom
onderzocht hoe hydrozine duurzaam
geproduceerd kan worden.
HAAG VAN ZONNEPANELEN

ONTMOETINGSPLAATS
ENTREE POELDIJK

HOUTEN VERKEERSLICHTEN

Een haag van enkele tientallen
meters zonnepanelen in de
berm levert stroom aan de
weg, waardoor de afname van
reguliere stroom (grijs) wordt
voorkomen.

Er is een houten portaal
ontworpen voor de
verkeerslichten. Doordat het
is gemaakt van duurzaam
en herbruikbaar materiaal,
is er sprake van een CO2reductie ten opzichte van de
traditionele metalen portalen.

POELDIJK

ZONNEPANELEN OP
DAKEN IN DE OMGEVING

DIVERSE LOCATIES

SOLARPATH
HOLLAND POTGROND

WARMTECOLLECTOR
Door in het wegdek een
warmtecollector te plaatsen
wordt zonne-energie
gewonnen. Daarmee kan het
wegdek in de zomer gekoeld
worden en in het winter juist
verwarmd. In combinatie met
de warmte-koudeopslagsysteem
kan de energie worden
opgeslagen voor gebruik op
een later moment.

De daken van o.a. ABC
Westland lenen zich goed
voor het plaatsen van
zonnepanelen. De opleverde
stroom wordt gebruikt door
het bedrijf zelf. Reststroom
wordt aan de weg geleverd,
zoals voor de verlichting en
de verkeerslichten.

Zonnepanelen in het fietspad
zetten het zonlicht op het
wegdek om in elektriciteit.
Op deze panelen zit een
stroeve, lichtdoorlatende
coating, die zorgt dat de
weggebruikers voldoende
grip hebben op het wegdek.

WARMTEKOUDEOPSLAGSYSTEEM
De warmtecollector in het
wegdek wint ’s zomers energie
uit het warme asfalt. Deze
energie kan worden gebruikt
om het wegoppervlak in de
winter te verwarmen en voor
verwarming van kassen of
bedrijfspanden.

TEKSTWAGEN OP ZONNE-ENERGIE
DUURZAAM REINIGEN VAN TEERHOUDEND ASFALT
In de proeftuin zal het oude asfalt duurzaam
gereinigd worden met schimmels. Hiermee is
veel energie bespaard. Na reiniging blijft er een
restproduct achter dat geschikt is om te gebruiken
voor de fundering van een weg.
LOCATIE IN DEN HAAG

Tijdens werkzaamheden is
een tekstwagen ingezet om
weggebruikers te informeren over
de wegafzetting. De tekstwagens
die zijn ingezet werken op zonneenergie. Hierdoor is het verbruik
van diesel voorkomen.
VERPLAATSBAAR

