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Beschrijving initiatief  
NEWRAIL (Noise Energy Wall RAIL) is een innovatieproject voor zonnepanelen op 
geluidschermen. Met het project wil men ervaring opdoen en meer inzicht krijgen in de 
technische mogelijkheden en randvoorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen op 
bestaande en nieuwe geluidsschermen. Zowel aan de spoorzijde als aan de buitenzijde van de 
schermen. Het doel is een modulair en een rendabel ontwerp voor het monteren van 
zonnepanelen op geluidsschermen te ontwikkelen, te bouwen en te testen.   
 
ProRail wil met haar assets bijdragen aan de productie van duurzame energie en wil in 2030 
tussen de 150 en 200 GWh op haar assets produceren. Er staat nu 550 kilometer aan 
geluidsschermen langs het spoor en de komende jaren wordt er nog ca. 150 km bijgebouwd. 
Daarom wordt onderzoek gedaan naar het toepassen van zonnepanelen op geluidschermen. 
Dit biedt kansen om duurzame energie op te wekken en tegelijkertijd de schaars beschikbare 
ruimte in Nederland optimaal te benutten. 
 
Uit een eerste analyse komt naar voren dat de potentie van PV op geluidschermen tussen de 
20 en 35 GWh/jaar is. Op dit moment is er geen oplossing beschikbaar waarmee duurzame 
energie op geluidschermen langs het spoor kan worden opgewekt, die voldoet aan de eisen 
m.b.t. veiligheid, onderhoudbaarheid, circulariteit en die toepasbaar is voor bestaande en 
nieuwe schermen.  
 
Met het project NEWRAIL wordt gezocht naar een innovatieve totaaloplossing voor deze 
specifieke context. Hiervoor wordt een pilotproject uitgewerkt. De gemeente Dronten krijgt de 
primeur met de aanleg van NEWRAIL nabij de Drontermeertunnel.  Dit project zou in eerste 
instantie plaatsvinden in de gemeente Horst aan de Maas, maar is vanwege lokale politieke 
besluitvorming verplaatst naar de geluidschermen langs de Drontermeertunnel, een 
spoortunnel tussen Dronten en Kampen. 
 
Als de pilot succesvol is, kan er snel worden opgeschaald, omdat er vrijwel geen 
belemmeringen of vertragende processen zijn die een snelle implementatie in de weg staan.  
Deze innovatie biedt ook kansen voor (rail) geluidschermen in het buitenland en langs rijks- en 
provinciale wegen. 
 
Doel 

• Ontwikkelen van een PV-systeem aan de niet-spoorzijde van een geluidscherm, waar ten 

minste 15 jaar lang energie wordt opgewekt met een opbrengst van naar schatting 34.000 

kWh/jaar. 

• Ontwikkelen van een PV-systeem aan de spoorzijde bovenop een geluidscherm, waar ten 

minste 15 jaar lang energie wordt opgewekt met een opbrengst van naar schatting 34.000 

kWh/jaar. 
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Voortgang 

TNO en De Haagse Hogeschool hebben voor het project NEWRAIL een aantal referentie-

ontwerpen ontwikkeld waarin rekening werd gehouden met geluid, constructie, opbrengst, reflectie, 

montage en onderhoud. Ingenieursbureaus hebben een constructieve toets uitgevoerd voor de 

pilotlocatie en een voorlopig ontwerp voor de aansluiting van de installatie op de tunneltechnische 

installatie gemaakt. De Haagse Hogeschool heeft theoretisch inzicht geboden in de technische en 

economische aspecten van de elektrische aansluiting van het pilotproject op het publieke 

energiesysteem.  

Om een beeld te krijgen van de rol die participatie kan spelen bij de acceptatie van 

energiesystemen heeft De Haagse Hogeschool onderzoek gedaan. De resultaten geven informatie 

over hoe participatieprocessen moeten worden ingericht en welke inhoudelijke activiteiten er 

kunnen worden opgezet. 
 

Na een marktconsultatie is er in juli 2021 een interessepeiling gedaan waarbij het richtinggevend 

ontwerp met de markt gedeeld is. N.a.v. deze peiling zijn drie partijen uitgenodigd om deel te 

nemen aan de aanbesteding die in september gestart is. December 2021 zal het project gegund 

worden. De uitvoering staat gepland in de eerste helft van 2022. Na oplevering zal TNO het 

systeem twee jaar monitoren. 
 
Samenwerking 
ProRail, TNO, De Haagse Hogeschool en Coöperatie Reindonk Energie & Co. 
ProRail is initiatiefnemer en leidende organisatie. ProRail bouwt het scherm en zorgt ervoor dat de 
zonnepanelen worden gemonteerd. TNO adviseert bij het ontwerp van hoe de panelen worden 
gemonteerd. Ook verzorgt TNO de monitoring gedurende de 1e twee jaar. De Haagse Hogeschool 
is verantwoordelijk voor het participatieproces met de omwonenden. Reindonk is adviseur op het 
gebied van lokale energiecoöperaties die in de toekomst op andere locaties het systeem in beheer 
zouden kunnen nemen. 
 
Informatie 

• Brochure NEWRAIL, mei 2021 

• Brochure Demonstratieproject Drontermeertunnel ‘onderzoek naar zonnepanelen op 
geluidsschermen”, mei 2021 

• Artikel De Drontenaar, 6 oktober 2021 ‘Dronten krijgt primeur van zonnepanelen op 
geluidsschermen langs ’t spoor”  

 
 


