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Luchtzuiverend Geluidsscherm

Funderingloos Geluidsscherm

Solar Geluidsschermen

Innovatie de ‘Solar Geluidsschermen'
De vraag naar duurzame energie groeit. Technische ontwikkelingen van de afgelopen jaren
hebben zonne-energie bereikbaar gemaakt voor elk huishouden. Op steeds meer daken
verschijnen namelijk zonnepanelen. Door het bundelen van de krachten van VolkerWessels
bedrijven Holland Scherm en VolkerWessels Telecom met Utec Composites is het nu ook
mogelijk PV (Photo Voltaic) elementen te integreren in geluidsschermen. Dit noemen wij de ‘Solar
Geluidsschermen'. Deze schermen hebben vaak grote oppervlaktes die effectief ingezet worden
om zonder CO uitstoot elektriciteit op te wekken.
 
Het Solar Geluidsscherm is een duurzaam alternatief voor traditionele geluidsschermen. De
prestaties op het gebied van geluidswering zijn hetzelfde, maar er wordt een functie aan
toegevoegd: duurzame energieopwekking. In een land waar grond schaars en duur is zijn
uitgebreide velden met zonnepanelen nog niet haalbaar. Dit biedt uitgelezen mogelijkheden voor
meervoudig ruimtegebruik.
 
Samenwerking
Holland Scherm is een specialist op het gebied van geluidsschermen en beschikt over ruime
kennis en ervaring op het gebied van ontwikkeling, ontwerp en bouw van geluidsschermen.
 
VolkerWessels Telecom ontwerpt, installeert en onderhoudt zonne-energiesystemen. Daarbij
neemt zij het hele traject voor haar rekening. Van bijvoorbeeld subsidie aanvragen tot
afstemming met de energiemaatschappij.
 
Utec Composites ontwikkelt, ontwerpt en produceert kunststof (ook wel: composiet) onderdelen
en elementen voor allerlei toepassingen. Zij integreert standaard PV elementen in composiet
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Contact

Holland Scherm bv
Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam
Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam
T +31 (0)10-2083320
F +31 (0)10-2083329
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bouwstenen voor een geluidsscherm. Door middel van de ontwerpmogelijkheden met 3D-
technieken worden de ontwerpen zo passend mogelijk bij de gebouwde omgeving gemaakt.
 
Door samen te werken hebben wij alle kennis in huis om turn-key oplossingen aan te bieden.
Daarbij denken we graag met de klant mee over verduurzaming van de energievoorziening en
aanpak van geluidshinder.
 
Meer informatie
Wilt u meer weten over het opwekken van duurzame energie met een geluidsscherm of kunt u
onze hulp gebruiken bij een vraagstuk? Neemt u dan contact met ons op of bekijk de leaflet
zonne-energie op de website van VolkerWessels Telecom voor meer informatie.
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