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Zonnewal Oostwold: de positie

Munnikevaart

westpoort

Viaduct Hoofdstraat

Oostwold

De groene lijn: de zonnewal
De blauwe elips: ruwweg Oostwold



Zicht vanaf zuidzijde A7, zonder



Zicht vanaf zuidzijde A7, met



Zicht vanaf het viaduct, zonder



Zicht vanaf het viaduct, met



Zonnewal Oostwold in getallen

• 1,5 km lange wal, met 100 - 300 m geluidswand op en rond de Munnikevaart 

• 9000 m2 zonnepanelen gericht op zuiden, op schuine wand van de geluidswal

• 1,6 Megawatt installatie, levert ongeveer  1,3 miljoen kWh per jaar

• 435 huishoudens kan de Zonnewal van elektriciteit voorzien (NL gemiddeld)

• Oostwold elektrisch energieneutraal, inclusief MCO en openbare ruimte

• 10 dB geluidsreductie is het gemiddelde effect van de Zonnewal in het dorp

• Krachtigste zonnewal ter wereld (langs een snelweg, voor zover nu bekend)

• 500 miljoen auto’s rijden in de eerste 25 jaar langs de Zonnewal



Zonnewal Oostwold :
(1) vorm en natuurlijke inpassing
in het landschap en in het dorp



Zonnewal kaal

www.zonnewal-oostwold.com project@zonnewal-oostwold.com



Ruimte voor Zonnewal

30-40 m



landschappelijke inpassing

recreatieve ruimte

ecologische waarde van 5-6 ha zonnewalgebied



Zonnewal met ECO onderhoudsweg

en voet/fietspad op 5 m en groenvoorziening

www.zonnewal-oostwold.com project@zonnewal-oostwold.com



Zonnewal met ECO onderhoudsweg

+ voet/fietspad op 5 m + ruiterpad

www.zonnewal-oostwold.com project@zonnewal-oostwold.com



Met alles d’r op en d’r aan…

www.zonnewal-oostwold.com project@zonnewal-oostwold.com



Zicht vanaf Lageland (zonder)



Zicht vanaf Lageland
met Zonnewal met bebossing



Zicht vanaf Hoofdstraat (dorpsgrens, 
zonder)



Zicht vanaf Hoofdstraat (dorpsgrens)
met Zonnewal met bebossing



Zicht vanaf Hoofdstraat (midden, 
zonder)



Zicht vanaf Hoofstraat (midden)
met Zonnewal met bebossing



Zicht vanaf Hoofdstraat (west, 
zonder)



Zicht vanaf Hoofdstraat (west)
met Zonnewal met bebossing



Zicht vanaf de Hoofdstraat, einde, zonder



Zicht vanaf de Hoofdstraat, einde, met 
zonnewal met bebossing



Zonnewal



Zonnewal



Zonnewal Oostwold :
(2) vermindering van geluidshinder A7



Geluid van de A7
zonder wal



Geluidseffect van de wal
zonder scherm



Geluidseffect van de wal
+ 100 m scherm



Geluidseffect van de wal
+ 300 m scherm



Zonnewal Oostwold :
(3) de zonne-energie (PV) installatie



: kabel van PV wal langs de A7 naar het parkeerterrein naast het MCO
: mogelijke plek voor aansluitingspunt op MSR?
: wal langs A7 van hm paaltje 188.9 – 187.4 (1,500 km)
: PV installatie op de wal
: aansluitende geluidswering brug Munnikevaart + verlenging (voor zover nodig)

positie en aansluiting



De zonne-energie (PV) installatie

9000 m2 zonnepanelen gericht op zuiden, op schuine wand van de 
geluidswal
PV panelen: 1500 bij 6 meter = 6000 panelen van 1 x 1,5 m 
Omvormers: naar 240V wisselstroom. Bijv. 60 stuks van 25kW 
(1:100 panelen, 25m)
Vervangen na 15 jaar, max.
Kabels: door een buis in de wal. 
Ondergronds naar de parkeerplaats bij MCO (naast de sportvelden)
Aansluiting: (en bemetering) op het middenspanningsnetwerk van 
Enexis (‘huisje’) bij de parkeerplaats
Mogelijke opties: oplaadstations, MCO,…



De PV installatie

1,62 Megawatt (piek) installatie, 1,35 miljoen kWh per jaar

Oostwold elektrisch energieneutraal

435 huishoudens

foto’s gemaakt bij Koepon, Feerwerd



Zonnewal Oostwold :
(4) financieel, eigendom, 

beheer, organisatie

EnergieCoöperatie Oostwold:

ECO (i.o.)



Uitgangspunten ECO

• Coöperatieve vereniging ECO neemt (liefst uitsluitend) de gehele zonne-
energie installatie in eigendom, beheer en exploitatie.

• ECO wordt lid van de Groninger Energiekoepel GrEK

• ECO sluit leveringscontract af met energiebedrijf NLD (Noordelijk Lokaal
Duurzaam; van GrEK, Ús Koöperaasje en de Drentse KEI). Dat zijn WIJ!

• Aanschaf/investering van de totale zonne-energie installatie en aansluiting
op het net d.m.v. lening en (zo mogelijk) aanloopsubsidie(s) door ECO

• Leden van ECO nemen allen verplicht stroom en gas af van NLD 
(wederverkopersvergoeding voor ECO)

• Winst wordt gebruikt voor verdere verduurzaming voor leden

• Vele extra’s en opties worden nog onderzocht en nader uitgewerkt



Kost mie dat?
• ‘Niks’!!
• Geen lidmaatschapsbijdrage
• U hoeft zelf NIET te investeren
• Geen persoonlijk risico voor leden (‘UA’)
• Gewoon gegarandeerd dag en nacht stroom

en gas (van NLD)
• Geen goedkopere stroom/gas (gewone

stroomprijs, groen gas =  ietsje duurder dan
grijs gas), maar…..

• Dat gaan we compenseren uit de winst
• Uw huis wordt meer waard!
• Besteedbare winst wordt gebruikt voor

verdere verduurzaming voor leden



(on)mogelijke extra’s?

• Voetpad, fietspad, ruiterpad

• Ecologische versterkingen

• ‘Constructie’ voor het MCO

• Educatieve uitkijkpost

• Bewakingscamera’s

• Buizen, poort door wal

• ECO-stroom tanken, opladen
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Voor de snelle jongens:  

0-100 km/u in 3.0 sec*

Tesla Powerwall : 7 kWh per pack

*: Model S   P90D   met ‘Ludicrous Speed Upgrade’



Helemaal het einde!

www.zonnewal-oostwold.com project@zonnewal-oostwold.com



Programma: World café

Tafels (A): Wal

Tafels (B): Geluidseffecten

Tafels (C): PV installatie 

Tafels (D): ECO, zakelijke aspecten


