
"SolaRoad is een voorbeeld van hoe een samenwerking met de meest uiteenlopende partijen 
tot een goed resultaat kan leiden" 
  
“Wij mensen zijn rentmeester van de aarde, is mijn persoonlijke overtuiging. We hebben de 
verantwoordelijkheid om de aarde aan volgende generaties over te dragen in een betere staat dan we 
hem aantroffen. Privé probeer ik daarom energiebewust te leven en zet ik me als lid van de CDA-
fractie in de lokale politiek van Delft in voor een duurzame stad. En dat ik bij TNO bij een 
innovatiegebied werk dat zich bezig houdt met duurzame energie werk, is dus ook een bewuste 
keuze." 
 
Nek uitsteken 
"Als business developer ben ik de verbinding tussen de TNO-organisatie en de markt. Binnen 
SolaRoad heb ik de verschillende partijen vanaf de oriënterende beginfase naar een 
samenwerkingsverband gebracht. Om die samenwerking te bewerkstelligen was het heel belangrijk de 
diverse belangen en dynamieken van alle partijen te begrijpen om zo tot een constructie te komen die 
werkt en waar iedereen mee instemt. Naast alle technische successen van SolaRoad vind ik het dan 
ook heel bijzonder dat we er als consortium, bestaande uit organisaties en instellingen met 
uiteenlopende doelstellingen, in geslaagd zijn dezelfde kant op te kijken en onze nek uit te steken voor 
een gezamenlijk belang." 
 
Gouden Driehoek 
"Binnen TNO gebruik ik SolaRoad vaak als voorbeeld van hoe een samenwerking met de meest 
uiteenlopende partijen tot een goed resultaat kan leiden. En het heeft de toekomst: dat een 
onderzoeksinstelling, met overheid en bedrijven – de Gouden Driehoek – samen producten 
ontwikkelen en vermarkten is de manier waarop innovatie steeds meer gaat plaatsvinden." 
 
Uniek en complex 
"Als SolaRoad straks in de praktijk uitpakt zoals we denken dat mogelijk is, geeft dat een enorme 
impuls aan de opwekking van duurzame energie in Nederland. Want dan komt er een groot 
oppervlakte beschikbaar waar energie op kan worden gewonnen. Het leuke van SolaRoad is dat de 
wegen er al liggen en gebruikt worden door verkeer, en straks door zonneceltechnologie ook nog 
eens duurzame energie opleveren. Technisch gezien is het een uniek en complex product; nog 
nergens ter wereld ligt een vergelijkbaar concept."   
 
Roadmap 
"Op het moment dat de pilot geslaagd is, gaan we doorontwikkelen. Want er zijn vast dingen die beter, 
slimmer of goedkoper kunnen. Ik zie SolaRoad ook als een kennis-roadmap: na de eerste proef gaan 
we verder ontwikkelen. Als het fietspad er eenmaal ligt, kunnen we nadenken over bijvoorbeeld een 
openbaarvervoerbaan met zonnecellen. Of over het gebruik van andere materialen, zoals kunststof in 
plaats van glas. Als het niet bij een eenmalige pilot blijft, maar die doorontwikkeling er komt, is 
SolaRoad voor mij echt helemaal geslaagd.” 
	  
Gerrit Jan Valk, Senior Business Developer Smart & Sustainable Energy Systems bij TNO & 
business developer SolaRoad  
	  


