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Uit onderzoek is gebleken dat Nederland 
meer dan 2,6 miljard vierkante meter aan 
‘direct benutbare oppervlakken’ heeft. Dan 
moeten we denken aan daken, gevels, hek-
ken, schermen, (sport)velden, etc. Volgens 
Peter van Dommele, directeur van Cablean (6 
locaties in Nederland met het hoofdkantoor in 
Sliedrecht) kunnen die oppervlakken worden 
gebruikt voor duurzame productie. “En dit kan 
door die oppervlakken te voorzien van rote-
rende elementen (boxen) die zijn voorzien van 
‘kleine fabriekjes’,” zegt Van Dommele over het 
‘SurfacE²motion Concept’. “De roterende ele-
menten kunnen verschillende vormen hebben, 
rechthoekig, vierkant, driehoekig, waarbij met 
een mechanisch gesloten elektrische aandrij-
ving de op dat moment gewenste kant naar 
buiten wordt gekeerd. Dan kun je denken aan 
een kant met zonnepanelen of zonnecellen 
waarmee respectievelijk warmte of elektriciteit 
wordt gegenereerd. Ook kan het element een 

regenwateropvangsysteem bevatten dat wordt 
geactiveerd door de kant met een waterdoor-
latend oppervlak (een soort filterdoek) naar 
buiten te draaien. Maar ook kunnen er ‘biofa-
briekjes’ in de elementen ingebouwd worden, 
waardoor ze met zonlicht bijvoorbeeld groen-
ten of algen produceren. Je kunt er ook LED-
panelen opzetten, zodat het informatiezuilen 
en/of reclameborden worden en die weer 
combineren met duurzame technieken. In to-
taal kennen we nu zo’n 85 verschillende soor-
ten toepassingen voor de oppervlakken, waar-
bij we een methode hebben ontwikkeld om 
al die faciliteiten te integreren en te beheren.” 

Multifunctionele oppervlakken
Cablean heeft het ‘SurfacE²motion Con-
cept’ al op tal van plaatsen gerealiseerd. In 
eerste instantie vooral op daken en gevels, 
maar in Eindhoven werd in mei van dit jaar 
een sportveld opgeleverd dat door Cablean 

DUURZAAM ENERGIE OPWEKKEN 
EN REGENWATER WINNEN

Duurzaam energie opwekken en regenwater winnen

Met ieder oppervlak zonne-energie kunnen opwekken, regenwater opvangen, de luchtkwaliteit verbeteren of algen pro-
duceren? Het lijkt futuristisch, maar is inmiddels keiharde realiteit. Cablean ontwikkelde hiervoor het ‘SurfacE²motion 
Concept’, waarbij met roterende boxen oppervlakken met verschillende functies gecreëerd kunnen worden. Er is al een 
aantal projecten gerealiseerd en de resultaten zijn indrukwekkend. De aandrijving gebeurt onder meer met motorre-
ductoren van Framo-Morat, die voor het dynamisch koppelen van de roterende elementen speciale wormwielsets voor 
Cablean ontwikkelt en produceert.

is opgebouwd uit draaibare elementen. Een 
combinatie van kunstgras en kunstvloer om 
op te sporten, zonne-energieopwekking en 
regenwateropvang. De boxen zijn opgebouwd 
uit aluminium profielen. De binnenruimte is hol 
en die holte kun je voor verschillende doelein-
den benutten. Voor de opvang van regenwater 
bijvoorbeeld, maar ook voor de opslag van 
warmte of zelfs elektriciteit. Weer een andere 
mogelijkheid is de elementen te voorzien van 
een soort ‘biofabriekjes’, waarmee groenten 
en algen geproduceerd kunnen worden. Die 
algen kun je gebruiken als basis van voedings-
middelen en voedingssupplementen. Het con-
cept is overal toepasbaar. Op daken, gevels, 
wegschermen, maar ook ter vervanging van 
(toegangs)hekken, als boarding in stadions, 
als informatiezuil waarbij een zijde met bijvoor-
beeld LED’s uitgerust kan worden, etc. Zoals 
gezegd is er zo’n 2,6 miljard aan vierkante 
meters in ons land waarmee op dit moment 

niets extra’s wordt gedaan, terwijl je daar met 
dit concept multifunctionele, duurzame opper-
vlakken van kan maken.

Partners
Cablean startte in 2009 met een prototype 
van het ‘SurfacE²motion Concept’. “Vervol-
gens zijn we daarmee het ontwikkel/test tra-
ject ingegaan,” zegt Peter van Dommele over 
de startfase. “We geloven in samenwerking, 
vandaar dat we al direct vanaf het prille begin 
samenwerking hebben gezocht met specia-
listen zoals SAPA, VDL, Heras, DJPS en vele 
anderen. De technologie wordt geproduceerd 
in Nederland door een zeer hoogwaardig in-
dustrieel cluster. Inmiddels zijn we zover dat 
we klaar staan om het breed in de markt uit 
te rollen. We hebben al een behoorlijk aantal 
‘proof of concept’ projecten gerealiseerd. Het 
sportveld in Eindhoven bijvoorbeeld, maar ook 
de gebouwschil van de Duurzaamheidsfa-
briek te Dordrecht en de gevel van het Albert 
Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht. Deze 
projecten zijn zogenaamde ‘Cablean Energy 
Projects’, waarbij de inrichting en programme-
ring zorgt voor het gratis kunnen doorgeven 
van de opgewekte zonne-energie.”

“Wij zijn als enige in staat het oppervlak een 
meervoudig aanbod te geven en hiermee ook 
een verdienmodel te genereren,” benadrukt 
van Dommele. “Door constant te verande-
ren van toepassing wanneer dit interessant 
of nodig is, wordt omzet gegenereerd. Denk 
aan de combinatie zonne-energieopwekking, 
luchtzuivering, regenwateropvang, exposure in 
de vorm van kunst of boodschappen. Hiermee 
genereren we voldoende inkomsten om de 
opgewekte zonnestroom gratis door te kun-
nen geven aan maatschappelijke organisaties 
zoals scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen 
en sportverenigingen. Zo staan er inmiddels 
meerdere van dit soort projecten in Nederland. 

In binnenstedelijke omgevingen kunnen we de 
investering binnen vijf jaar terugverdienen. Met 
name maatschappelijk gerichte organisaties 
als scholen, gemeenten, woningcorporaties, 
zwembaden maar ook kantoren, ziekenhui-
zen, etc. krijgen hierdoor extra middelen om 
hun belangrijke taken te kunnen uitvoeren en 
zich tegelijk extra te profileren als duurzame 
organisatie die na de ‘terugverdientijd’ gewoon 
geld met ons systeem verdient.”

Aandrijftechnische uitdaging
Cablean heeft voor het roteren twee oplos-
singen, namelijk een uitvoering met buismotor 
en een uitvoering met motorreductor en worm/
wormwiel overbrenging. Voor de uitvoering 
met wormwielaandrijving werkt Cablean nauw 
samen met Framo-Morat. Marcel Perdon van 
Framo-Morat BV in Moordrecht zegt hierover: 
“Het streven was om de aandrijving zo solide en 
eenvoudig mogelijk te maken zonder ingewik-
kelde elektronica. Dat hebben we gerealiseerd 
middels een mechanisch gesloten aandrijving 
met een centrale as en worm/wormwielsets 
waarmee de gekoppelde elementen simultaan 
worden bewogen. Voor de elektrische aandrij-
ving zijn Compacta motorreductoren ideaal. 

Deze produceren we in allerlei varianten met 
typenummers MS12 t/m AG160, waarbij we 
praten over koppels van 60 tot 1.600 Nm. Door 
de compacte bouw zijn deze aandrijvingen uit-
stekend geschikt voor constructies met weinig 
inbouwruimte. Juist die combinatie van eigen-
schappen komt in de toepassing van Cablean 
goed tot zijn recht. Voor Cablean produceren 
we een speciale uitvoering van de Compacta, 
waarbij we een aanpassing hebben gedaan 
in de eindschakelaars zodat daarmee, afhan-
kelijk van de vorm van het roterende element, 
meerdere tussenposities mogelijk zijn. De af-
slagpunten zijn nauwkeurig instelbaar, zodat je 
geen complexe besturingen en extra sensoren 
nodig hebt om de panelen te roteren en in de 
juiste positie vast te zetten. De Compacta’s 
drijven een vierkante centrale as aan, waarop 
wormwielsets zitten met een overbrenging 
van 100:1. De koppelassen zijn onder veer-
spanning gemonteerd, zodat ze ook makkelijk 
uitneembaar zijn. De worm/wormwielsets zijn 
speciaal voor Cablean ontwikkeld en worden 
bij onze hoofdvestiging in Duitsland geprodu-
ceerd. De wormen zijn daarbij van roestvast-
staal en de wormwielen van een hoogwaardige 
technische kunststof. Dit is een zelfsmerende 
oplossing die een hoge nauwkeurigheid com-
bineert met een lange levensduur. Schermen 
met negen gekoppelde elementen, zodat een 
totale schermafmeting van 5 x 2,5 meter wordt 
gerealiseerd, worden met slechts één MS12 
Compacta motorreductor aangedreven. Na 
het monteren en afstellen van de assen en 
wormwielsets, is de constructie mechanisch 
gesloten, zelfremmend en onderhoudsvrij. 
Voor grotere schermen met meer roterende 
elementen passen we simpelweg een grotere 
motorreductor toe met een hoger koppel. De 
mogelijkheden zijn wat dat betreft vrijwel on-
begrensd.”    ❚Op de gevel van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in 

Zwijndrecht zit een ‘SurfacE²motion Gevel’ met drie-
hoekige boxen die respectievelijk zonnecellen (ener-
gie-opwekking), oppervlakken voor luchtzuivering en 
een informatiepaneel bevatten.

Een driehoekig Cablean element (de box) in opbouw. Duidelijk is te zien dat de binnenzijde hol is waardoor deze 
benut kan worden voor bijvoorbeeld de opslag van (regen)water en energie. Ook kan deze worden gebruikt voor 
een productie-unit die bijvoorbeeld lucht zuivert of voor bio-toepassingen.

Op een uit segmenten opgebouwde montageplaat 
wordt aan de omtrek het door Framo-Morat op maat 
geproduceerde kunststof tandwiel gemonteerd. Deze 
vormt een twee-eenheid met het wormwiel dat onder 
veerspanning is opgenomen in de centrale aandrijfas.

Verticale wand met twee vakken met beplanting en een 
derde vlak met zonnecellen. In dit geval zijn de ‘bio-
vlakken’ voorzien van sierplanten, maar deze kunnen 
ook worden gebruikt voor de productie van groente.

Op de gevel van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in 
Zwijndrecht zit een ‘SurfacE²motion Gevel’ met drie-
hoekige boxen die respectievelijk zonnecellen (ener-
gie-opwekking), oppervlakken voor luchtzuivering en 
een informatiepaneel bevatten.


