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1 Inleiding en doelstelling
De veldproef in Onstwedde, Groningen in 2021 bestaat uit een perceel met strokenteelt van
gerst en cichorei, waarbij er een biodiveristeitsstrook midden in het perceel is ingezaaid met
een meerjarig akkerrandenmengsel. Op de biodiversiteitsstrook zijn 10 sets zonnepanelen
geplaatst. Het Louis Bolk Instituut voert de monitoring van vegetatie en insecten uit bij deze
veldproef (demo). Hierbij is er, door een beperkt budget, gekozen voor een monitoring
waarbij een trend van de vegetatie en insecten over de periode wordt waargenomen (en
niet zozeer een uitgebreide proefopzet, waarbij een volledige statistische analyse mogelijk is).

Figuur 1. Overzicht strokenteelt waarbij gerst en cichorei elkaar afwisselen

1.1

Doelstelling

Er zijn verschillende redenen om biodiversiteitsstroken aan te leggen in of langs percelen.
Biodiversiteitsstroken kunnen dienen voor de aantrekking van natuurlijke vijanden tegen
plagen (zoals luizen), door een schuilplek te bieden en voldoende continuïteit van voedsel.
Daarnaast kunnen insecten aangetrokken worden voor bestuiving van bepaalde gewassen. Ook dienen biodiversiteitsstroken, mits gelegen naast een watergang, als buffer om uiten afspoeling van nutriënten tegen te gaan. Om een extra functie te geven aan een biodiversiteitsstrook kunnen er zonnepanelen boven worden geplaatst. Op deze manier zou
het mogelijk zijn om naast de biodiversiteitsvoordelen ook een economisch voordeel te
behalen door middel van het opwekken van energie. Door het plaatsen van zonnepanelen
wordt er echter een andere omgeving gecreëerd voor planten en insecten, wat de soortensamenstellingen en aantallen zou kunnen beïnvloeden (Frambach & Schurer, 2019)
(Klaassen, et al., 2018). Het doel van dit project is om te onderzoeken wat de effecten van
zonnepanelen op biodiversiteitsstroken zijn met betrekking op de biodiversiteit. Er wordt
voortgeborduurd op het project uit 2020 in opdracht van GroenLeven (Hondebrink & Struyk,
2020).

4

Effect zonnepanelen met strokenteelt op insecten- en plantendiversiteit

2 De werkzaamheden en analyses
2.1

De monsterlocaties en monstername

De proef is uitgevoerd op een perceel (6ha) met stroken van 6 meter breed en ongeveer
420 meter lang. Op dit perceel werden in 2019 aardappels geteeld gevolgd door suikerbieten en gerst in strokenteelt in 2020. In 2021 zijn er stroken gerst en cichorei geteeld aan de
linkerzijde van de biodiversiteitsstrook. Ter controle voor de gewasopbrengst is aan de
rechterzijde van de biodiversiteitsstrook niet in stroken geteeld. Op dit gedeelte van het
perceel is gerst verbouwd (Figuur 2).

Figuur 2. Kaartje met monsterlocaties voor de plakvallen met cichorei (paars), gerst (geel) en
referentie gerst (mosterdkleur). In het midden van de biodiversiteitsstrook (blauw) liggen 10 sets van
zonnepanelen (wit).

Er is gekozen voor een opstelling waarbij de sets van zonnepanelen zijn geclusterd in twee
groepen van 3 sets en één groep van 4 sets panelen. De sets panelen zijn halverwege het
voorjaar (30 maart 2021) geplaatst op de al reeds ingezaaide biodiversiteitsstrook (ingezaaid in het voorjaar van 2020) met een verreiker. Tussen de clusters zonnepanelen is 25m
vrij gehouden.

2.2

Veldwerkzaamheden

Ten behoeve van de monitoring van vegetatie en insecten, is er een nulmeting uitgevoerd
en 3 veldwerkrondes. Het benodigde veldwerk dat is uitgevoerd:


5 locaties zijn bekeken in de biodiversiteitsstrook. 3 locaties onder de panelen en 2
locaties tussen de clusters panelen (1 t/m 5 in Figuur 2).

De werkzaamheden en analyses
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Op deze 5 locaties is op 26 mei, 25 juni en 28 juli gekeken naar de vegetatie middels
een frame van 40 x 40 cm om de verschillende plantensoorten en hun relatieve
voorkomen in kaart te brengen. Ook is de hoogte van de vegetatie gemeten.



Op deze 5 locaties in de biodiversiteitsstrook en op 6 locaties in het gewas (3 locaties in
de strokenteelt (links van de biodiversiteitsstrook gezien vanaf de weg) en 3 locaties in
de monocultuur (rechts van de biodiversiteitsstrook gezien vanaf de weg)) zijn op 3
momenten 5 gele plakvallen geplaatst om vliegende insecten te vangen (Figuur 3). De
plakvallen zijn geplaatst op 26 mei, 25 juni en 28 juli en bleven na plaatsing 48 uur in het
veld staan.



Wormenplaggen zijn gestoken op 30 maart en 13 september in de biodiversiteitsstrook
onder en tussen de zonnepanelen en in de stroken.

Figuur 3. Plakvallen die onder een zonnepaneel staan
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3 Resultaten biodiversiteit
3.1

Vliegende insecten

De plakvallen met insecten zijn in het laboratorium geanalyseerd op 1) soort en 2) aantal. Er
is gekozen om de insecten te classificeren in 14 groepen, waarbij specifiek is rekening
gehouden met de groepen insecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan ziekteen plaagbestrijding in het gewas. In Figuur 4 is te zien dat er duidelijke verschillen zijn
waargenomen in het aantal insecten onder de panelen en tussen de panelen.

Figuur 4. Aantal insecten op de plakvallen weergegeven onder de zonnepanelen (rood omkaderd)
en tussen de zonnepanelen.

Gekeken naar het totaal aantal insecten vergeleken tussen of onder de zonnepanelen is er
een significant verschil gevonden waarbij er meer insecten zijn gevangen op de plekken
zonder afdekking met zonnepanelen (LMM, df=71, P=<0.001). Het totaal aantal insecten
neemt zowel onder de zonnepanelen als in de open stukken tussen de zonnepanelen
significant toe over de tijd, waarbij in juli bijna twee keer zoveel insecten zijn gevangen dan
in mei.

Resultaten biodiversiteit
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Figuur 5. Gemiddeld aantal gevonden insecten over tijd vergeleken tussen afdekking (met
zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

Figuur 6. Gemiddeld aantal gevangen insecten uitgezet tegen de afstand vanaf de
biodiversiteitsstrook in de gerst (oranje) en de strokenteelt (blauw) op de drie verschillende
meetmomenten.

De gevangen insecten aan beide kanten van de biodiversiteitsstrook laten geen duidelijk
patroon zien (Figuur 6). Er werd geen significant effect gevonden voor de afstand vanaf de
rand van de biodiversiteitsstrook op de hoeveelheid aangetroffen insecten (LMM, df=82,
P=0,18). Wel werd er een verschil gevonden tussen de hoeveelheid gevangen insecten in
de referentie gerst en in de strokenteelt, waarbij meer insecten werden aangetroffen in de
referentie gerst (LMM, df=80, P>0,001).
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3.1.1

Nuttige insecten

Naast het totaal aantal insecten is er onderscheid tussen de verschillende soorten insecten
gemaakt. Deze zijn uitgesplitst in 1) nuttige insecten en 2) overige insecten. Voor een aantal
van deze groepen worden de aangetroffen aantallen op de plakvallen weergegeven.
Er zijn verschillende soorten wantsen die bijdragen aan de plaagbestrijding in gewassen.
Deze roofwantsen zijn veelal niet gespecialiseerd en staan er om bekend te prederen op
diverse plaaginsecten. Wantsen zijn effectief tegen trips welke zij actief opsporen en
opeten. Daarnaast voeden zij zich ook veel met bladluizen. Er is een significant verschil
gevonden tussen het aantal wantsen onder en tussen de zonnepanelen, (LMM, df=71,
P>0.001). De wantsen hebben een duidelijke voorkeur voor de open ruimte tussen de
zonnepanelen (Figuur 7).

Figuur 7. Gemiddeld aantal gevonden wantsen over tijd vergeleken tussen afdekking (met
zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

De larve van zweefvliegen zijn zeer nuttige insecten die als voornaamste voedsel prederen
op bladluizen. Er is een significant verschil gevonden tussen het aantal zweefvliegen onder
de zonnepanelen en in de open stukken tussen de zonnepanelen (Figuur 8), waarbij er meer
zweefvliegen voorkomen zonder afdekking (P=0.006). Opmerkelijk is dat er in juni onder de
panelen geen zweefvliegen zijn gevangen.

Resultaten biodiversiteit
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Figuur 8. Gemiddeld aantal gevonden zweefvliegen over tijd vergeleken tussen afdekking (met
zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

Sluipwespen zijn zeer welkome insecten die eieren leggen in bladluizen en de larven van
onder andere koolwitjes, mineervliegen en witte vliegen. Er is geen verschil gevonden in het
aantal sluipwespen gevangen onder de zonnepanelen en tussen de zonnepanelen
(P=0.078). In mei werden er veel meer sluipwespen gevangen in de open stukken tussen de
zonnepanelen, terwijl dit in juni en in mindere mate juli juist hoger ligt onder de panelen
(Figuur 9).

Figuur 9. Gemiddeld aantal gevonden sluipwespen over tijd vergeleken tussen afdekking (met
zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

Spinnen zijn predatoren die het in percelen op verschillende plaaginsecten gemunt
hebben. Ze vangen niet alleen vliegen en muggen, maar voeden zich ook veel met
bladluizen, mijten en tripsen. De hoeveelheden spinnen onder de zonnepanelen en tussen
de zonnepanelen verschillen niet aantoonbaar van elkaar (LMM, df=71, P=0,45). Spinnen
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werden maar sporadisch gevangen met de plakvallen, waardoor trends lastig waar te
nemen zijn. Het is opmerkelijk dat op alle drie de meetmomenten meer spinnen gevangen
werden onder de zonnepanelen (Figuur 10).

Figuur 10. Gemiddeld aantal gevonden spinnen over tijd vergeleken tussen afdekking (met
zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

3.1.2

Overige insecten

Niet alle gevangen insecten zijn nuttig voor de plaagbestrijding. De overige groepen
insecten hebben ofwel geen invloed op agrarische gewassen of worden beschouwd als
plaaginsect. Tripsen werden significant meer gevonden tussen de panelen dan onder de
panelen (LMM, df=71, P=0,01). In juni werden er vrijwel geen tripsen gevangen (Figuur 11).

Figuur 11. Gemiddeld aantal gevonden tripsen over tijd vergeleken tussen afdekking (met
zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

Op de plakvallen bevonden zich veel insecten uit de orde van de diptera en hymenoptera.
Van de diptera zijn de zweefvliegen apart bekeken in Figuur 8. Alle andere soorten diptera
Resultaten biodiversiteit
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zijn samengevoegd als ‘overige diptera’. Voor de hymenoptera werden de sluipwespen
apart bekeken en zijn de andere soorten samengevoegd als ‘overige hymenoptera’. Beide
insectengroepen laten een significant verschil in voorkomen zien (LMM, df=71, p>0,001),
waarbij er een voorkeur is voor de open stukken tussen zonnepanelen (Figuur 12 en Figuur
13).

Figuur 12. Gemiddeld aantal gevangen overige diptera over tijd vergeleken tussen afdekking (met
zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

Figuur 13. Gemiddeld aantal gevonden overige hymenoptera over tijd vergeleken tussen afdekking
(met zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

3.2

Wormen

Op 30 maart zijn er wormenplaggen gestoken. Er zijn alleen strooiselbewoners (alleen
Lumbricus rubellus (Hoffmeister)) gevonden in de 20 cm x 20 cm plaggen en geen bodembewoners of pendelaars. In tabel staan de aantallen wormen omgerekend naar een
kubieke meter en zijn de wormen opgedeeld aan de hand van leeftijd (adult/juveniel). Op
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13 september is de monitoring herhaald. Er zijn meer wormen gevangen in het najaar, dan
in het voorjaar. Opnieuw zijn er alleen strooiselbewoners gevonden, namelijk alleen de
Lumbricus rubellus (Hoffmeister). Wat opvalt is dat de aantallen wormen in de gerst lager is
dan in de biodiversiteitsstrook. Dit heeft te maken met de grondbewerking die gedurende
de groei van het gewas heeft plaatsgevonden.
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3.3

Vegetatie

Het perceel is begin voorjaar 2020 ingezaaid met een akkerrandenmengsel die bestaat uit
een mix van eenjarige en meerjarige soorten (Bijlage 2: Gezaaide soorten). Er is eind maart
2021 een nulmeting gedaan van de vegetatie. De vegetatie op de locatie waar in 2020
zonnepanelen stonden, liep achter ten opzichte van de vegetatie in de rest van de biodiversiteitsstrook. Tijdens de nulmeting werd vooral vegetatie waargenomen die zich
vestigen op verstoorde grond, de pionierssoorten (o.a. borage en korenbloem). Naarmate
het groeiseizoen vorderde trok dit verschil bij en was niet duidelijk meer te zien waar het
vorig jaar panelen hebben gestaan. In Tabel 1 zijn de gevonden soorten weergegeven over
de tijd heen. De dominerende vegetatie onder de panelen bestond gedurende de meetperiode voornamelijk uit grassen, groot kaasjeskruid en margrieten. Door de beschaduwing
van de zonnepanelen ontwikkelde de planten zich voornamelijk in het gat tussen de
panelen, dus midden onder de panelen. In Figuur 14 is de vegetatieontwikkeling weergegeven. Opmerkelijk is dat de akkeronkruiden, zoals witte krodde, Jacobskruiskruid en
akkerdistel zich hebben kunnen vestigen gedurende het groeiseizoen. Dit werd niet

Figuur 14. Vegetatie ontwikkeling zonder panelen; maart (linksboven), mei (rechtsboven), juni
(linksonder) en juli (rechtsonder).
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verwacht aangezien de biodiversiteitsstrook vanaf mei goed dichtgegroeid was met
grassen en andere (vooral) meerjarige soorten, waardoor de onkruiddruk laag werd
verwacht.
Tabel 1. Lijst met waargenomen soorten op de biodiversiteitsstrook zonder zonnepanelen over de
tijd heen.
Soorten

Nulmeting –
eind maart

Eind mei

Eind juni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Borage

X

X

Incarnaatklaver

X

X
X

X

X

X

Boekweit
Korenbloem

X

Groot kaasjeskruid

Eind juli

Eind
september

Koriander
Zonnebloem
Facelia

X

X

Bolderik
Vlas
Cichorei

Wikke
Klaproos

X

X

X

Margriet

X

X

X

Witte dille

X
X

X

Gele
ganzenbloem
Gele kamille
Damastbloem

X
X

Duizendblad

X
X

Bolderik

X

X

Smalle weegbree

X

X

X

Jacbskruiskruid

X

Veenwortel

X

X

X

X

Akkermunt
Witte krodde

X

X

Akkermelkdistel

X

X

X

X

X

Bijvoet
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4 (Energie)opbrengst
4.1

Gewas

Gerst kan last hebben van ziekten en plagen. Door natuurlijke vijanden kan de schade
aangericht door plagen in de gerst worden gereduceerd. Plaagdieren in gerst zijn: graanhaantje, graanluizen, graanmineervlieg, smalle graanvlieg, tarwestengelgalmug (LCG &
Inagro, 2015). De natuurlijke vijanden van de plaagdieren zijn: gaasvliegen, kortschildkevers,
lieveheersbeestjes, loopkevers, sluipwespen, spinnen en zweefvliegen. In dit onderzoek is
gekeken naar vliegende insecten (d.m.v. plakvallen), vandaar dat er niet wordt ingegaan
op de kevers en spinnen. Aangezien er geen verschillen in aantallen plaagbestrijders en
totale aantallen insecten bij verschillende afstanden tot de biodiversiteitsstrook (Figuur 6)
aangetroffen zijn, is er ook geen verband tussen de opbrengst van gerst in het perceel. De
gerst is geoogst op 11 september 2021.
Cichorei kent een aantal plaagdieren: trips, aardvlooien, aardrups, gamma-uiltje, kleine
klaversnuitkever, bladluizen, witlofmineervlieg en wollige slawortelluis (Kennisakker, 2000). De
cichorei was nog niet geoogst ten tijden van het schrijven van deze rapportage. Hierdoor is
er geen kijk op de effecten van natuurlijke bestrijden van de plaagdieren op de opbrengst.

4.2

Grove kosten- en opbrengstberekening

In Tabel 2 zijn de kosten en opbrengst voor een perceel met een strook zonnepanelen met
biodiversiteitsstrook ingevuld. Mestvergoeding, GLB gelden, rotatie in bouwplan, meerwerk
door onkruiddruk, voordelen door natuurlijke plaagbestrijding hebben we in deze kostenberekening niet meegenomen. Hierdoor kan er een vertekend beeld ontstaan. De kosten
en aanschaf van de panelen zijn door GroenLeven aangeleverd evenals de energieopbrengst bij verschillende scenario’s. Hierbij moet worden vermeld dat de zonnepanelen in
de proef niet zijn aangesloten, dus werkelijke energieopbrengstgegevens zijn niet beschikbaar. De kosten voor financiering en leges zijn niet meegenomen in de grove berekeningen,
aangezien dat per locatie verschilt.
In de berekening zijn twee scenario’s opgenomen, namelijk 1) dat de boer een hoog eigen
verbruik heeft en een kleinverbruikersaansluiting heeft, dus saldering wordt toegepast en 2)
de boer heeft een laag eigen verbruik en verkoopt de stroom op het elektriciteitsnet. Een
dergelijk systeem van 48 units heeft een totale vermogen van 48 units * 10 zonnepanelen *
230 Wp = 110.400 Wp = 110,4 kWp. In theorie zou dit systeem op een grote kleinverbruikersaansluiting kunnen (3x80A), om op die manier te salderen. Dit zou alleen interessant zijn als
de boer een groot eigen verbruik heeft. Mocht de boer niet genoeg eigen verbruik hebben
om te compenseren, dan moet die een grootverbruikersaansluiting nemen.
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Tabel 2. Grove kosten- en opbrengstberekeningen van strook met zonnepanelen
Perceel met strook (400 meter bij 7 meter) met zonnepanelen
en akkerrandenmengsel
Akkerrandenmengsel aanschaf

- €300,-

Derving per jaar

Verhuurprijs per ha = €1.300,- = 13ct per m2
Oppervlakte strook =
7 m x 400 m
7 m x 400 m x €0,13 =
- €364,- per jaar

Verplaatsing van panelen

€ 150 per unit panelen * 48 = - €7.200,- (per keer verplaatsen)

Aanschaf zonnepanelen

Prijs inclusief onderzoeken, panelen, omvormers, onderstel,
trafo’s, overige materialen, arbeid en DC kabels
- € 140.000,- (eenmalig)

Kosten aansluiting op net

Aansluiting, MS-kabel en inkoopstation
- € 100.000,- (eenmalig)

Potentiele energieopbrengst
(uitgaan van 60% bedekking
met panelen op de strook)*

60% bedekking = 48 constructies = 1.104 kWp
900 vollasturen per jaar = 993.600 kWh per jaar
993.600 * €0,22 =
+ €219.000,(met 22 ct per kWh)
Scenario 1: Dit is voor compensatie van eigen verbruik van een
kleinverbruiker, prijspeil 2021.
+ €50.000,(met 5 ct per kWh)
Scenario 2a: Verkoop van stroom op via salderingsregeling
elektriciteitsmarkt, prijspeil 2021. Dit kan alleen met een
kleinverbruikersaansluiting.
+ €59.600,(met 6 ct per kWh)
Scenario 2b: Verkoop van stroom op elektriciteitsmarkt via
grootverbruikersaansluiting, prijspeil 2021

* Er wordt uitgegaan van 60% van de strook die bedekt is met zonnepanelen. Hierdoor is er nog
ruimte voor de vegetatie op de biodiversiteitsstrook om te ontwikkelen zonder panelen. 60% van de
strook (400m) in de proefopzet is gelijk aan 48 constructies van 10 panelen.

(Energie)opbrengst
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5 Communicatie
Tabel 3. Projectactiviteiten
Activiteit

Datum

Waar te vinden?

Veldbijeenkomst

28 juli 2021

Bijlage 3: Verslag
veldbijeenkomst
Onstwedde 28 juli

Vakbladartikelen

Nieuwe Oogst (7 augustus),

Bijlage 5:

RTV Westerwolde (10 augustus),

Vakbladartikelen

Dagblad van het Noorden + Streekblad (19 augustus)
Video

https://www.youtube.com/watch?v=bvE52Pajmsk

YouTube-kanaal Louis
Bolk Instituut

Factsheet

Publicatie nog in afwachting bij Nieuwe Oogst en

Bijlage 6: Factsheet

Groen Kennisnet

Nieuwe Oogst
Groen Kennisnet
Website Louis Bolk
Instituut
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6 Conclusie & discussie
Geconcludeerd kan worden dat het afdekken van vegetatie doormiddel van zonnepanelen een effect heeft op zowel 1) vestiging van gezaaide soorten 2) de aantallen
insecten 3) specifiek voorkomen van nuttige insecten. Er zijn verschillen waargenomen
tussen de afdekking met zonnepanelen en in de open ruimte, hetzij een trend of een
significant verschil. Echter is het goed te realiseren dat het hier geen wetenschappelijke
proefopzet betrof maar een veldproef ofwel demo-opstelling, gezien de meetobjecten niet
in herhaling lagen en niet gerandomiseerd over het proefveld zijn verspreid.
De gewassen in de strokenteelt stonden er minder mooi bij doordat er in de stroken veel last
was van nattigheid in het voorjaar. Dit kan verklaren waardoor er minder insecten werden
gevangen in de strokenteelt in vergelijking met de gerst referentie. Mogelijk was er in de
referentie gerst meer beschutting en voedselaanbod waardoor het aantrekkelijker was voor
insecten. In de biodiversiteitsstrook werden onder de panelen minder insecten aangetroffen
dan tussen de panelen. Spinnen lijken de voorkeur te hebben voor plekken onder de
zonnepanelen. Onder de panelen was de diversiteit aan vegetatie minder dan zonder
panelen. Dit heeft invloed op de gevangen insecten, aangezien er minder voedsel (nectar,
stuifmeel) beschikbaar was onder de panelen.
De diversiteit in wormen was laag. De biodiversiteitsstrook heeft hier geen effect op gehad,
want zowel in het gewas als in de strook is er namelijk maar 1 soort gevonden (Lumbricus
rubellus (Hoffmeister)). Er lijkt wel een trend te zijn in de hoeveelheden wormen, waarbij er
meer wormen zijn gevonden in de biodiversiteitsstrook ten opzichte van in het gewas.

6.1

Vergelijking met het eerste jaar (2020)

In 2021 is er uitgebreider gemonitord in de zonnepanelen-proef dan in 2020. In 2020 is er niet
gekeken naar de invloed van de panelen op de wormenactiviteit. Ook is de monitoring in
2021 uitgebreid met plakvallen in het gewas op verschillende afstanden. Daarnaast is er
meer aandacht geweest voor communicatie (d.m.v. filmpje, veldbijeenkomst, factsheet en
artikelen).
Kijkend naar de verschillen in vegetatie tussen 2020 en 2021 valt op dat de melde weggeconcurreerd is door andere planten. Het mengsel is meerjarig, wat ook opvalt doordat
vooral meerjarige planten (met name damastbloem, margrieten, gele ganzenbloem) goed
tot hun recht zijn gekomen. Een enkele eenjarige plant (o.a. boekweitplant en zonnebloem)
is gespot in 2021, dat wil zeggen dat ze via het laten vallen van hun zaad opnieuw zich
hebben kunnen vestigen.
In beide gemonitorde jaren werden overtuigend meer insecten aangetroffen tussen de
clusters zonnepanelen dan onder de zonnepanelen. Opvallend is dat in 2021 het totaal
aantal gevangen insecten hoger lag dan in 2020. De verschillen in weersomstandigheden in
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beide jaren kan een verklaring zijn voor de gevonden verschillen. Het is ook mogelijk dat de
grotere aantallen insecten in 2021 verklaard worden door de grotere diversiteit aan
plantensoorten in 2021, waardoor het voedselaanbod in dat jaar groter was.

6.2

Rentabiliteit energieopwekking

GroenLeven heeft gerekend aan de rentabiliteit van de verplaatsbare zonnepanelen in
een akkerbouwsysteem. Daarbij is GroenLeven tot de conclusie gekomen dat een
dergelijke innovatie alleen rendabel kan zijn, mits aan de volgende randvoorwaarden
voldaan worden:
1.

Nadat de boer zonnepanelen heeft geïnstalleerd op zijn dak, moet de boer nog
steeds een hoog eigen verbruik hebben; stroom compenseren levert 5-6x zoveel op
als de verkoop van stroom aan het net;

2.

De zonne-akker moet vlakbij het huisperceel met verbruik liggen. Des te groter de
afstand, des te hoger de kosten voor het aansluiten;

3.

Een goedkoper en constructief beter alternatief voor de units met zonnepanelen
die in dit project gebruikt zijn moet bedacht worden bij toekomstige opstellingen.

Uiteraard kunnen boeren GroenLeven benaderen als er interesse is voor mobiele
zonnepanelen. Dit kan op het emailadres: agri-pv@groenleven.nl. Mocht er vanuit de
boeren veel interesse zijn, dan kan GroenLeven wellicht samen met de boeren nadenken
over een beter alternatief met een hogere rentabiliteit voor de mobiele zonnepanelen.
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7 Aanbevelingen
Gezien de resultaten interessante trends laten zien binnen deze veldproef van 2020 en 2021,
zijn er enkele aanbevelingen voor een vervolgtraject:


Zorg voor een goed ontwikkelde vegetatie alvorens de zonnepanelen worden
geplaatst.



Zorg dat het beheer onder de zonnepanelen gelijk is met het beheer tussen de
zonnepanelen.



Leg de proef aan in voldoende herhalingen en plaats deze gerandomiseerd over het
proefveld.



Zet in op een meerjarige proef zodat er langjarige conclusies getrokken kunnen gaan
worden.



Breid het onderzoek uit met verschillende bodemparameters zoals onder andere
organische stof, vochtgehalte en pH.



Neem in de proef verschillende soorten zonnepanelen mee (zoals lichtdoorlatende en
verticale panelen).

Naast aanbevelingen voor (vervolg)onderzoek is er ook een aanbeveling aan boeren die
interesse hebben in mobiele zonnepanelen.


Schrijf een mail naar agri-pv@groenleven.nl en laat weten dat u geïnteresseerd bent in
mobiele zonnepanelen op uw bedrijf.
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8 Puntsgewijze samenvatting


Er is een verschil tussen het aantal insecten waargenomen onder of tussen de
zonnepanelen, waarbij de insecten de voorkeur hebben voor de plekken zonder
panelen en de spinnen de voorkeur lijken te hebben voor plekken onder de
zonnepanelen.



Er is een verschil in vegetatie waargenomen onder of tussen de zonnepanelen
waarbij de diversiteit tussen de zonnepanelen groter was.



Door het verschil in vegetatie is het aantal insecten mede verklaarbaar.



Er is een verschil gevonden tussen het aantal insecten in de biodiversiteitsstrook en in
het gewas. Er zijn meer insecten aangetroffen in de biodiversiteitsstrook in
vergelijking met het gewas.



Er is geen verschil gevonden tussen de aantallen insecten op verschillende
afstanden in het gewas ten opzichte van de biodiversiteitsstrook.



Er is een verschil gevonden in het aantal wormen. Hierbij zijn de aantallen wormen
lager in het gewas dan in de biodiversiteitsstrook.



Belangrijk om te realiseren is dat het een demo-opstelling betrof waardoor er geen
harde conclusies getrokken kunnen worden.



De haalbaarheid van mobiele zonnepanelen in een perceel met gewassen, hangt
af van de situatie en moet per locatie bekeken worden.
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De demo-opstelling en daarmee de metingen zijn genomen binnen twee jaar.
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Bijlage 1: Foto’s

Figuur 15. Zonnepanelen worden verplaatst (30 maart 2021)

Figuur 16. Wormenplaggen steken onder de panelen (maart 2021)
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Figuur 17. Plaatsing van de plakval (juni 2021)

Figuur 18. Vegetatieopname in de biodiversiteitsstrook (juli 2021)
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Bijlage 2: Gezaaide soorten
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Bijlage 3: Verslag veldbijeenkomst Onstwedde 28 juli
Op woensdagavond 28 juli 2021 heeft het Louis Bolk Instituut een veldbijeenkomst georganiseerd over het strokenteelt met zonnepanelen project. Tijdens deze bijeenkomst is er
een kijkje genomen op de percelen van Leks Bolderwijk en Jaap Dun. Beiden zijn recent
begonnen met het telen in strokenteelt. Bij Leks Bolderwijk ligt een perceel strokenteelt met
middenin een biodiversiteitsstrook met zonnepanelen. Jaap Dun heeft op een van zijn
percelen de overstap naar biologisch gemaakt en experimenteert op dit perceel met
verschillende gewassen in strokenteelt.
Op het perceel bij Leks ligt nu sinds twee jaar een proef met zonnepanelen in strokenteelt.
Op het perceel van 6 hectare ligt middenin een meerjarige biodiversiteitsstrook met 10
verplaatsbare constructies met elk 10 zonnepanelen. Aan de ene kant van de biodiversiteitsstrook wordt gerst en cichorei in stroken van 6 meter verbouwd, aan de andere kant in
stroken van 30 meter. Het Louis Bolk Instituut onderzoekt of het een rendabele optie is om
een biodiversiteitsstrook te combineren met energieopwekking door middel van zonnepanelen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijke opbrengsten van de zonnepanelen en
de effecten van de zonnepanelen op de insectenbiodiversiteit in de biodiversiteitsstrook.
De opklapbare constructies met 10 zonnepanelen zijn met de verreiker in het veld te
verplaatsen. Om te voorkomen dat de zonnepanelen opgetild worden door de wind en
daarbij beschadigen zijn de constructies aan de onderkant verzwaard met betonblokken. In
het ontwerp is gekozen voor relatief lichtdoorlatende panelen en is er ruimte gelaten tussen
de twee rijen panelen om zo voldoende licht door te laten voor vegetatiegroei onder de
panelen. Aangezien het om een proef gaat, zijn de panelen op het moment niet aangesloten op het net. GroenLeven, welke de panelen heeft geleverd, schat dat elke
constructie van 10 zonnepanelen per jaar zo’n 4000 kWu overlevert, wat omgerekend
neerkomt op zo’n €900,- per jaar per constructie. In de proef stonden 10 constructies, dus in
totaal een opbrengst van €9000,-.
Het Louis Bolk Instituut monitort in en naast de biodiversiteitsstrook de insectenbiodiversiteit.
Daarnaast wordt er ook gekeken naar de vegetatie in de strook. In het eerste groeiseizoen
was melde in de hele biodiversiteitsstrook dominant aanwezig waardoor de ingezaaide
soorten zich slecht konden ontwikkelen. Daardoor is er voor gekozen op in juni te maaien
om de ingezaaide soorten een nieuwe kans te geven. In het tweede jaar is het ingezaaide
mengsel goed opgekomen en was er weinig onkruid aanwezig. Onder de zonnepanelen
kwamen verschillende bloemdragende soorten voor, hoewel duidelijk minder dan tussen de
panelen. Vermoedelijk kunnen niet alle ingezaaide soorten tegen de donkerdere en
drogere omstandigheden onder de panelen. De aantallen insecten onder de panelen
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waren zoals verwacht lager dan tussen de panelen. De voorlopige data laten zien dat in
het gewas het aantal insecten afnam naarmate de afstand tot de strook toenam.
Het voorgaande jaar werd er gerst en suikerbieten verbouwd in de stroken. Bij de gerst lag
de opbrengst in de 6 meter stroken hoger dan in de 30 meter stroken. In de bieten was er
geen opbrengstverschil gemeten tussen de 6 en 30 meter stroken. Wel hadden de bieten in
de brede stroken meer last van schimmel. Het is onduidelijk wat deze verschillen heeft
veroorzaakt en of dit teruggeleid kan worden naar de strookbreedte.
Later op de avond is een bezoek gebracht aan het perceel van Jaap Dun in Musselkanaal.
Geïnspireerd door landbouwpraktijken uit andere delen van de wereld is Jaap zich gaan
verdiepen in duurzame teeltvormen. Net als Leks is hij de cursus strokenteelt in Lelystad gaan
doen waarin hij veel geleerd heeft over de interactie tussen verschillende planten. De
natuur heeft allemaal trucjes om te sturen in het systeem en Jaap wil deze graag voor zich
laten werken. Financiering vanuit de provincie Groningen maakte het mogelijk voor Jaap
om te gaan experimenteren met biologische strokenteelt. In het bezochte perceel worden
tarwe en stamslabonen in stroken van 12 meter verbouwd. Daarnaast liggen stroken met
boekweit van 1,5 meter en bloemenstroken om de functionele agrobiodiversiteit te
bevorderen. In de biologische stamslabonenteelt kunnen zich problemen voordoen met
bonenvliegen. De theorie is dat de tarwestroken natuurlijke vijanden van de bonenvlieg
huisvesten en dus bijdragen aan de onderdrukking van de bonenvlieg.
Het vele eggen en schoffelen in de biologische teelt maakt de grond fijn waardoor het
tegengaan van stuiven een grote uitdaging is. Voor de teelt van dit jaar lag op het perceel
een groenbemester. Om verstuiving tegen te gaan zijn eerst slechts de stroken groenbemester weggemaaid waar tarwe werd ingezaaid. Toen de tarwe opkwam is de rest van
de groenbemester gemaaid om ervoor te zorgen dat er altijd een vorm van begroeiing
aanwezig is op het perceel om de wind te breken. Het graan functioneert als het ware als
een windvanger. Jaap loopt nog tegen veel uitdagingen aan. De onkruiddruk is erg hoog
en de arbeidsuren voor het bestrijden van onkruid zijn dan ook aanzienlijk. Daarnaast vergt
het een doordacht plan waar je welke stroken wil neerleggen en waar je wat moet gaan
bemesten. Het telen in stroken maakt het ploegen ook complexer. Hierdoor zijn er vorig jaar
in de stroken van de stamslabonen plekken gekomen waar organische stof naar de oppervlakte is geploegd. De bonenvlieg wordt aangetrokken door de organische stof wat in dit
perceel tot grote verliezen (tot 60%) in de stamslabonen heeft geleid.
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Bijlage 4: Aankondiging veldbijeenkomst
Twitter

LinkedIn
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Bijlage 5: Vakbladartikelen
Bijlage 5.1: Nieuwe Oogst – 7 augustus 2021
Lees het gehele artikel op:
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/08/07/zonnepanelen-maken-akkerrandenrendabel
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Bijlage 5.2: RTV Westerwolde – 10 augustus 2021
Lees het gehele artikel op:
https://www.westerwoldeactueel.nl/2021/08/10/veldbijeenkomst-strokenteelt-enzonnepanelen/
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Bijlage 5.3: Dagblad van het Noorden en Streekblad – 19 augustus 2021
Lees het gehele artikel op:
https://dvhn.nl/groningen/Deze-boer-experimenteert-met-zonnepanelen-op-akkerrandvoor-biodiversiteit-en-inkomen-26997100.html
https://hetstreekblad.nl/artikel/1174998/deze-boer-experimenteert-met-zonnepanelen-opakkerrand-voor-biodiversiteit-en-inkomen.html
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Bijlage 6: Factsheet
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