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ZONNEWEIDE KAN MEER OPLEVEREN
DAN AARDAPPELVELD
• Subsidiebedragen zijn verschillend.
• Gunstige neveninkomsten voor
akkerbouwer.

Een hectare zonnepanelen kan de akkerbouwer meer geld opleveren dan een hectare aardappelen, stelt Joanneke Spruijt
van Wageningen UR. Maar dan moet de
boer de zonneweide wel op slechte percelen plaatsen en op het juiste moment subsidie aanvragen.
Spruijt onderzoekt de perspectieven
van zonnepanelen bij Praktijkonderzoek
Plant & Omgeving (PPO) in Lelystad. Ze baseert haar berekeningen op proeven met
verschillende zonnepanelen op de 500 m2
grote zonneweide van ACRRES, het praktijkcentrum voor duurzame energie van
Wageningen UR in Lelystad. Een efficiënt
ingedeelde weide met zonnepanelen kan
per hectare 500 megawattuur per jaar opleveren, rekende ze uit. Als je die elektriciteit verkoopt, brengt dat meer op dan de
bruto-opbrengst van graan of aardappelen.
Maar de aanleg van een zonneweide
vraagt wel een grote investering. Omdat
die investering bij levering tegen de gang-

bare stroomprijs niet kan worden terugverdiend, heeft de overheid de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) ingesteld. De SDE subsidieert
het verschil in kostprijs tussen groene en
grijze stroom. De subsidie loopt uiteen
van 7 cent per kWh in maart tot ruim 14
cent in november. Wachten tot het juiste
moment kan dus lonend zijn. De kans bestaat echter dat in het najaar de subsidiepot leeg is. Bij een basisprijs van 13
cent per kilowattuur kun je de investering
aan zonnepanelen in elf jaar terugverdienen, zegt Spruijt. Aangezien de subsidieperiode voor zonne-energie vijftien jaar
bedraagt, ga je de laatste vier jaar geld verdienen.
Het aanleggen van een zonneweide
gaat niet zomaar. Eerst moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente, wat heel lastig kan zijn, daarna
kun je subsidie aanvragen. ‘Als je als akkerbouwer slechte percelen hebt die minder geschikt zijn voor gewassen als aardappelen en uien, dan is een investering in
zonnepanelen een interessante optie’,
concludeert ze. ‘Je kunt je inkomsten ermee spreiden, zodat je ook in jaren met lage aardappel- en uienprijzen stabiele neveninkomsten hebt.’ AS
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Een op drie kinderen heeft
tekort aan Vitamine D
Een op de drie kinderen in Nederland heeft een tekort
aan vitamine D, blijkt uit een studie van het Erasmus MC
in Rotterdam. Dit komt deels doordat kinderen weinig
buiten spelen: zonlicht is belangrijk voor de aanmaak van
vitamine D. Maar ook voeding speelt een belangrijke rol.
‘Een interessante studie’, reageert Edith Feskens, hoogleraar Voeding en het Metabool Syndroom.
‘Van vitamine D-tekort bij ouderen weten we al heel
veel’, zegt Feskens. ‘Vrouwen boven de vijftig en mannen
boven de zeventig jaar hebben vaak een tekort aan vitamine D. En mensen met een donkere huid ook. Het is
interessant dat nu ook eens goed naar kinderen is gekeken.’
Verrast door de uitkomst van de studie?
‘Voor mij is het probleem bij kinderen echt nieuw, maar
het is eigenlijk wel heel logisch dat dit bestudeerd is. Vitamine D is namelijk essentieel voor een goede botontwikkeling. Ongeveer tot het dertigste levensjaar worden
botten opgebouwd, daarna begint de botmassa af te nemen. Een goede botopbouw op vroege leeftijd vermindert problemen met osteoporose (botontkalking) op latere leeftijd. Voor kinderen tot 4 jaar geldt een aanbeveling om ze extra vitamine D te geven. Deze studie toont
aan dat dit nog onvoldoende gebeurt.’
Aan dit onderzoek hebben 10.000 kinderen uit Rotterdam
meegewerkt. Hoe hebben de onderzoekers dat voor
elkaar gekregen?
‘Dit is onderdeel van de Generation R Study. Daarin worden de groei en ontwikkeling van 10.000 kinderen uit
Rotterdam al vanaf voor hun geboorte gevolgd, met medewerking van de ouders. Ook Wageningen UR werkt
mee aan deze studie. Binnenkort publiceren wij over
voeding en slaapgewoonten bij kleine kinderen. We
doen dat samen met Trudy Voortman, de Rotterdamse
promovenda die dit vitamine D-onderzoek deed en in
Wageningen heeft gestudeerd. KG
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‘A key challenge in leadership is to inspire
people to perform better than they believe
they can do’,

Zonneweide met testopstellingen in de buurt van Lelystad.

Dani Lucas-Barbosa, promoveerde op 13 maart in
Wageningen
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