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Het onderzoek van WUR naar de
effecten van zonneparken op de
bodem en de ecologie heeft een
stevige subsidie binnengesleept.
De Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland stelt 3,6 miljoen euro
beschikbaar voor het project SolarEcoPlus. Binnen dit project werken onder meer WUR, TNO en ontwikkelaar van zonneparken LC
Energy samen. Een van de beoogde
testparken is Nergena, het zonnepark aan de Dijkgraaf op grond van
WUR. LC Energy wil hier een park
van 10 hectare maken en dat combineren met wetenschappelijk onderzoek.
Zonneparken zijn niet onomstreden. Tegenstanders wijzen onder
meer op mogelijke negatieve effecten op bodem en vegetatie. Doordat
de panelen de bodem afschermen,

zou de grond verdrogen en de vegetatie verdorren. ‘Maar dat is niet op
onderzoek gebaseerd’, zegt WURprojectleider Friso van der Zee.
‘Door die subsidie krijgen we nu de
gelegenheid om dat te onderzoeken. Op basis van de resultaten verwachten we ontwerp- en beheerrichtlijnen op te stellen om de ecologische kwaliteit van zonneparken
te versterken.’
Daartoe worden diverse opstellingen van zonnepanelen onderzocht.
Naast conventionele opstellingen
wordt gewerkt met zogeheten bifaciale zonnepanelen. Dat zijn panelen die rechtop staan en aan beide
kanten zonlicht vangen.
CAMERAVALLEN
Het ecologisch onderzoek richt zich
op een breed spectrum aan biodiversiteit. WUR heeft daar volgens

Van der Zee een
monitoringsprotocol voor ontwikkeld. ‘Onderdeel daarvan is
bijvoorbeeld ook
het monitoren
van zoogdieren
door middel van
cameravallen.
Daarnaast wordt
ook de verande Protest in Ede tegen de komst van het zonnepark Nergena
ring van de bodemkwaliteit in
nitieve vergunning nog afgeven. En
kaart gebracht. We kijken naar de
of dat gaat gebeuren valt nog te beeffecten op de chemische samenstelling en de vruchtbaarheid van
zien. Een eerdere fase van het plan
de bodem.’
kreeg maar een nipte meerderheid.
SolarEcoPlus omvat zes zonneparDestijds was een raadslid afwezig.
ken op zand-, klei- en veengrond.
De raad van Ede beslist binnenkort
Nergena is er eentje van. Als het
over zonnepark Nergena. Het project duurt vier jaar. Het WUR-onderplan tenminste doorgaat. De gemeenteraad van Ede moet een defizoek krijgt 1,2 miljoen euro. RK
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‘Overweeg ethische
implicaties voordat je
resultaten deelt’
Promovendus Karine Kiragosyan is voorstander van het ontdekken en delen van
nieuwe technologieën. Maar ze schrok toen
ze zag hoe met genome-editing glow-in-thedark-honden werden gefokt. Ze stelt:
‘Researchers should consider social and
ethical implications of their new developments.’
‘Als onderzoeker ben je natuurlijk razend enthousiast als je iets nieuws hebt ontwikkeld.
Maar mensen kunnen er misbruik van maken. Dit werd mij duidelijk na het zien van de
serie (un)natural selection op Netflix. Daarin
fokt iemand glow-in-the-dark-puppy’s met genome-editing.
Je hoeft geen wetenschapper te zijn om een
techniek als crisp-cas te gebruiken. Het is las-

tig om misbruik van techniek te voorkomen
en ik vind het belangrijk dat we nieuwe technieken blijven ontwikkelen, maar ik denk dat
het belangrijk is voor onze wetenschappelijke

‘Onderzoekers hebben
zelf ook een
verantwoordelijkheid’
integriteit om na te denken over het grotere
plaatje en over mogelijke toepassingen van
een techniek voordat je het openbaar maakt.
Soms is het goed om voorwaarden te stellen,
in ieder geval tot duidelijk is hoe misbruik
voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door
iets te patenteren. Dat kan niet altijd, omdat
wetenschappers niet altijd eigenaar zijn van

Promovendi moeten bij hun
proefschrift een handjevol stellingen
inleveren. In deze rubriek geven ze
toelichting bij hun prikkelendste
stelling. In deze aflevering Karine
Kiragosyan die 8 april promoveerde
op haar onderzoek naar het
verwijderen van waterstofsulfide-gas
uit aardgas.

de resultaten wanneer ze bijvoorbeeld samenwerken met andere partijen. Je kunt dit
soort zaken ook laten regelen door externe
partijen: in het geval van die honden zijn boetes uitgedeeld. Maar dan is het te laat. Onderzoekers hebben hier zelf ook een verantwoordelijkheid.’
Ik werk in de milieutechnologie, dus genetische modificatie speelt niet zo in mijn veld.
Maar wij hebben vergelijkbare dilemma’s.
Neem bijvoorbeeld het ontwikkelen van
windturbines om groene energie op te wekken. We weten dat deze niet zo groen zijn: de
turbines zijn van plastic en de materialen zijn
niet herbruikbaar. Dit wetende en onderzoek
doen om “groene” energie op te wekken heeft
ook ethische implicaties.’ TL

4 juni 2020 — RESOURCE

FOTO: ERIK WESSELIUS

SUBSIDIE VOOR STUDIE NAAR ECOLOGIE ZONNEPARKEN

