Waar blijft in de Noordzee gekieperd
plastic? Een met gps-uitgeruste
capsule geeft de komende tijd het
antwoord.
De capsule -zelf ook van plasticwerd ruim een week geleden overboord gezet, zo’n 25 kilometer ten
westen van Texel. De boei drijft op
dit moment ergens op de Noordzee.
De capsule speelt de hoofdrol in
het communicatieproject Plastic in
a Bottle, een samenwerking van de
Arctische Raad en het Arctic Marine
Litter Project van WUR-onderzoeker
Wouter Jan Strietman.
Met de drijvende boei wordt de
aandacht
gevestigd op
Het project laat het wereldwijde probleem
de afstanden
van plastic
zien die plastic
afval dat in
kan afleggen
zee terecht
komt. Feitelijk
gaat het om
flessenpost, maar dan in een modern
jasje. In de boei zit apparatuur die
eenmaal daags een gps-signaal
uitzendt. Een zonnepaneeltje levert
de daartoe benodigde stroom. Verder zijn instructies aan boord voor
de eerlijke vinder, mocht de capsule
ergens stranden.
Het project wil vooral laten zien hoe
groot de afstanden zijn die plastic in
zee kan afleggen, voordat het op de
kust terechtkomt. En dat kan lang
duren. Een capsule die in september
2019 voor de kust van IJsland werd
gelanceerd, legde zo’n 7000 kilometer af, voordat-ie 207 dagen later
in op de kust van het noorden van
Schotland strandde. rk
De route van de capsule is te volgen
via de site van PAME.
gps.verkis.is/pame

We kunnen in Nederland vaker zonneparken vanuit een landschapsvisie ontwerpen, stelt de Wageningse landschapsarchitect Dirk Oudes. Hiermee kun je maatschappelijke weerstand tegen zonneparken voor zijn.
Ook zouden we zonne-energie moeten
combineren met natuur, recreatie en
waterberging. Zonneparken worden in
Nederland tot dusverre heel kwantitatief
benaderd, zegt Oudes. Vanwege het
Klimaatakkoord hebben we 35 miljard
kilowattuur aan duurzame energie nodig
in 2030 en daarvoor moeten we 34.000
tot 65.000 hectare aan zonneparken
aanleggen, aldus de Nederlandse netbeheerders. Dertig energieregio’s in
Nederland maken plannen hoe ze dat
voor elkaar kunnen krijgen, maar de
ruimte daarvoor is schaars.

Paraplu’s

Het wordt tijd om ook kwalitatief naar
zonneparken te kijken, vindt Oudes.
Hoe passen ze in het landschap? Wat
is onze beleving van zo’n park? Welke
functies – denk aan landbouw, waterberging, recreatie en natuur – kun je koppelen aan energieopwekking? Daarom
onderzocht hij, samen met collega Sven
Stremke, elf zonneparken in Nederland,
Engeland, Duitsland en Italië die op

een creatieve manier rekening houden
met het landschap, de wensen uit de
omgeving of functies combineren. ‘Deze
voorbeelden helpen om het gesprek te
voeren in Nederland.’
Zo werd in Engeland een zonnepark
aangelegd in een beschermd landschap, waarbij 40 procent is ingericht
voor zonnepanelen en 60 procent voor
natuur. De ontwerpers plaatsten de
zonnepanelen zo dat ze niet opvielen
in het glooiende landschap (zie foto).
Daarbij werden ze geholpen door honderd vrijwilligers uit het naburige dorp,
die op verschillende plekken in het park
hun paraplu opstaken, om een beeld te
krijgen waar een zonneveld het minst
zichtbaar zou zijn. ‘Zo leg je met mensen
uit de omgeving vanuit een landschapsperspectief een zonnepark aan’, zegt
Oudes.
Welke optie het beste is, hangt volgens
de landschapsarchitect af van de plek.
‘Je moet steeds bedenken: wat past in
dit landschap?’ as

In Engeland plaatsten ontwerpers zonnepanelen zo dat ze niet opvielen in het glooiende landschap.
Foto Dirk Oudes
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ZO VER DRIJFT
PLASTIC OP ZEE

‘Zonneparken moeten
passen in het landschap’
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