NIEUWS

Samengevat Wetenschap met een knipoog
DOEDELZAK
Onderzoekers van de University of South Florida hebben een
bacterie geïsoleerd uit de zakpijp
Synoicum adareanum die het
anti-kankermedicijn Palmerolide
A produceert. Dat maakt de weg
vrij naar het biotechnologisch
produceren van het spul. De zakpijp, een organisme dat de vorm
heeft van een doedelzak, leeft op
de diepzeebodem van Antarctica.

KOFFIE
Van koffie word je alerter. Dat
weet iedere gebruiker. Maar je
reactievermogen op dingen die
bewegen wordt ook aanmerkelijk

beter, laat studie van de University of Waterloo (Canada!) zien.
De snelheid van de oogbeweging
en de snelheid waarmee we contrast zien, nemen toe. Dus drink
een kopje koffie voor je de weg
op gaat.

IJSKLONTJES
Onderzoekers van de University
of California hebben ijsklontjes
ontwikkeld die niet smelten. Het
materiaal, een hydrogel, bevat 90
procent water. De rest is gelatine.
De gel-achtige klontjes zijn herbruikbaar en kunnen, net als ijs,
in elke denkbare vorm worden
gemaakt. De onderzoekers hopen

hiermee het gebruik van koelijs
in de voedingsindustrie terug te
dringen. Cool!

Q
Whizzkids van Princeton University hebben een nanocamera
gemaakt ter grootte van een grove
korrel zout. De ‘lens’ bestaat uit 1,6
miljoen cylindertjes, allemaal met
een eigen vorm, die het licht als
een soort antennes opvangen. Een
hoop rekenkracht maakt van de
data een beeld. De toepassing is in
de eerste plaats medisch, maar je
hoeft geen Q te zijn om Bond-achtig gebruik te verzinnen. rk

Onderzoek naar drijvend zonnepark

Resource
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Een proefopstelling op de Markeplas moet
helpen deze vragen te beantwoorden. De
Markeplas ligt naast WUR’s agro-innovatiecentrum De Marke in het Gelderse Hengelo, waar onlangs ruim honderd drijvende
zonnepanelen zijn geplaatst. De Marke
stelt de plas ter beschikking voor project
DRIVER, dat er drie jaar lang de impact
monitort van verschillende opstellingen
van drijvende zonnesystemen.
Op de voormalige zandafgraving drijven
nu drie kleine ‘zonnecentrales’ met uiteenlopende maten van lucht- en lichtdoorlatendheid. Bijzonder aan dit systeem is
dat de hellingshoek en de afstand van de
panelen tot het wateroppervlak aanpasbaar zijn.
Drijvende zonneparken zijn een relatief
nieuw fenomeen; schaarste aan geschikte daken en/of grond noopt tot zoeken
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Welke impact heeft een drijvend zonnepanelensysteem op de waterkwaliteit en het
waterleven? Hoe stabiel, stormproof en
kosteneffectief is zo’n systeem en hoe zit
het met de landschappelijke inpassing?

naar alternatieven. Een pluspunt is ook de
mogelijk hogere opbrengst, vanwege de
reflectie in en de koeling door het water:
als zonnepanelen erg warm worden,
neemt de weerstand toe en dus het vermogen af.

Economie en ecologie

Maar net als bij zonneparken op land is ook
bij drijvende zonneparken grote behoefte
aan meer kennis over de economische en
ecologische aspecten ervan. Dat is wat

project DRIVER onderzoekt, gefinancierd
vanuit de DEI+-regeling (Demonstratie
Energie Innovaties) van de Rijksoverheid.
Naast de invloed op waterkwaliteit en
ecologie, maandelijks gemeten door het
Aquatisch Kenniscentrum AKWA van het
NIOO-KNAW, beoogt het project meer
kennis op te doen over maatschappelijke
acceptatie, vergunningen en mogelijkheden tot landschappelijke inpassing. Die
inzichten worden landelijk gedeeld via het
nationaal consortium Zon op Water. me

