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Innovatie reportage

De Wondere Vogelwereld van O.C. Hooymeijer

Combinatienest (torenvorm)

Verrijdbare zonnepanelen met
daaronder groeiende gewassen:
een dubbelfunctie voor één stuk
land. Is dit de toekomst van
groene landbouw?

Een schitterend voorbeeld van symbiose
tussen twee totaal verschillende vogelsoorten
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limaatverandering aanpakken door
duurzame
energie op te
wekken, water te besparen, de circulaire economie te promoten. Tot effectievere landbouw komen
én een betere prijs voor boeren realiseren. Met één project proberen Patrick Bekkers en Rogier Mul een veelvoud aan maatschappelijke problemen aan te pakken – en een inkomen
te verdienen. Ambitieus zijn ze in ieder geval wel.
Het idee van hun zogeheten Duurzaamheidspark lijkt misschien simpel,
zeggen oprichter Bekkers en hoofd
onderzoek Mul, maar is dat allerminst. Ze proberen groente en fruit te
laten groeien onder laagliggende, verrijdbare zonnepanelen. Zo wordt landbouwgrond dubbel gebruikt: voor het
opwekken van stroom én het verbouwen van voedsel.
De uitwerking van dat concept is
een puzzel, zegt Bekkers. De zonnepanelen moeten genoeg licht doorlaten om de plantjes te laten groeien,

maar óók voldoende kracht hebben
om energie op te wekken uit de zon.
Verrijdbaar bovendien, zodat machines het land nog kunnen bewerken.
Omdat de panelen regen tegenhouden, moet een irrigatiesysteem het
water aan de zijkanten van de stellage
opvangen en de gewassen bewateren
wanneer nodig. Om te weten wanneer
de grond droog is, zijn weer allerlei
sensoren nodig die dat aangeven.
Bekkers en zijn vrouw Jolanda, beiden Brabanders en afkomstig uit boerengezinnen, begonnen het project
vijf jaar geleden. “We hadden een aantal hectare land en wilden daarvoor
een nieuwe, groene bestemming bedenken”, zegt Bekkers. Voor het volplaatsen van het land met zonnepanelen kreeg hij eerst geen toestemming.
Maar voor het opwekken van duurzame energie mét behoud van landbouwgrond was wel interesse.
“Toen ik hieraan begon, zeiden andere boeren: je bent gek, dat werkt
nooit”, vertelt Bekkers terwijl hij een
rij panelen – ze staan ongeveer op
borsthoogte – vooruit duwt. “Het is
een compleet nieuw concept. Wat tot
nu toe het meest in de buurt komt,
zijn kassen met zonnepanelen op het
dak.” Maar voor zulke hoogbouw
moet je een vergunning aanvragen,
wat volgens Bekkers in veel gevallen
lastig is omdat omwonenden akkoord
moeten gaan.

