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1 Inleiding en doelstelling
De veldproef in Onstwedde, Groningen in 2020 bestaat uit een perceel met strokenteelt van
gerst en suikerbieten, waarbij er een biodiveristeitsstrook midden in het perceel is ingezaaid
met een akkerrandenmengsel. Op de biodiversiteitsstrook zijn 10 sets zonnepanelen
geplaatst. Het Louis Bolk Instituut is gevraagd om de monitoring van vegetatie en insecten
te organiseren bij een veldproef (demo). Hierbij is er, door een beperkt budget, gekozen
voor een monitoring waarbij een trend van de vegetatie en insecten over de periode wordt
waargenomen (en niet zozeer een uitgebreide proefopzet, waarbij een volledige
statistische analyse mogelijk is).

Figuur 1. Overzicht strokenteelt waarbij gerst en suikerbieten elkaar afwisselen.

1.1

Doelstelling

Biodiversiteitsstroken kunnen dienen voor de aantrekking van natuurlijke vijanden tegen plagen (zoals luizen), door een schuilplek te bieden en voldoende continuïteit van voedsel.
Daarnaast kunnen insecten aangetrokken worden voor bestuiving van bepaalde gewassen. Ook dienen biodiversiteitsstroken als buffer voor vermindering van uit- en afspoeling van
nutriënten, mits gelegen naast een watergang. Om een extra functie te geven aan een
biodiversiteitsstrook kunnen er zonnepanelen boven worden geplaatst. Op deze manier zou
het mogelijk zijn om naast de biodiversiteitsvoordelen ook een economisch voordeel te behalen met de productie van stroom. Echter wordt er door het plaatsen van zonnepanelen
een andere omgeving gecreëerd voor planten en insecten (Frambach & Schurer, 2019)
(Klaassen, et al., 2018). Het doel van dit project is om te onderzoeken wat de effecten van
zonnepanelen op biodiversiteitsstroken zijn met betrekking op de biodiversiteit.
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2 De werkzaamheden en analyses
2.1

De monsterlocaties en monstername

De proef is uitgevoerd op een perceel (6ha) met stroken van 6 meter breed en ongeveer
420 m. lang, waar in 2020 suikerbieten en gerst afgewisseld in de ruimte zijn geteeld. Ter controle voor de gewasopbrengst is een deel van het perceel niet in stroken aangelegd (niet
meegenomen in het onderzoek). De biodiversiteitsstrook ligt tussen de stroken met bieten,
zie Figuur 2. De voorvrucht van het perceel was aardappel.

Figuur 2. Kaartje met monsterlocaties met suikerbieten (oranje) en gerst (blauw).

Er is gekozen voor een opstelling waarbij de sets van zonnepanelen zijn geclusterd in twee
groepen van 3 sets en één groep van 4 sets panelen. De sets panelen zijn halverwege het
voorjaar geplaatst op de al reeds ingezaaide biodiversiteitsstrook met een verrijker. Tussen
de clusters 1 en 2 is ongeveer 50m vrij gehouden en tussen 1 en 5 ongeveer 30m.

2.2

Veldwerkzaamheden

Ten behoeve van de monitoring van vegetatie en insecten, is er een nulmeting uitgevoerd
en 3 veldwerkrondes. Het benodigde veldwerk dat is uitgevoerd:


5 locaties zijn bekeken in de biodiversiteitsstrook. 3 locaties onder de panelen en 2 locaties tussen de panelen.



Op deze 5 locaties is gekeken naar de vegetatie middels een frame van 40 x 40 cm om
de verschillende soorten planten te beoordelen. Ook is de hoogte van de vegetatie gemeten.



Op deze 5 locaties zijn van juni tot en met augustus gele plakvallen geplaatst om vliegende insecten te vangen. Per set zonnepanelen zijn twee plakvallen geplaatst. De
plakvallen bleven 48 uur in het veld staan. (Figuur 3)
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Figuur 3. Plakval die staat onder een zonnepanel
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3 Resultaten biodiversiteit
3.1

Vliegende insecten

De plakvallen met insecten zijn op het laboratorium geanalyseerd op 1) soort en 2) aantal.
Er is gekozen om de insecten te classificeren in 14 groepen, waarbij specifiek is rekening gehouden met de groepen insecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan ziekte- en
plaagbestrijding in het gewas. In Figuur 4 is te zien dat er duidelijke verschillen zijn waargenomen in het aantal insecten onder de panelen en tussen de panelen.

Figuur 4. Aantal insecten op de plakvallen weergegeven onder de zonnepanelen (rood omkaderd)
en tussen de zonnepanelen.

Gekeken naar het totaal aantal insecten vergeleken tussen of onder de zonnepanelen is er
een significant verschil gevonden waarbij er meer insecten voorkomen zonder afdekking
met zonnepanelen (P=<0.001). Zoals in Figuur 5, neemt het totaal aantal insecten significant
toe gedurende de zomer zonder de zonnepanelen (P=<0.001). Dit effect is niet waargenomen onder de zonnepanelen.

Onderzoeksopzet
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Figuur 5. Gemiddeld aantal gevonden insecten over tijd vergeleken tussen afdekking (met zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

3.1.1

Nuttige insecten

Naast het totaal aantal insecten is er onderscheid tussen de verschillende soorten insecten
gemaakt. Deze zijn uitgesplitst in 1) nuttige insecten en 2) overige insecten. Van sommige
insecten is er weinig score op de plakvallen, dit komt mede doordat de plakvallen voornamelijk vliegende insecten vangt. In het veld zijn bijvoorbeeld regelmatig larve van lieveheersbeestje aangetroffen (Figuur 6). Deze larve eten zeer veel bladluizen.

Figuur 6. Larve van lieveheersbeestje op melde

Wantsen zijn effectief tegen trips welke zij actief opsporen en opeten. Er is geen significant
verschil gevonden tussen het aantal wantsen onder of tussen de zonnepanelen, (P=0.152).
De wantsen hebben wel een lichte voorkeur zonder afdekking, zie Figuur 7.
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Figuur 7. Gemiddeld aantal gevonden wantsen over tijd vergeleken tussen afdekking (met zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

De larve van zweefvliegen zijn zeer nuttige insecten die als voornaamste voedsel prederen
op bladluizen. Er is een significant verschil gevonden tussen het aantal zweefvliegen onder
of tussen de zonnepanelen (Figuur 8), waarbij er meer zweefvliegen voorkomen zonder afdekking (P=0.001).

Figuur 8. Gemiddeld aantal gevonden zweefvliegen over tijd vergeleken tussen afdekking (met zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

Sluipwespen zijn zeer welkome insecten die eieren leggen in de larve van voornamelijk
motachtige zoals het koolwitje. Ze zijn dat ook effectief in te zetten in koolteelten. Er is geen
verschil in aantal sluipwespen gevonden onder of tussen de zonnepanelen (P=0.102). Opvallend is wel dat begin zomer er meer sluipwespen in het openveld zitten en eind zomer er
hogere dichtheden worden gevonden onder de zonnepanelen zie Figuur 9.
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Figuur 9 Gemiddeld aantal gevonden sluipwespen over tijd vergeleken tussen afdekking (met zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

3.1.2

Overige insecten

Er zijn significant meer overige insecten te vinden tussen de zonnepanelen dan onder de
zonnepanelen (P=<0.001). Dit zijn insecten die een geen invloed heeft op agrarische gewassen maar ook sommige soorten die juist als plaaginsecten kunnen worden aangeduid als
bladluizen (P=0.01) of cicades (P=<0.001) zie hiervoor Figuur 10 t/m 12.

Figuur 10. Gemiddeld aantal gevonden bladluizen over tijd vergeleken tussen afdekking (met zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).
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Figuur 11. Gemiddeld aantal gevonden cicades over tijd vergeleken tussen afdekking (met zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen)

Figuur 12. Gemiddeld aantal gevonden overige insecten over tijd vergeleken tussen afdekking (met
zonnepanelen) en in de open ruimte (zonder zonnepanelen).

3.2

Vegetatie

Het perceel is begin voorjaar 2020 ingezaaid met een akkerrandenmengsel die bestaat uit
een mix van eenjarige en meerjarige soorten (zie bijlage 2). Er is half mei 2020 een nulmeting
gedaan van de vegetatie als nulmeting. Doordat op het perceel de onkruiddruk zeer hoog
was is er een hoge onkruiddruk ontstaan van melde, zie Figuur 13. De bodembedekking van
de melde lag in mei op 80% en is hier ook op gebleven gedurende de metingen. Veel van
de gezaaide soorten waren wel aanwezig op het perceel. Echter bleef de groei ernstig
achter door concurrentie om licht, voeding en water.
Opvallend was dat de opkomst van de gezaaide soorten in een strook van ongeveer 0,5m
welke direct grensde aan de suikerbieten, veel beter stond dan in het midden van de biodiversiteitstsrook. Mogelijk is er drift van de bespuiting van de bieten op de biodiversiteitstrook
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gekomen welke de groei heeft geremd van de melde waardoor de gezaaide kruiden meer
kans hebben gekregen.

Figuur 13. Vegetatie ontwikkeling zonder panelen; mei (linksboven), juni (rechtsboven), juli (linksonder)
en augustus (rechtsonder)

In tabel 1 zijn de gevonden soorten weergegeven over de tijd heen. Door de hoge bedekking van melde is de biodiversiteitstrook begin juni gemaaid op 15cm hoogte. Dit is alleen
gebeurt tussen de panelen. Daarbij is voornamelijk de melde afgemaaid ter voorkoming
dat deze zaad begon te schieten. Echter zijn sommige gezaaide soorten ook afgemaaid en
niet tot matig terug gegroeid of opgekomen zijn. Door het afmaaien van de vegetatie begin juni zijn er geen gewashoogte metingen meer gedaan.
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Tabel 1. Lijst met waargenomen soorten op de biodiversiteitsstrook zonder zonnepanelen over de
tijd heen.
Soorten

Nulmeting

Half juni

Half juli

Half augustus

Melde

X

X

X

X

Boekweit

X

Korenbloem

X

X

X

X

Groot kaasjeskruid

X

X

X

X

Koriander

X

X

X

Zonnebloem

X

X

X

X

Facelia

X

X

X

X

Bolderik

X

X

Vlas

X

X

X

Cichorei

X

Borage

X

X

X

Gerst

X

X

X

Incarnaatklaver

X

X

Wikke

X

X

Klaproos

X

X

De vegetatie onder de zonnepanelen liet in de beginontwikkeling geen verschil zien in opkomst, soorten en hoogte vergeleken zonder de panelen. Echter is de vegetatie niet gemaaid om de melde te onderdrukken. Hierdoor is de melde fors uitgegroeid waardoor de
gezaaide soorten nauwelijks kans hebben gekregen om te kiemen of zich te ontwikkelen.
De dominerende vegetatie onder de panelen bestond gedurende de meetperiode voornamelijk uit melde. Door de beschaduwing van de zonnepanelen ontwikkelde de melde
zich langgerekt en daarmee ook tot een slappe plant. De planten die in het midden onder
de panelen stonden en dus meer licht en vocht ter beschikking hadden ontwikkelde zich
uiteindelijk langer en sterker, dan de planten aan de zijkant van de panelen. In Figuur 14 is
de vegetatieontwikkeling weergegeven.
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Figuur 14. Vegetatie ontwikkeling met panelen; mei, panelen waren nog niet geplaatst (linksboven),
juni (rechtsboven), juli (linksonder), augustus (rechtsonder,) melde groeit tussen de panelen door (geheel onder).
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4 Conclusie & discussie
Geconcludeerd kan wordt dat het afdekken van vegetatie doormiddel van zonnepanelen
een effect heeft op zowel 1) vestiging van gezaaide soorten 2) de aantallen insecten 3)
specifiek voorkomen van nuttige insecten. Er zijn verschillen waargenomen tussen de afdekking met zonnepanelen en in de open ruimte, hetzij een trend of een significant verschil.
Echter is het goed te realiseren dat het hier geen proefopzet betrof maar een veldproef ofwel demo-opstelling, gezien de meetobjecten niet in herhaling lagen en niet gerandomiseerd over het proefveld zijn verspreid.
Enkele discussie punten
De uitkomsten van de resultaten zijn door bepaalde omstandigheden lastig met elkaar te
vergelijken. De vegetatie onder de panelen is niet gemaaid, terwijl de rest van de biodiversiteitsstrook wel is gemaaid. Het maaien is gedaan om te voorkomen dat de melde zich verder zou uitzaaien. De melde onder de panelen kon verder groeien zonder af te maaien,
waardoor er (te) veel concurrentie was voor andere planten. Onder de panelen is weinig
andere vegetatie aangetroffen dan melde. Dit heeft invloed op de gevangen insecten,
aangezien er minder voedsel (nectar, stuifmeel) beschikbaar was onder de panelen.
De 2 voorste sets panelen stonden in een oost-west opstelling waarbij de andere sets panelen in een noord-zuid opstelling waren gepositioneerd. De sets panelen waren niet allemaal
op dezelfde hoogte geplaatst. Waarbij de achterste panelen lager stonden dan de voorste
sets panelen. Hierdoor is bij de ene set panelen meer diffuus licht onder de panelen gekomen wat de plantengroei en ook de waterhuishouding heeft beïnvloed. Tenslotte betrof het
een éénjarige demo, hierdoor is het niet mogelijk om conclusies te trekken voor in de toekomst.
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5 Aanbevelingen
Gezien de resultaten interessante trends laten zien binnen deze veldproef, zijn er enkele
aanbevelingen voor een vervolgtraject.


Zorg voor een goed ontwikkelde vegetatie alvorens de zonnepanelen worden geplaatst.



Zorg dat het beheer onder de zonnepanelen gelijk is met het beheer tussen de zonnepanelen.



Leg de proef aan in voldoende herhalingen en plaats deze gerandomiseerd over het
proefveld.



Meet ook de insectenstand en diversiteit in het naastgelegen agrarisch gewas.



Breidt het onderzoek uit met verschillende bodemparameters zoals onder andere organische stof, vochtgehalte, pH en regenwormen.



Zet in op een meerjarige proef zodat er langjarige conclusies getrokken kunnen gaan
worden.
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6 Puntsgewijze samenvatting


Er is een verschil tussen het aantal insecten waargenomen onder of tussen de zonnepanelen.



Er is een verschil in vegetatie waargenomen onder of tussen de zonnepanelen.



Door verschillend management onder of tussen de panelen is het verschil in vegetatie te verklaren.



Door het verschil in vegetatie is het aantal insecten mede verklaarbaar.



Belangrijk om te realiseren dat het een demo-opstelling betrof waardoor hier mede
geen conclusies uit getrokken kunnen worden.



De demo-opstelling en daarmee de metingen zijn genomen binnen één jaar.
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Bijlage 2: Gezaaide soorten
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