
De installatie beschermt de frambozenstruiken en levert stroom op voor zo’n honderd huishoudens. FOTO KOEN VERHEIJDEN

OVERKAPPING Een frambozenkweker in Babberich heeft de primeur: een dak van zonn
Dat klinkt ideaal, maar er kunnen ook nadelen aan kleven. De initiatiefnemers zitten er da

tekst Frank Straver

Gamma-uil op munt.
FOTO KOOS DIJKSTERHUIS
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N
ederlandstalige hits
schallen door de ruimte.
Kletsende bezoekers ne-
men plaats aan met
kleedjes gedekte ronde
tafels. Er hangt een uit-
gelaten sfeer in buurt-
centrum Reijmer in Bab-
berich. “Vol verwachting
klopt ons hart”, zegt

Jack van den Heijkant. Samen met zijn vrouw
Helma en tientallen collega-telers van de Ne-
derlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is hij
naar het Gelderse dorp afgereisd om getuige te
zijn van een landelijke primeur. “De fine fleur
van fruittelend Nederland is hier bijeen”, zegt
Frank Oomen van zonne-energiebedrijf
Groenleven met Brabantse tongval. Hij wrijft
in zijn handen.

De gastheer van het feestje, afgelopen
week, is frambozenkweker Piet Albers.
 Iedereen komt zijn hand schudden. Als groet,
maar vooral ter felicitatie. Na maandenlange
voorbereiding kan Albers eindelijk zijn bijzon-
dere proefproject laten zien. Als eerste Neder-
landse fruitteler heeft hij lange rijen zonnepa-
nelen boven zijn fruitplanten staan. Die ver-
vangen de gespannen plastic doeken die nor-
maal Nederlandse bramen- en frambozen be-
schermen tegen regen, hagel en wind. Groen-
leven bouwde de panelen: pikzwarte én
exemplaren die door een glazen omranding
licht doorlaten. “Zonne-energie boven fruit”,
staat groot op een groot tv-scherm.

Keuvelend verlaat de groep buurtcentrum
Reijmer om dat met eigen ogen te zien. ‘Zacht-
fruitbedrijf Albers’ ligt op steenworp afstand.
Daar staan de weelderig groeiende frambozen-
planten onder een zwart, modern dak van zon-

nepanelen, zover het oog reikt. Samen wekken
ze stroom op voor zo’n honderd huishoudens,
aldus de initiatiefnemers. Eigenaar Albers wijst
naar de  andere kant van het terrein. Daar staan
fruitplanten zonder panelendak. “Het is een
proef, hè”, zegt hij. “We zetten niet direct de
hele kwekerij vol.” Eerst moet duidelijk wor-
den wat de effecten zijn van het vervangen
van kunststofdoek door panelen. Praktisch ge-
zien, voor kwekers, ook op detailniveau. Want
de grote milieuwinst van het project – wel
zonnestroom, geen plastic – spreekt voor zich.

Wat doet het met de oogst?
Fruitkweker Hans Puijk uit Nieuwegein
snoept een framboosje van de struik in Babbe-
rich. Hij wandelt onder de kap door, over de
brede paden waar fruitplukkers hun werk kun-
nen doen. Hij komt kijken of het ook iets voor
hem is, zo’n zonnedak. Een stevige overkap-
ping is in Nederland geen overbodige luxe
meer. Door klimaatverandering zijn  regen- en
hagelbuien heviger. Dat brengt  risico’s met
zich mee voor kwetsbare vruchten. Het mooie
voor de telers is: Groenleven financiert de
overkapping. In ruil daarvoor wil het bedrijf de
groene stroom afnemen en verkopen, tot 25
jaar lang. 

“Het ziet er oersterk uit”, zegt Puijk. Toch is
hij niet helemaal overtuigd. Hij vraagt zich af
of er geen risico is dat de fruitteler nadeel on-
dervindt van de zonne-overkapping. Groeien
de plantjes nog wel goed? Wat doet het met de
oogst in kilo’s? “Groene energie is leuk, maar
we moeten er als zachtfruitteler natuurlijk
niet aan onderdoor gaan.” Verduurzamen wil
hij wel heel graag, voegt hij toe. Verlies aan
oogst raakt een fruitkweker al snel hard, want
het zijn relatief kleine  bedrijven. Precies daar-

om worden de effecten in Babberich gemeten.
Onderzoekers uit Wageningen kijken mee.

Fruitteler Ronald Mies loopt met zijn
 armen op de rug tussen de manshoge frambo-
zenhagen door. Hij is van nabij Bergen op
Zoom naar Babberich getogen. Mies begint pas
net als producent van zacht fruit. Hij is er als
de kippen bij om de nieuwste innovatie te
zien. “Dit heeft potentie”, zegt hij. Dan met
peinzende toon: “Maar het is wel pionieren.”

Om de eerste effecten te zien hoef je geen
kenner te zijn. De frambozenplanten onder de
zwarte panelen hebben vrij grote bladen, ze
hangen een tikkeltje slap. De frambozen ogen
mooi, maar relatief klein. Zeker vergeleken
met de vruchten onder de ouderwetse plastic
kap. Die groeien aan stevigere planten. En in-

‘Het is een proef, hè. 
We zetten niet meteen 
de hele kwekerij vol.’

Piet Albers

D
eze zomer zie ik meer
gamma-uilen dan andere
zomers. Gamma-uilen
zijn nachtvlinders die ook
de dageraad niet schuwen.

Ze zijn tam en tot in de stad te vin-
den op bloemen. Ik zie ze veel op
watermunt. Ze poseren niet netjes
voor een foto, maar zijn  beweeglijk
en laten hun vleugels meestal ra-
zendsnel vibreren.

Uilen, vaak nachtuilen genoemd,
zijn een familie van nachtvlinders.
Gamma-uilen zijn vrij groot, al kun-
nen ze klein uitvallen – hun omvang
wisselt sterk. Ze zijn genoemd naar
de letter gamma op de bovenkant
van hun voorvleugels. Op hun paars-
bruine vleugels vallen de witte, soms
zilveren gamma’s, goed op – een
 gemakkelijk herkenningsteken. De
kleine versie van de Griekse letter
gamma lijkt op een y. De hoofdletter
gamma is een L op z’n kop. Gamma
is echter geen y, het is de derde letter
van het alfabet en zou na alfa en bèta
met onze c te vergelijken zijn, ware
het niet dat ie zich laat uitspreken
als een g (zoals in go). De Griekse y
of i-grec is trouwens geen Griekse,
maar een Latijnse y die is afgeleid
van de Griekse ypsilon, die niet te
vergelijken is met onze ij of i, maar
met onze u.

De klassiek geletterde uilen
 vouwen, als ze een dutje doen, hun
vleugels als een tentje over hun lijf.
Ze houden hun vleugels dus niet
 gespreid of recht omhoog opgeklapt.
Hun wollige bovenrug, door insec-
tenkenners borststuk genoemd, is
voorzien van een flap, lijkend op wat
mensen aan hun pet hangen om hun
nek te beschermen tegen de zon.

Dat ik juist in deze vlinderarme,
want alweer kurkdroge, zomer veel
gamma-uilen zie, vind ik leuk. Waar-
schijnlijk zijn er veel uit Zuid-Euro-
pa komen aanvliegen, want gamma-
uilen deinzen niet terug voor grote
afstanden. De fladderende beestjes
zijn niet schuw en kunnen tot diep
in de herfst rondvliegen. Ook hun
rupsen kruipen de hele zomer en
herfst rond, op bijvoorbeeld braam
en klaver. Die rupsen zijn groen met
witte lengtestrepen op hun zijden.
Koos Dijksterhuis
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Het spinnewebachtige vlot dat als een zeppelin op boomkronen is
neergelaten. FOTO HOLLANDSE HOOGTE/GAMMA PRESSE IMAGES

T
oen ik een jaar of twintig
was en in Wageningen bio-
logie studeerde, zag ik op
televisie een documentaire
over bosecologen die het

kronendak onderzochten van een
tropisch regenwoud in Frans Guy-
ana, een stukje Frankrijk in Zuid-
Amerika. Ze deden dit vanaf het ra-
deau des cimes, een groot spinneweb-
achtig vlot dat met een kleurrijke
zeppelin op de boomkronen werd
neergelaten. Ik was verkocht.

Met een medestudent bezocht ik
de Wageningse hoogleraar die bij het
project betrokken was. Een half jaar
later zaten we zelf in het kronendak
in Frans Guyana. Niet op het kro-
nendakvlot, maar op kleine houten
platforms die in verschillende boom-
toppen waren geïnstalleerd om apen
te filmen. Je moest er naartoe klim-
men langs een touw. Het hoogste
platform zat op maar liefst 55 meter.
Vrij hoog voor een bioloog met hoog-
tevrees.

Het Franse veldstation lag ver van
de bewoonde wereld. Er waren twee
manieren om er te komen. Een klein

uurtje in een helikopter, of twee da-
gen met achtereenvolgens een lange
autorit, een tocht met een gemotori-
seerde kano over een rivier met ge-
vaarlijke stroomversnellingen, en
een voettocht door het bos. Onbe-
reikbaarheid is de beste bescher-
ming.

Het regenwoud maakte een ver-
pletterende indruk op mij. Het was
rijker dan wat ik ooit had gezien. Ta-
pirs en jaguars, talloze vogelsoorten,
bizar gevormde insecten. Elke vol-
gende boom leek wel weer van een
andere soort. En bij de grote bood-

schap – die deden de onderzoekers in
het bos – kwamen mestkevers zo
groot als pingpongballen aanvliegen
terwijl je nog bezig was.

En zo werd ik zelf tropisch bos -
ecoloog. Ik kreeg een beurs, en ging
voor mijn promotieonderzoek meer-
maals terug naar deze plek, en later
naar veel andere bossen. Het is een
groot voorrecht om te mogen wer-
ken te midden van onbeschrijflijk
grote biodiversiteit. Maar er is een
nadeel. Hoe beter je de rijkdom kent,
hoe groter de pijn die je voelt bij het
verlies ervan.

In alle tropische landen die ik la-
ter bezocht zag ik hetzelfde patroon.
Soms illegale goudwinning die alles
vernietigt en vergiftigt. Vaker we-
genbouw, gevolgd door stroperij van
wilde dieren en waardevolle hout-
soorten. Uiteindelijk, vroeg of laat,
wordt het bos geveld en platgebrand
voor landbouw of mijnbouw. Veel
van de bosbranden in de Amazone
getuigen van deze laatste stap. Het
houdt maar niet op.

Het is frustrerend. Je stinkende
best doen voor biodiversiteit in eigen
land lijkt zinloos als tegelijkertijd el-
ders veel rijkere wildernis – waar de
natuur nog intact is – wordt opgerold
vanwege corruptie, winstbejag,
grondstoffenhonger, vaak met loka-
le armoede tot gevolg. En ongemerkt
en ongewild doen we allemaal mee.
Er komen grondstoffen voor óns
voedsel, ónze apparaten, ónze juwe-
len en ónze bouwprojecten uit deze
gebieden.

De vele aandacht die ontbossing,
en het vuur, in de Amazone de afge-
lopen weken heeft gekregen geeft
hoop. Dankzij de roekeloosheid van
de Braziliaanse president Bolsonaro
staat bescherming van oerwouden
plots hoog op de politieke agenda.
Ook bij de Europese Unie, die op het
punt staat om een gigantisch han-
delsverdrag te sluiten met Brazilië.
Laat natuurbescherming een keihar-
de voorwaarde worden. En wijzelf?
Wij moeten ons consumptiepatroon
drastisch veranderen.

Brandalarm over 
de regenwouden 

PATRICK JANSEN

Wij moeten ons
consumptiepatroon
drastisch veranderen

nepanelen beschermt zijn fruitplanten. 
an ook bovenop.

r groeit het fruit?

derdaad: de frambozenstruiken onder de licht-
doorlatende zonnepanelen zitten daar tussen-
in. Die leveren 20 procent minder energie op,
maar de planten eronder vangen meer licht om
te groeien. “We zagen de bloemknopjes ook
wat later opkomen onder de dichte panelen”,
zegt innovatiemanager Klaas de Jager van
tuindersorganisatie The Greenery. De eerste
inschatting is dat transparante zonnecellen
het best werken: ze produceren groene stroom
zonder de fruitoogst te veel te ontregelen en
vertragen.

De Jager is overtuigd van de kansen van
zonnedaken in de fruitteelt. Ook bij toene-
mende hitte in Nederland bieden ze uitkomst,
denkt hij. Hij zag al eens een proef in het Fran-
se Toulouse. “Het laat me niet meer los! Ik zie
een win-win-situatie voor me.” Daarom is het
zo goed dat de studie in Babberich er is, zegt
hij. “We moeten lichtmetingen gaan doen, en
zoveel mogelijk monitoren.” Ook de effecten
van een zonnekap op insecten en onkruid gaat
‘Zachtfruitbedrijf Albers’ bekijken. “We merk-
ten al een effect op de suzuki-fruitvlieg”, zegt
eigenaar Piet Albers met een frons. Die vlieg
dook door de panelen meer op. Hoe dat precies
zit is de vraag, maar de inschatting van de
frambozenteler is dat het komt doordat regen,
 anders dan bij een plastic koepel, in één scher-
pe lijn van de panelen op de grond klettert. Al-
bers: “Hij is dol op vocht, die suzuki-fruit-
vlieg.” Er lopen ook meer spinnen bij zonnepa-
nelen, lijkt het. Bestuivende insecten laten
zich ook goed zien, is de inschatting van Al-
bers.

Het is goed dat zulke praktische punten
ontdekt worden, zegt projectleider Willem de
Vries van Groenleven. “Zo kun je tot
 oplossingen komen en de techniek opscha-

len.” Het is geweldige kans om fruitteelt te
combineren is met productie van schone ener-
gie, zegt De Vries. Dubbele functies, daar ge-
looft het bedrijf in. “We moeten niet simpel
zeggen ‘koe uit het land, zonnepanelen erin’.
Liever kijkt het bedrijf ook naar het benutten
van carports, bedrijfsdaken en  delen van vlieg-
velden. 

Niet voor de kleintjes

Drijvende panelen, daar gelooft de ontwikke-
laar ook in. Liever niet in natuurgebied, maar
op oude zandwinplassen met “beperkte ecolo-
gische waarde”, zegt De Vries. Dat het bedrijfs-
doel zou zijn om land en water overal com-
pleet vol te leggen met panelen is een misvat-
ting, aldus Groenleven. Een beetje schaal is
wel nodig voor voldoende  opbrengst, zegt hij.
Vanaf 4 hectare is het  interessant voor Groen-
leven om, met rijkssubsidie, een zonnedak te
bouwen bij fruittelers. Dat is behoorlijk groot,
voor een gemiddelde bramen- of frambozen-
kweker. Klein tjes in de sector komen niet in
aanmerking.

De groene elektriciteit van het panelendak
gaat volledig naar energiebedrijf Groenleven.
De fruittelers hebben een lage stroomvraag,
zegt fruitkweker Hans Puijk uit Nieuwegein.
Zelf een energiehandel opzetten, daar hebben
drukbezette fruitkwekers vaak echt geen tijd
voor. “Om te besluiten of je een zonnedak wil,
moet je een rekensom  maken”, zegt hij. “Le-
vert het je iets op, of ga je erop achteruit?” Eén
effect hoeft proefkonijn Albers in Babberich in
elk geval niet meer te onderzoeken. Die zon-
nekap staat als een huis. Bij harde wind hoeft
hij die niet in stukken bijeen te rapen, zoals
fruittuinders weleens moeten doen als losge-
rukt plastic hun land opgewaaid is.


