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De olympisch balkkampioene van
2016 verlaat de Oranjeselectie van-
wege een ,,aanhoudende, onwerkba-
re situatie” die zou zijn ontstaan
door het gedrag van een teamgenoot.
Ze ziet geen perspectief meer voor
verbetering. Wevers zegt in een
verklaring ook ,,enorm teleurge-

steld” te zijn door het gebrek aan
regie bij de KNGU bij het oplossen
van de zaak.

,,Ik ben wel wat ontdaan”, aldus Van
Leeuwen, die pas sinds begin mei in
dienst is bij de bond. ,,Het is een
vervelend bericht. Vanaf het mo-
ment dat ik in dienst kwam en op de
hoogte werd gesteld van de situatie,
ben ik veel gesprekken met Sanne
gaan voeren. Ik heb er veel tijd en
energie in gestopt en zag openingen
om de situatie op te lossen. Het is
teleurstellend dat het uiteindelijk op
deze manier is gegaan.”

De teamgenoot op wie Wevers in
haar verklaring doelt is turnster Vera
van Pol, die eind vorig jaar in een
interview met De Limburger uitge-

breid sprak over de situatie bij de
nationale selectie. Van Pol vertelde
daarin onder meer hoe haar relatie
met de zussen Sanne en Lieke We-
vers bekoelde als gevolg van de turn-
crisis die ontstond na onthullingen
van (oud-)turnsters over grensover-
schrijdend gedrag door coaches.

Geen gesprek geweest

,,Waar Sanne aan refereert, slaat
terug op het interview van Vera uit
de krant van 18 december. Als dat
interview in mijn tijd had plaatsge-
vonden, dan hadden we op 19 de-
cember al met zijn drieën om tafel
gezeten om het een en ander uit te
spreken. Vera stond open voor een
gesprek met mij erbij, maar helaas is
het niet gelukt om dat daadwerkelijk

te laten plaatsvinden.” Van Pol laat
weten niet te willen reageren.

Wevers gaf in haar persverklaring
aan dat er een ‘bemiddelingstraject
met een extern bureau’ zou zijn
gefaciliteerd, maar dat Van Pol zou
hebben aangegeven daaraan niet te
willen meewerken. Van Leeuwen:
,,Een verhaal heeft altijd twee kan-
ten en ik denk wel degelijk dat de
KNGU van alles in gang heeft gezet
om te proberen Sanne te behouden
voor het Nederlands team.”

Wevers zegt dat haar vertrek losstaat
van de zaak van haar vader Vincent
Wevers, die eerder door een aantal
oud-turnsters werd aangeklaagd
wegens grensoverschrijdend gedrag
maar daarvan werd vrijgesproken.
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Heerenveen | Technisch directeur
Jeroen van Leeuwen van de Ne-
derlandse gymnastiekunie KNGU
heeft teleurgesteld gereageerd
op het besluit van turnster Sanne
Wevers, die woont en traint in
Heerenveen, om uit de nationale
selectie te stappen.
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Van onze redactie

Dat bleek maandag bij de ‘Groen-
lunch’ van de Friese Milieu Federatie
(FMF), die maandelijks wordt gehou-
den. Kay Cesar, werkzaam bij TNO
en voorzitter van Nationaal Consorti-
um Zon in Landschap, vertelde er
over ontwikkelingen op het gebied
van zonne-energie en besprak de
mogelijkheden hiervoor in Fryslân
met gedeputeerde Sietske Poepjes,
directeur Landschapsbeheer Fries-
land Wiebe Bouma, en Almar Wimer
Siebenga van Us Koöperaasje.

Nieuwe zonnepanelen

De FMF ziet het belang van de ener-
gietransitie voor het klimaat, maar
wil ook oog houden voor de natuur
en biodiversiteit, vertelt moderator
Suzanna Bekkema. Om die balans te
bewaren zouden de ontwikkelingen
en plannen die Cesar schetst, helpen.
De TNO’er presenteert een nieuw
type zonnepaneel, dat aan beide
kanten werkzaam en semitranspa-
rant is. Zo laat het meer zonlicht
door naar de grond en zorgt zo voor
een betere bodemkwaliteit onder de
panelen.

Qua inpassing in het landschap be-
noemt hij de mogelijkheid van stro-
kenteelt bij de boer, bij en onder het
zonnepark. ,,Een van die stroken
wordt een kruidenstrook, waarin
veel bloemen kunnen groeien en

waar veel insecten zich zullen ont-
wikkelen. Die foerageren vervolgens
in de naburige strook, waardoor zij
kunnen helpen met de gewasbestrij-
ding. Op die strook worden zonvolg-
systemen gerealiseerd, die eigenlijk
kunnen kiezen hoe ze het paneel
willen neerzetten.” Dit om geduren-
de de dag de optimale invalshoek te
hebben

Poepjes is enthousiast. ,,Fryslân
heeft een prachtig landschap, niet
alles past daar. Dit zie ik beter inge-
past dan de klassieke velden die we
nu hebben.” Ook Bouma vindt het
‘mooie ideeën’. ,,We weten dat we
voor een uitdaging staan, we zullen
op het land moeten letten. Ik ben
benieuwd hoe de boeren hier tegen-
aan kijken. Het is mooi als Fryslân
hierin voorop gaat.”

Waar nog onduidelijkheid over lijkt

te heersen is de precieze inpassing in
het landschap, de betrokkenheid van
de burger en praktische en techni-
sche zaken. Hoewel Bouma bijvoor-
beeld benoemt nieuwsgierig te zijn
naar de visie van de boeren, ziet hij
weinig heil in kleine parken. ,,We
moeten in grotere schalen, grotere
stappen denken, anders is er versnip-
pering. Dan zien we overal kleine
postzegels. We verbruiken veel, we
kunnen beter bundelen.”

Is er wel stroom?

Wel is er een limiet aan grondge-
bruik. ,,Er is ook de Lelylijn en er
moeten meer huizen komen. We
moeten ervoor waken dat we niet
alles zomaar toelaten in ons land-
schap. We gaan toe naar gebieden
waarin we dingen tegenhouden”,
aldus de directeur van Landschapsbe-
heer Friesland. Ook maakt hij een

kanttekening bij stroomnetbeheer-
der Liander; er moet namelijk wel
genoeg capaciteit op het stroomnet
zijn.

Naast de inpassing in het landschap
denkt Siebenga van Us Koöperaasje
na over een verdienmodel voor de
burgers. Cesar ziet juist meer voor-
deel in investeringen van grote fi-
nanciële instanties: dat is vaak de
snellere weg naar aanleg van een
zonnepark.

Siebenga zegt daarnaast dat het
gunstiger zou zijn als de provincie
een coördinerende rol aanneemt en
vergunningen sneller verleend wor-
den. Iets waar Poepjes zich voor wil
inzetten. De gedeputeerde uit ook
haar zorgen over het gebrek aan
mogelijkheden voor energieopslag
en de handjes die nodig zijn om dat
voor elkaar te krijgen.

Meer aandacht voor natuur in
toekomstige zonneparken
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Leeuwarden | De provincie Frys-
lân, Landschapsbeheer Friesland
en Us Koöperaasje zijn het met
elkaar eens dat er meer zonne-
parken in Fryslân nodig zijn. De
Friese Milieu Federatie ziet graag
aandacht voor de natuur en bio-
diversiteit in deze plannen. Over
de precieze uitvoering bestaat
discussie.
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