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Even voorstellen...
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Zonneparken en biodiversiteit

▪ Biodiversiteit in intensief agrarisch landschap

▪ Hoe zien de meeste zonneparken eruit?

▪ Ruimte voor verbetering?
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Intensief agrarisch landschap

▪ Grootste probleem achteruitgang biodiversiteit in 
Nederland is voedselrijkdom

▪ Veel planten kunnen overal wel groeien, maar 
concurrentie bepaalt welke soorten het winnen. 



Intensief agrarisch landschap



Biodiversiteit

▪ De meeste zonneparken worden aangelegd op 
voedselrijke landbouwgrond

▪ Bemesting en bestrijdingsmiddelen niet nodig, dus in 
theorie kan er veel beteren



Voedselrijke bodem: weinig biodiversiteit



Voedselarme bodem: veel biodiversiteit



2020: Inventarisatie 25 zonneparken

• Opdrachtgever: LNV

• Doel: richtlijnen voor ontwerp en beheer zonneparken

• Bevindingen: Grote verschillen in biodiversiteit, 
gerelateerd aan ontwerp en beheer en onderhoud. 

• Slechts 3 van de 25 parken goed beheerd, veel kansen 
nog niet benut



Zuid opstelling
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Oost-west opstelling
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Intensief

(Heerhugowaard)
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Extensief (Hengelo Gld)
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Biodiversiteit op zonneparken = bloemrijk grasland en fauna
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Inventarisatie 25 zonneparken



Inventarisatie 25 zonneparken







Inventarisatie 25 zonneparken



Inrichting

▪Hoe meer ruimte tussen
de tafels, hoe meer
kansen voor biodiversiteit

▪ Liever een zuidopstelling

dan oostwestopstelling



Semi-transparante panelen

▪ Glas-glas, laten ca. 20% licht
door

▪ Hypothese is meer vegetatie bij
oost-west opstelling

▪Wordt momenteel onderzocht



Semi-transparante panelen - Rilland



Biodiversiteit vergroten? Begin bij

vegetatie → fauna volgt
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Beheer

▪ Essentieel voor biodiversiteit is dus verschraling van de 
bodem. 

▪ Focus bij aanleg zonneparken ligt op ‘landschappelijke
inpassing’ i.p.v. beheer

▪ De praktijk is vaak: beheer is klepelen (maaien en 
maaisel blijft liggen) of gazonbeheer.

▪ Noodzakelijk is minimaal 3 jaar na aanleg maaien en 
maaisel opruimen. Kleigrond 2x per jaar, zandgrond 1x 
per jaar

▪ Indien voldoende verschraald: Gefaseerd beheer t.b.v
insecten. Bijv. 10% laten staan of ‘sinusbeheer’. 



Sinusbeheer



Beheer

▪ Geen gif a.u.b...

▪ Schapen pas na
verschraling en in 
compartimenten
(drukbegrazing)



Inzaaien? Levend Archief

▪ Streef naar spontane ontwikkeling. Toch inzaaien? Dan 
bij erkende zaadkwekers Levend Archief

▪Waarom? Bijna de helft van de wilde planten staat op de 
rode lijst→ verlies inheemse genetische diversiteit

▪ Doel: natuurinclusieve zonneparken ontwikkelen



Geen uitheemse eenjarige soorten...



maar overjarige inheemse soorten.



Uitstrooien kruidenrijk hooi



Conclusies

▪Meer aandacht nodig voor nevenfuncties
zoals biodiversiteit.

▪Vergunningverleners (vaak gemeenten) 
kunnen daarin sturen → kennis vergroten

▪Geen pleidooi voor meer zonneparken op 
land. Maar als ze daar toch komen, dan 
graag altijd meerdere functies.



SolarEcoPlus:  6 nieuwe parken

▪ Op de meest voorkomende bodemsoorten in Nederland: 
zand, veen en klei.

▪ 4 verschillende configuraties: zuidopstelling, oost-west 
opstelling, verticaal (tweezijdig) en zonvolgend 
(meedraaiend met de zon)



Zonnepark Havebos, Silvolde





25 meter

25 meter

50 meter

Innovatieve deel (4x 
0.25 ha = 1 ha)

Commerciële deel 
(minimaal 1 ha)

Zonvolgend

Zuid

Verticaal

Oost-West
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Monitoring

▪ 2021: aanleg (jaar 0), 2022: jaar 1, 2023: jaar 2, 2024: 
jaar 3

▪ Verschil paneelopstellingen: vegetatie, bodem, insecten, 
muizen

▪ Gehele park: vlinders, vogels, vleermuizen (nulmeting vs
zonnepark)



Monitoring per soortgroep

▪ Vegetatie: jaarlijks, in mei en augustus

16 m2 Braun-Blanquet opnamen + totale soortenlijst

▪ Bodem: 1e meting: (voorjaar na constructie), 2e meting 
year in 2025

Focus op organische stof (HWC) and bodembiologie



Monitoring per soortgroep

▪ Broedvogels: jaarlijks

▪ BMP met 5 bezoekrondes + foeragerende vogels



Monitoring per soortgroep

▪ Insecten: Uitgangssitiatie, 2e jaar (beperkt) en jaar 3/4

- Piramidevallen van 1 m2, 4 rondes (2 in mei, 2 in juni)

▪ Identificatie tot op familie of orde

+ totale biomassa



Monitoring per soortgroep

▪ Grondgebonden zoogdieren: 

Anekdotische waarnemingen met 
cameravallen



Cameravallen
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Monitoring per soortgroep

▪ Vleermuizen: Uitgangssituatie + 2e of 3e jaar

▪ Elekon WE X4 batlogger met 3 microfoons per park, 
continue registratie van half april - november

▪ Samenwerking met Wageningen Marine Research



EcoCertified Solar Parks

en met 
8 provincies, NMF, RWS

gedragen & 
uitgevoerd door:

➢ Doel: ECOcertified Solar Label per augustus 2025, v1.0 in 2022

➢ Groot consortium
samen met 10 ontwikkelaars, aangesloten bij Holland Solar

➢ Onderzoek in 20 zonneparken verspreid over Nederland, 
beheerexperiment in 12 parken

➢ 3 AIO’s : hoe voorkom je schade aan de bodem en
hoe bevorder je biodiversiteit in het zonnepark?

RVO-subsidie MOOI 22004

bodem insecten & vegetatie vogels & zoogdieren



Ecocertified – Stand van zaken

▪ Nulmetingen (bodem, insecten, zoogdieren) – AIO’s

▪ 1e versie label wordt najaar 2022 uitgegeven.

▪ Beheersexperimenten op 12 parken vanaf 1 sept 2022

● Klepelen zonder afvoer (2x per jaar)

● Maaien met afvoer (2x per jaar)

● Begrazing met schepen

● Optimaal maaibeheer voor biodiversiteit



Dank voor jullie aandacht!


