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Even voorstellen...
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Zonneparken en biodiversiteit

▪ Biodiversiteit in intensief agrarisch landschap

▪ Bieden zonneparken ruimte voor verbetering?

▪Wat gebeurt er in Solar Eco Plus?
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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



Biodiversiteit op zonneparken = bloemrijk grasland en fauna
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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 huidige praktijk is vaak: beheer is klepelen (maaien
en maaisel blijft liggen) of schapen.

▪ Ecocertified → beheerexperimenten

▪ Op basis van huidige kennis: 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’. 



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
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Monitoring

▪ 2021- 2022: Vastleggen nulsituatie

▪ 2022 – 2023: Aanleg zonneparken 

▪ 2023 – 2025: monitoring veranderingen

▪ Verschil tussen 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 
in 2025

Focus op organische stof (HWC) en bodembiologie



Monitoring per soortgroep

▪ Broedvogels: jaarlijks

▪ BMP met 5 bezoekrondes + foeragerende vogels



Monitoring per soortgroep

▪ Insecten: Uitgangsituatie, 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

21

Havebos



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



Monitoring bodem

▪ Chemische samenstelling nulsituatie vs. zonnepark

▪ E-DNA metingen bodembiologie

• Bacteriën

• Schimmels en protisten

• Nematoden

• Mijten en springstaarten (grotere organismen)



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 Solar Eco Plus

▪ Bestaande zonneparken
(n=20)

▪ Biodiversiteit in park, 
tussen panelen, verschil
met referentiepercelen

▪ Biodiversiteit bij
beheersexperimenten op 
12 parken

Methoden monitoring gelijk

▪ Nieuwe zonneparken 
(n=6)

▪ Biodiversiteit voor en na 
bouw park (inclusief 
controle)

▪ Biodiversiteit bij 4 
innovatieve opstellingen 
en 2 dichtheden.



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.



Solar Eco Plus →bouw parken

▪ Hoe zorgen we voor optimale uitgangssituatie
biodiversiteit? Inzaaien gras? 

▪ Grasland vs. akker



Solar Eco Plus →bouw parken

▪ Voor ontstaan biodiversiteit is inzaaien op voormalige
akker niet optimaal. Maar soms wens vanuit
berijdbaarheid of verplichting inzaai vanggewas.



Solar Eco Plus →bouw parken

▪ Inzaaien gewas i.v.m. berijdbaarheid

▪ Liever B3 bermenmengsel dan Engels raaigras

▪ Nog liever Winterrogge (zand) of Wintertarwe (klei)

▪ Optimaal: kamgras, goudhaver, reukgras, glanshaver

▪ Maximaal 30-40 kg graszaad/ha



Solar Eco Plus →richtlijnen bouw

1. Stop zo snel mogelijk met bemesten. Indien mogelijk 
nog een gewas oogsten voor de bouw (uitmijnen).

2. Zaai akkers vóór de aanleg van het zonnepark in met 
graszaad van B3-bermmengsel met max 40 kg/ha. Zaai 
akkers niet in met Engels raaigras.

3. Voorkom bodemverdichting tijdens de aanleg van het 
zonnepark 

4. Frees in september na de aanleg van het zonnepark de 
bestaande vegetatie tussen de panelenrijen. Zaai deze 
stroken in met een inheems en passend 
bloemenmengsel. Onder de panelen is inzaaien niet 
nodig; dit blijft B3-bermmengsel of het bestaande 
grasland.



Solar Eco Plus →richtlijnen beheer

5. Maai in de eerste drie jaar na de aanleg van het 
zonnepark twee keer per jaar (begin juni en half 
augustus) tussen de panelenrijen en voer het maaisel 
af. 

6. Maai bij voorkeur ook onder de panelenrijen en voer 
ook hier het maaisel af. Als de constructie dit niet 
toelaat, pas dan schapenbegrazing toe in een korte 
periode tussen september en maart. Laat geen schapen 
in het zonnepark van april t/m augustus.

7. Evalueer na drie jaar het ecologische maaibeheer en 
stel bij waar nodig. Vanaf het vierde jaar kan je op 
zandgrond waarschijnlijk terug naar één maaibeurt per 
jaar rond half augustus.



Solar Eco Plus →inzaaien kruiden

▪ Kwekers aangesloten bij Levend Archief

▪ Periode: Na bouw park in september – oktober

▪ Frees tussen de rijen en overweeg ‘vals zaaibed’

▪ Zaadmengsel afgestemd op grondsoort

▪ Zaadhoeveelheid: 

Innovatieve deel 35-50 kg zaad (€60,-- per kg)

Commerciële deel tussen rijen, elke 3e rij → 5kg/ha



Uitstrooien kruidenrijk hooi



Slotopmerkingen

Solar Eco Plus

Nulsituatie bepaald in 
2021 – 2022

Nu wachten op bouw 
van de parken

Daarom nu aandacht
nodig voor
toekomstige
biodiversiteit.
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Dank voor jullie aandacht!


