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Zonnepanelen op water en
ecologie



Based on: IPCC 2019

Mondiaal: noodzaak



Mondiaal: Uitsterving van soorten

Urban, 2015, Science



Mondiaal: Verlies
ecosysteemdiensten

University del Pais Vasco, defining ecosystem services



 Ecologisch onderzoek aan het 
INNOZOWA project

Waterschap rivierenland

Lokaal: effecten op ecologie
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Lokale effecten op ecologie

Zon

Bodem: afbraakprocessen leiden tot broeikasgas uitstoot, vooral bij weinig zuurstof











Lokale feedback op mondiaal
systeem
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Ecologie is anders onder zonnepanelen

Veranderingen in: 

 productie (groei algen en planten)

 zuurstofdynamiek

 nutriënten en broeikasgasuitstoot

Interacties zijn complex en systeemafhankelijk (bijv. 
diep vs ondiep)

Lokale effecten
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Regionale impact



Meer nutriënten (poep)
Ook meer vogelhabitat?







O2 = 5 mg/L

T = 15 oC



Regionaal: Niet lineare respons
ecologie op beddekkingsgraad

PCLake analyse naar effecten van beschaduwing (overkluizing) 
voor verschillende randvoorwaarde: van den Berg 2016, Witteveen+Bos

Wettelijke grenswaarde
vegetatiebedekking



Uitgangspunten:

 Mondiale noodzaak is duidelijk

 Lokale impact is een gegeven

Open vragen:

 Hoe groot is de lokale impact, en hoe interacteren licht, 
temperatuur, wind en biologische processen?

 Regionale invloed is onbekend, en reageert niet linear

 Broeikasgasuitstoot door veranderend lokaal en regionaal
systeem is een aandachtspunt



Hoe verder?
Strategisch adaptive co-management

e.g. Crowe, Foley, & Collier (2016). Environmental science & policy



Pilots met ecologisch
onderzoek en monitoring

Data sharingSamen leren
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