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ZON OP DIJKEN?

• Dijken bieden ruimte voor ontwikkeling van zonneparken, 300 km2

(potentieel 11 GWp)

• Combineren dijkversterking met inpassing PV (dijkverharding)

Kansen

Uitdagingen
• Waterveiligheid

• Kwaliteit grasbekleding (bij onverharde dijken)

• Inspectie en beheer dijk en PV systeem

• Erosievormende elementen minimaliseren

• Maatschappelijk draagvlak

• Netaansluiting



Systeem bouwers

PROJECT ZON OP DIJKEN

Kennisinstellingen Waterbeheer

Draagvlak onderzoek

Doel: In kaart brengen hoe PV systemen kunnen worden geplaatst op dijken

Project consortium:

Financiële ondersteuning 



PROJECT ZON OP DIJKEN

• Twee verschillende veldtest locaties 

• Vier verschillende systemen worden 

verkend  

• Bouwfase voorjaar 2020 – monitoring tot 

najaar 2022

Zuiderzeeland Knardijk

Scheldestromen, Spuikom Ritthem



SYSTEEM TNO – EURORAIL

• Systeem op palen

• Maaibeheer dijk: schapen (1 meter 

tussen PV paneel en dijk)

• Negen PV “tafels” (3 type panelen)

• Vermogen gekleurden panelen 

~60% t.o.v. traditionele panelen 

• Omvormers onder centrale  tafel



SYSTEEM TNO – EURORAIL, LEERPUNTEN

A B C

Grasgroei onvoldoende voor duurzame instandhouding 

beworteling (na 1 seizoen)

Instraling op jaarbasis dijk-oppervlak is gemodelleerd, 

Meerdere variaties in bedekkingsgraad zijn gebruikt. 

Configuratie met afstand tussen rijen meest veelbelovend.  

A

B

C

PV-Tafel
Instraling onder tafel op jaarbasis



SYSTEEM TNO – EURORAIL, LEERPUNTEN

Grondbedekking verbetert door wijziging tot ca 10% lager dan de referentie.



SYSTEEM DELMECO

• Systeem in het vlak van de dijk

• Betonnen elementen (1 

element/paneel)

• Aansluitingen en DC bekabeling 

verwerkt in betonnen 

verankering



SYSTEEM DELMECO, LEERPUNTEN

• Erosie-vorming rand betonelement en graszode

• Isolatiefouten door regenwater in beton-uitsparingen, opgelost in nieuw ontwerp



SYSTEEM SOLTRONERGY 

• Verticaal hangende panelen 

• Verankering middels zware 

betonnen elementen

• Ruimte tussen dijktalud en 

panelen voor onderhoud en 

inspectie

• Zeer open ontwerp t.b.v. 

graskwaliteit



Minimale impact op grasbekleding

Systeem dient mechanisch “zwaar” uitgevoerd te worden t.o.v. geïnstalleerd 

vermogen.

Veel beweging tijdens stormachtige omstandigheden

Systeem gaat bij sterke wind oscilleren

SYSTEEM SOLTRONERGY, LEERPUNTEN



SYSTEEM SOLTRONERGY, LEERPUNTEN

• Nieuw ontwerp n.a.v. leerervaringen

Storm Eunice 18 februari 2022:



Systeem op “Solarbase” verharding (Solarbase is opgebouwd uit secundaire bouwstoffen)

PV panelen verankerd in verharding. 

Afwatering middels grasbetonelementen. 

SYSTEEM AFVALZORG



SYSTEEM AFVALZORG

• Geen erosie geconstateerd tussen verharding en dijk



DRAAGVLAK

Draagvlak Zon op Dijken is lager t.o.v. “andere” zonnestroom toepassingen. Dit maakt het voor zon op 

dijken nog belangrijker om hier nauwgezet mee om te gaan. 

Vroegtijdige communicatie, (financiële) participatie, landschappelijke inpassing (kleur en “indijk”) zijn 

elementen die kunnen worden ingezet om het draagvlak te vergroten

GIS methodiek ontwikkelt om dijklocatie te identificeren die o.b.v. draagvlak het meest geschikt zijn.



ALGEMENE ERVARINGEN EN VERVOLG

Beperking bouwperiode: in het stormseizoen 15 oktober – 15 maart mag niet gebouwd worden. 

Nog geen duidelijke vergunningsvoorwaarden voor zonnestroom-systemen op dijken. 

PV systemen op verharde dijken in een dunbevolkt gebied lijken het “laaghangend fruit”



YOUR TIME
THANK YOU FOR

Maarten.Dorenkamper@tno.nl


