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Waar ging het ook al weer om?

• De noodzakelijke uitrol van zonneparken verloopt te traag vanwege 
maatschappelijke weerstand.

• Holland Solar heeft een gedragscode geformuleerd en actief 
meegewerkt aan het opzetten van dit onderzoek.

• In het projectplan staat centraal:
een label voor de borging van de in de gedragscode beloofde 
maatschappelijke meerwaarde
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Kennisontwikkeling in het projectplan

1. EcoCertified Solar Label uit labels NLGreenlabel
2. Beheer van zonneparken
3. Ontwikkeling van biodiversiteit in zonneparken
4. Behoud van bodemkwaliteit en koolstofopslag
5. Vertaling in richtlijnen voor toepassing
6. Economische en maatschappelijke evaluatie van ecologisc

he richtlijnen
7. Fundament leggen voor verdere ontwikkeling van kennis en

kennisverspreiding na 2025
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Het label vraagt meer kennis dan dit 
onderzoek kan bieden!
• De focus ligt op ontwerp en beheer van de kern van zonneparken

• Helaas kunnen we geen aandacht besteden aan:
agri-pv, zonneladder, meervoudig ruimtegebruik, landschappelijke inpassing, 
participatie, duurzame materialen, etc.

• Echter het proces van certificering begint vóór vergunningverlening en 
vraagt wel om deze kennis

• Samenwerking is noodzakelijk!              >>>>>>
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Aandachtspunt voor toepassing ECSL en 
kennisontwikkeling
• Ik zie een trend naar ontwikkeling landschapselementen 

in combinatie met een zonnepark
(tender Brummen: gemiddeld > 40% ruimte ‘onbedekt’)

• Effect van landschapselementen buiten de kern is evident

• De vraag is vooral hoe je in de kern (binnen het hek) biodiversiteit 
ontwikkelt en de bodem spaart

• Is een compact zonnepark,
met landschapselementen daarbuiten, beter?
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Belang van behoud van bodemkwaliteit

• Behoud bodemkwaliteit is goed, 
reserveren goede landbouwgrond voor eiwitproductie is beter

• Ook koolstofopslag is van niet te onderschatten belang

• Bodemtoets mooi begin maar nog veel onzekerheden
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De toekomst van zonneparken?
(persoonlijke visie)

• Ja: primair PV in de stad
• De vraag is enorm
• Zon op Land blijft nodig
• Met sturing a.u.b.

• Bioindustrie gaat verdwijnen
• Ontwikkel energielandschappen op arme 

zandgronden
• PV, CO2-opslag, biobased...
• Een alternatief voor boeren!
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Overdracht projectleiderschap – Bedankt!
• 8 november ga ik met pensioen, word ik opnieuw geboren
• Het gezamenlijk opzetten van dit project was voor mij een nieuw proces, 

voor velen van jullie.
• Een achtbaan. MOOI
• BEDANKT!

Ik draag het stokje vol vertrouwen over
aan Karen Krijgsveld
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Programma EcoCertified projectmeeting

9:00-9:20 Alex Schotman (WUR) –
EcoCertified Solar Parks: biodiversiteit garanderen in zonneparken

9:20-9:40 Steven Kamerling (NL Greenlabel) –
Het EcoCertified Solar Label als handvat om biodiversiteit te waarborgen

9:40-10:00 Stephan Schorn (Eelerwoude) - Beheer in zonneparken
10:00-10:15 Discussie
10:15-10:45 Koffiepauze
10:45-11:05 Chloe Tavernier / Luuk Scholten (WUR) – Soil quality in the solar parks
11:05-11:25 Timea Kocsis (WUR) – Insect diversity in the solar parks
11:25-11:45 Chloe Tavernier (WUR) – Mammals and birds in the solar parks
11:45-12:00 Discussie
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