
Meetprotocol biodiversiteit

zonnevelden op het land

Alex Schotman MSc, SUNDAY Bussum 13-11-2019

Wageningen Environmental Research (WEnR)

Coördinator

Kern biodiversiteit



Overzicht presentatie

▪ Waarom een meetprotocol voor biodiversiteit?

▪ Hoe is meetprotocol tot stand gekomen?

▪ Wat houdt het in?

▪ Wat gaan we ermee doen?

▪ Verkenning 10 zonnevelden 2019
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Zijn zonnevelden een bedreiging 

voor biodiversiteit/natuur?

▪ Uit onderzoek blijkt: Europese, nationale en provinciale doelen zijn 

meestal goed beschermd. 

● Provincies laten zonnevelden niet toe in natuurgebieden

● Natuurtoets verplicht

▪ Als wettelijk beschermde natuur veilig is zijn er vooral kansen!

▪ Echter, meerwaarde voor biodiversiteit geen wettelijke verplichting

▪ Algemene biodiversiteitsdoelen zijn een keuze!
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Welke biodiversiteit kiezen? 

(b.v. in combinatie met andere functies)

▪ Algemene basiskwaliteit (o.a. van de bodem)

● niet zeer kritische flora / fauna, op land 

● passend bij duurzame kringlooplandbouw)

▪ Doelen op maat

● Akkervogels in akkerlandschap

● Zeldzame / beschermde soorten in aangrenzende 

natuurgebieden

● Functionele biodiversiteit (plaagbestrijding)                              

▪ Zonneparken als ecologische verbinding

▪ Zonneparken om bufferzones te realiseren (waterpeil)
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Kok e.a. 2017 Bodem (4) 18-21



Voorschriften en richtlijnen?

Nog zeer weinig onderbouwde inzichten over effecten huidige 

ontwerpen op biodiversiteit en bodem!
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Koolstofvoorraad

in de bodem

• Afbraak

• Opslag

krijgt nauwelijks

aandacht



Nieuwe ontwikkelingen
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We willen een meetprotocol om

op uniforme wijze biodiversiteit te meten

T.b.v. voorschriften en richtlijnen 

voor natuur inclusieve zonnevelden.

▪ De wil om zonnevelden met ‘MEERWAARDE’ te ontwikkelen is 

aanwezig

● dit is ook nodig voor draagvlak

● dit gaat niet vanzelf >> harde afspraken

▪ We weten nog niet HOE

▪ Nu onderzoek doen>> vanaf 2023 toepassen
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Eisen aan een uniform meetprotocol 

met draagvlak

▪ Realistische en praktische vertaling van de doelen ‘biodiversiteit 

verhogen’ en ‘bodemvruchtbaarheid’ behouden in meetwaarden: 

voldoende indicatief

▪ Uitwisselbare resultaten

▪ Toepasbaar door kennisinstituten en groene bureau’s

▪ Haalbaar, betaalbaar en doelgericht

▪ Draagvlak onder ecologen (aansluiting op het Netwerk Ecologische 

Monitoring, CBS, PBL); veel vrijwilligers!

▪ én ontwikkelaars (passend in de gedragscode)

▪ Ruimte voor aanvullend maatwerk
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Hoe is het tot stand gekomen?

▪ Gezocht naar makkelijk te meten soortgroepen 

▪ Groepen waarvoor voldoende landelijke en regionale  referentie-

metingen bestaan

▪ Zo veel mogelijk geput uit NEM-protocollen

▪ Gezocht naar nieuwe geautomatiseerde methodes

PROCES

▪ Workshop met ecologen, ontwikkelaars en overheden

▪ Terugkoppeling concepten
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Het meetprotocol bij een basisambitie

Soortgroep/indicator ambitie 

 0 basis 

Vegetatie  jaarlijks 

Alle vogels  jaarlijks 

Insecten  jaarlijks 

Bodemorganismen 
bovengronds 

 jaarlijks 

Dagvlinders  jaarlijks 

Zoogdieren dagactief  jaarlijks 

Zoogdieren nachtactief  jaarlijks 
Vleermuizen  jaarlijks 

Installatie, grondwater en beheer  jaarlijks 

OS en Koolstofgehalte  jaarlijks 

OS stabiele fractie  Nul & 5j 

Heetwater extraheerbaar Koolstof  jaarlijks 

Indringingsweerstand  jaarlijks 

Zuurgraad  jaarlijks 

N-totaal  jaarlijks 

Stikstof Potentieel 

mineraliseerbaar 

 jaarlijks 

fosfaatstatus  jaarlijks 

kalistatus  jaarlijks 

Een biologische indicator  Nul & 5j 

 

▪ Het is een opsomming 

van standaard 

meetmethoden

▪ Met korte beschrijving 

van de methode

▪ Als er geen ambitie voor 

biodiversiteit is gekozen 

alleen vegetatie

▪ Voor bodem altijd een 

uitgebreide nulmeting, 

daarna jaarlijks deze 

maten
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Noodzakelijk onderzoek

▪ Hoe verder? 

● Monitoren verplichten? 

● Hoeveel zonnevelden moeten we volgen om voldoende 

kennis op te bouwen?

● Wie bewaakt en coördineert?

● Wie slaat technische data op?

● Wie analyseert, wanneer en hoe?

▪ In afwachting van antwoorden hierop:

● Monitoring starten in enkele tientallen velden

● Gericht onderzoek naar ontwerp voor behoud 

bodemkwaliteit

● Gericht onderzoek naar optimaal beheer zonnevelden

14-11-2019

12



Verkenning 10 zonnevelden in 2019

▪ Twee zonnevelden per dag in de nazomer!

▪ Technische eigenschappen

▪ Ligging in het landschap

▪ Vegetatieopname en bodemmonsters:

● Onder panelen

● Tussen de rijen

● In de rand van het veld

▪ Losse fauna waarnemingen
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Grote spreiding in omvang en bedekking
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Eerste resultaten vegetatie
14-11-2019
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Wegberm 50-60

Productiegrasland 20

Totaal zonnepark gemiddeld: 73



Veel potentie maar geen doelgericht 

beheer
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Signalen van te weinig vegetatie op droge 

zandgrond bij portret geplaatste panelen
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Verruiging en invasieve exoten vragen 

aandacht
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▪ signaleren en agenderen van de problematiek rond grondgebonden 

zonneparken

▪ ontsluiten van kennis www.zoninlandschap.nl

▪ initiëren en uitvoeren van onderzoeks- en demonstratieprojecten

▪ bestaat uit projectontwikkelaars, financiële dienstverleners, 

ontwerpers, adviseurs, kennis- en overheidsinstellingen
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Sluit je aan



Bedankt voor de aandacht. 

▪Vragen?
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