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SLZ - Wie zijn we, wat doen we?

Biodiversiteit

Beleving

Samenwerking

Cultuurhistorie

Beheer en ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap sinds 1982
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Beheer en ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap sinds 1982



Biodiversiteit

“Verscheidenheid aan leven”
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Biodiversiteit

biodiversiteit.nl

Het belang van biodiversiteit

Ecosysteemdiensten→ 

Veerkracht van de 
natuur 

Genenbank

Intrinsieke waarde 
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Biodiversiteit

Het belang van biodiversiteit



Biodiversiteit

Trends
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Biodiversiteit

Speciale aandacht voor de bodem

Buenemann et al 2018



Zonneparken & biodiversiteit

Oorzaken  & mogelijke effecten

Oorzaken

• Andere 
landschappelijke 
invulling

• Veranderde lichtinval 
en neerslagverdeling

• Panelen & 
draagconstructies

• Activiteiten tijdens 
aanleg en onderhoud

Mogelijke effecten (positief of negatief) op:

• leefgebied voor zoogdieren, vogels, insecten, amfibieën en 
reptielen 

• primaire productie en bodemkoolstof 

• samenstelling flora-/faunagemeenschappen

• Bodem (erosie; uitloging; verdroging; verdichting en 
verslemping; bodemecosysteemdiensten en –vruchtbaarheid; 
waterretentie en uitwisseling  met atmosfeer) en –vervuiling

• lokaal en microklimaat 
(verdamping, condensatie, temperatuur)



Zonneparken & biodiversiteit

Factoren

1. Uitgangssituatie op én om de locatie (bodemgesteldheid, natuurwaarden)

2. Ecologische inrichting  ja/nee 

- vegetatie en microtopologie
- type omheining
- type paneel, oriëntatie, verspreiding
- draagconstructie, fundering

3.    Extensief beheer ja/nee

Oorzaken  & mogelijke effecten



Zonneparken & biodiversiteit

WUR 2018

Oorzaken  & mogelijke effecten



Aanbevelingen

1. Denk in 4D (in de ruimte & door de tijd).
2. Neem de Gedragscode Zon op Land als uitgangspunt.
3. Neem beheer mee in de planning. Een beplantingsplan en inzaaien is niet voldoende. Zeker in de 

eerste jaren is een actieve sturing nodig om tot een gewenste ecologische successie te komen.
4. Neem monitoring mee in de planning. Sluit daarbij aan bij gangbare methodiek om een bijdrage te 

kunnen leveren aan kennisdatabase. Kwalitatieve én kwantitatieve monitoring. Overweeg de inzet 
van vrijwilligers (NEM).

5. Ecologische inrichting (met advies ecoloog)begint ook in de planningsfase. Bepaal eerst de 
natuurdoelstellingen van het park (doelsoorten, algemeen?) en creëer dan een passende biotoop.

6. Ontzie in ieder geval de bodem! 
7. Stel deze punten als voorwaarde voor vergunningverlening.



Voorbeeld

Zonnepark als biotoop weidevogels

Zonnepark aansluitend aan weidevogelgebied. 
Nodig: extensief (nat) grasland en vooral 
openheid. 

Maatregelen
- Sloten als afscheiding i.p.v. beplanting. Of 

gebruik alleen lage struiken.
- Kiezeldak op transformatorhuisjes voor 

scholekster (broedgelegenheid)
- Pas geen begrazingsbeheer toe. Kans op 

vertrappen van nesten is aanwezig, zeker 
wanneer het kleine oppervlaktes betreft.

- Stem maaibeheer af op de broedperiode van 
de soorten en/of inventariseer vooraf of er 
vogels zitten.

- Natte greppels of ondiepe plassen als 
foerageerplekken. 
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Vragen?

www.landschapsbeheerzeeland.nl / info@landschapsbeheerzeeland.nl


