
Biodiversiteit in  
je zonneveld,  
hoe doe je dat?
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Maak jouw zonneveld natuurinclusief 

Het klimaatprobleem wordt steeds urgenter en vraagt 

dringend om actie op alle fronten. Overijssel heeft, 

net als de rest van de wereld, geen tijd te verliezen: 

we moeten aan de slag met een groot pakket aan 

klimaatmaatregelen, waar extra zonnevelden en 

windmolens op land ook onderdeel van uitmaken. 

Naast het klimaatprobleem, kampen we ook met 

een biodiversiteitscrisis: steeds meer planten- en 

diersoorten hebben het moeilijk in onze provincie. En 

hoe belangrijk duurzame opwekprojecten ook zijn om 

het klimaatprobleem het hoofd te bieden; ze zijn vaak 

van grote invloed op de lokale natuurwaarden. Maar wat 

nu als we samen inzetten op een meer natuurinclusieve 

energietransitie? Een energietransitie waarbij de 

opwekprojecten niet ten koste gaan van natuur en 

landschap, maar juist een waardevolle bijdrage hieraan 

leveren.  

In deze welkomstkaart geven we je tips 
hoe je een zonneveld, met zowel simpele 
als meer intensieve ingrepen, meer 
biodivers kunt maken. 
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De spelregels

Om te beginnen zijn er wettelijke 

verplichtingen om een zorgvuldige inpassing 

van zon-op-land te waarborgen. Wil je zeker 

weten dat je de natuur meeneemt in het 

ontwerp? Hanteer dan de “gedragscode zon 

op land”. Hierin zijn basisafspraken gemaakt 

om een negatieve impact op de omgeving te 

voorkomen en ecologische meerwaarde te 

realiseren. 

Op het gebied van biodiversiteit worden 

hierin de volgende elementen genoemd: 

1. Houd ten minste 25% van het 
grondoppervlak onbedekt. 
Ruimte tussen en rond de panelen biedt 
kans voor de natuur. Daarnaast kunnen 
natuurinclusieve landschapselementen zo 
een plek krijgen op het terrein. 

2. Voorkom verdroging van de bodem 
door een gelijkmatig neerslagverdeling 
te waarborgen.  
Het verhogen van  de grondwaterstand 
kan in sommige gebieden de biodiversiteit 
ten goede komen.

3. Voeg natuurelementen toe aan je 
ontwerp.  
Om de juiste elementen te kiezen, schakel 
je  ecologische expertise in.

4. inheemse kruidenrijke vegetatie 
Er wordt gestuurd op inheemse 
kruidenrijke vegetatie. 

5. Klein wild kan het park ongehinderd 
betreden. 
Bijvoorbeeld door faunapassages. Door 
omheining niet te hoog te maken worden 
ook reeën niet gehinderd.

6. Natuurwaarden worden geborgd in een 

aanleg- en beheerplan. 

Natuurwaarden worden geborgd in een 

aanleg- en beheerplan, verzorgd door 

de ontwikkelaar en lokale en nationale 

natuurorganisaties.  

https://hollandsolar.nl/u/files/gedragscode-zon-op-land.pdf
https://hollandsolar.nl/u/files/gedragscode-zon-op-land.pdf
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Biodiversiteit realiseren in je zonneveld, hoe doe je dat?
De spelregels zijn de basis voor elk ontwerp. Er is echter meer mogelijk. We laten je graag een aantal voorbeelden zien van 
maatregelen die je kunt nemen om de biodiversiteit te verbeteren.

VERBETER DE LICHT- EN REGENINVAL

Een hoge constructie zorgt voor meer lichtinval en 

regenwater onder de panelen.

Laat altijd voldoende ruimte tussen de zonnetafels. Dit 

vergroot de lichtinval, zorgt voor een betere verdeling van 

regenwater én maakt het zonnepark aantrekkelijker voor 

vogels. 

Oriëntatie op het zuiden levert meer licht en regenval op 

tussen de panelen dan een gesloten oost-west opstelling. 

Wanneer er genoeg ruimte wordt gecreëerd tussen de 

panelen kan een oost-west opstelling wél uitkomst bieden.  

De energieopbrengst kan lager zijn dan bij een zuidelijke 

oriëntatie, maar de opbrengst is beter verdeelt over de dag. 

Overweeg nieuwe technieken die lichtvermindering 

aanpakken, zoals (semi)-lichtdoorlatende panelen of 

verticale bi-facial panelen.

1. Een hoge constructie

3. Ruimte tussen de zonnetafels

2. Oriëntatie op het zuiden

4. Overweeg nieuwe technieken
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CREËER WATERELEMENTEN ZORG VOOR EEN NATUURLIJKE OMHEINING

Een poel zorgt voor een grotere 

diversiteit aan habitats binnen je 

zonnepark. Ook waterplanten en 

amfibieën en reptielen (denk aan 

kikkers, padden, salamanders en 

hagedissen) vinden zo een plek 

op het terrein. Het creëren van 

een microreliëf is hierbij van groot 

belang. Door diepe delen af te 

wisselen met zonbeschenen bodem 

en oevers is er voor ieder wat wils. 

Een ronde poel is daarom minder 

geschikt dan een meer grillige vorm.  

Mochten er al traditionele 

watergangen in het gebied 

aanwezig zijn kan veel winst 

behaald worden met het creëren 

van natuurvriendelijke oevers.

Hekwerk met faunapassages. Door 

de rust is een zonneveld juist een 

fijne plek voor kleine zoogdieren. 

Zorg er dus voor dat ze het gebied 

ook kunnen betreden. 

Laat planten aan en langs de hekken 

groeien. Zo creëer je beschutting 

voor bijvoorbeeld de bosmuis. 

Hekloos bouwen en in plaats 

daarvan gebruik maken van 

natuurlijke omheining, zoals 

dichte hagen (bv meidoorn) of 

watergangen. 

 

Veel verzekeringen vinden dit lastig, 

maar er wordt wel steeds meer naar 

gekeken.

Simpele oplossing:

Betere oplossing:

Beste oplossing:
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BIED NEST- EN SCHUILGELEGENHEID INHEEMSE KRUIDENRIJKE VEGETATIE

Er is een scala aan maatregelen mogelijk om nest- en 

schuilgelegenheid te creëren voor insecten, vogels, kleine 

zoogdieren, amfibieën en reptielen. Er zijn (nest)kasten te koop 

voor vogels, uilen en vleermuizen. Wil je weten welke kast je nodig 

hebt? Neem contact op met een lokale vogelwerkgroep, zij kunnen 

je verder helpen. Daarnaast kun je ook zelf aan de slag met het 

maken van bijvoorbeeld: 

Zonnevelden worden vaak gerealiseerd op plekken waar voorheen (agrarische) 

activiteiten waren. Een snelle ecologische winst valt dan ook te behalen met het 

creëren van een meer kruidenrijke vegetatie binnen en rondom het zonneveld. 

Het is erg locatieafhankelijk (grondsoort, zuur/kalkrijk, etc.) welke resultaten 

behaald kunnen worden. Benader hiervoor dan ook een ecoloog om een plan 

te maken voor de aanleg, maar vooral ook voor het beheer. Hier wordt vaak te 

makkelijk over gedacht maar juist goed beheer levert de beste resultaten. 

In samenspraak kan dan bijvoorbeeld ook bekeken worden of begrazen, maaien 

(en afvoeren), of een combinatie van deze twee de beste beheer methode is.

1. Insectenhotels 

2. Takkenwal en houtril 

3. Broeihopen 

4. Kunstmatige burchten 

of schuilgelegenheden

1.

3.

2.

4.



Wil jij nog meer doen? 
Ontwikkel een energietuin! 
Een Energietuin is een multifunctionele plek waar 

gezelligheid, natuur, recreatie en de opwek van 

schone energie hand in hand gaan. En zeker zo 

belangrijk: we ontwerpen en maken de Energietuin 

samen met de omgeving. Zo moet er een beleefbaar 

landschap ontstaan dat meerwaarde levert voor het 

gebied. Op dit moment zijn er vier Energietuinen 

in ontwikkeling. En dat is nog maar het begin van 

de beweging: de inzet is dat veel meer duurzame 

energieprojecten beleefbaar en multifunctioneel 

worden. 

Wil jij weten hoe je komt tot een energietuin? Op de 

website van Energietuinen vind je een toolkit met 

video’s en informatiebladen om hier zelf mee aan de 

slag te gaan.

Wil je jouw ontwerp nog natuurinclusiever 

maken? Dan raden we aan ecologische 

expertise in te schakelen om te kijken wat 

past bij jouw locatie.  

En bekijk de uitgebreide checklist van De 

Natuur en Milieu Federatiesom te  zien wat er 

allemaal nodig is om de natuurbelangen bij 

grondgebonden zonneparken te borgen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 

Neem dan contact op met:   

Leander Broere 

l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl 

038 425 0969  

Of  

Wendy Oude Vrielink 

w.oudevrielink@natuurenmilieuoverijssel.nl 

038 425 0964

Meer informatie

Contact

https://www.energietuinen.nl/zelf-aan-de-slag-toolkit/
https://www.energietuinen.nl/zelf-aan-de-slag-toolkit/
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2019/06/190516-NMF-NM-Checklist-Natuurbelangen-Grondgebonden-Zonneparken-DIGITAAL.pdf


Zwolle, september 2022

Natuur en Milieu Overijssel 

Assendorperdijk 3 

8012 EG Zwolle 

038 425 0960 

www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Info@natuurenmilieuoverijssel.nl
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