Natuur in zonneparken
Interactieve bouwstenen voor zonneparken
in bermen en knooppunten van rijkswegen

Klik om door te rijden...

Interactief bouwstenen document

Inleiding
De komende jaren worden er veel zonneparken aangelegd
om zo voldoende duurzame energie op te wekken. Ook
Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland onderzoeken in een pilotprogramma
de beste manieren om rijksgrond in te zetten voor opwekking
van zonne-energie. Naast de energietransitie is een andere
grote opgave het behoud en waar mogelijk versterken van
natuur en biodiversiteit. Door slim met beschikbare ruimte
om te gaan kunnen zowel energieopwekking als biodiversiteit
de juiste aandacht krijgen.

Rijkswaterstaat en partners kunnen de ontwikkelde
bouwstenen gebruiken op de te ontwikkelen pilotlocaties met
zonneparken. Naast biodiversiteit spelen ook andere factoren
een rol, zoals ruimtelijke inpassing, participatie en een zo laag
mogelijke SDE-subsidie. Het bouwstenendocument geeft
praktische ondersteuning aan de aandacht voor biodiversiteit.

Aan de hand van het bouwstenendocument zijn twee situaties
als voorbeeld uitgewerkt: een berm en een verkeersknooppunt.
Een vervolg stap is het maken van een locatiespecifiek ontwerp,
want geen enkele plek is hetzelfde. Het bouwstenendocument
Rijkswaterstaat heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om is een bruikbaar hulpmiddel bij de realisatie van locaties waar
zonneparken en natuur te combineren en welke bouwstenen er energieopwekking en biodiversiteit hand in hand gaan.
zijn om deze combinatie succesvol te laten zijn. Daarvoor heeft
Rijkswaterstaat Royal HaskoningDHV ingeschakeld. Op basis
van literatuuronderzoek, expertmeetings en praktijkervaringen
is er toegewerkt naar een interactief bouwstenendocument.
Met het onderzoek is meer inzicht verkregen in de vele
variabelen die van invloed kunnen zijn op de interactie van
natuur en zonneparken. Nader onderzoek is nodig om tot
verdere aanscherping te komen. In het interactieve document
worden aandachtspunten genoemd, waaraan ‘bouwstenen’
zijn gekoppeld die bijdragen aan een positieve invloed op de
biodiversiteit bij zonneparken.

Disclaimer

Colofon

Veel over de relatie tussen biodiversiteit en zonneparken
is nog niet bekend. Gelukkig start er steeds meer
onderzoek naar effecten op bodemvruchtbaarheid,
watervasthoudend vermogen, koolstof vastleggend vermogen,
erosiebestendigheid, specifieke populaties en biodiversiteit
op langere termijn. Bij hoge bestaande natuurwaarden zal
het toepassen van de bouwstenen deze natuurwaarden niet
snel verhogen: bij hoge natuurwaarden kun je dus vanuit
biodiversiteitsoogpunt beter naar ander plekken kijken
voor het realiseren van een zonnepark.. Als de inzet van de
bouwstenen soorten aantrekt die daarmee een groter risico
lopen om aangereden te worden moet hiervoor extra aandacht
zijn.

Dit document is opgesteld door Royal HaskoningDHV in
opdracht van Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Mattijs Erberveld
Royal HaskoningDHV
Martin de Haan
Clim Sorée
Rick van Nielen
Bijdragen
Met bijdragen van: Alex Schotman (WUR), Kay Cesar (TNO), Eric
Tonnaer (Vattenfall), Hans Cornelissen (VU), René Alma (RVO),
Camiel Dijkers (Provincie Noord-Holland), Albert Vliegenthart
(Vlinderstichting), Maurice la Haye (Zoogdiervereniging). Ilja
Zeilstra (Zoogdiervereniging), Nadinja Hettinga (RWS), Toine
Morel (RWS) en Jan Timmerman (RWS)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
mattijs.erberveld@rws.nl of martin.de.haan@rhdhv.com.
Meer informatie over zonne-energie op en langs infrastructuur
is te vinden op www.zonopinfra.nl.
Datum: september 2020
Versie: Definitief

De aandachtpuntenbalk aan de zijkant
is de inhoudsopgave van dit document.
Met de aandachtpunten worden de
behoeften van flora en fauna belicht om
inzicht te geven in de mogelijkheden voor
verbetering van de biodiversiteit. Door
op de aandachtpunten te klikken kunt u
andere pagina’s bezoeken.
Op deze pagina’s vindt u meer informatie
over de bouwstenen die aan de
aandachtspunten gekoppeld zijn.
Om terug te keren naar het hoofdscherm,
kunt u het aandachtspunt nogmaals
aanklikken.
(Het is ook mogelijk om naar volgende
pagina’s te scrollen)
Klik op de pagina om door te gaan.

Dit is een bouwsteen.
De icoontjes geven aan met welke
aandachtspunten de bouwsteen
verbonden is.

Deze casussen geven aan hoe de
bouwstenen gebruikt kunnen worden
aan de hand van voorbeeldgebieden.
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V1

Toepassing van de bouwstenen: twee voorbeelden
Door toepassing van de juiste bouwstenen zijn er mogelijkheden om biodiversiteit langs rijkswegen te stimuleren
bij plaatsing van zonnepanelen. Om te illustreren hoe de keuze voor specifieke bouwstenen kan worden gemaakt
zijn twee voorbeelden gepresenteerd: één knooppunt en één berm. Belangrijk voor de keuze zijn de (potentiële)
rol van knooppunt/berm in de omgeving (als verbinding tussen natuurgebieden of als onderdeel van een
natuurgebied) en de toestand waarin knooppunt/berm zich bevindt (voedselrijk of voedselarm, weinig of veel
variatie, weinig of veel natuurpotentie). Om te kunnen bepalen welke bouwstenen kunnen worden toegepast
is het daarom verstandig om (1) vast te stellen welke flora en fauna al aanwezig zijn op de locatie en in de
omgeving, (2) te kijken welke potenties er zijn om beter te voldoen aan de behoeften van flora en fauna en (3) te
beoordelen of en zo ja waar de locatie mogelijkheden biedt voor realisatie van specifieke bouwstenen.
Voorbeeld 1. Knooppunt
De locatie in Voorbeeld 1 is een fictief knooppunt dat grenst aan een natuurgebied. Binnen de begrenzing van het
knooppunt is er nauwelijks sprake van hoogteverschillen. Op de voedselarme bodem is een weinig gevarieerde
vegetatie te vinden.

Bouwstenen per punt van aandacht:
Licht toetreding en Bodem vochtigheid
1 Bedekkingsgraad
Bouwsteen		:
Bouwsteen		:
2 Openheid
Met voldoende ruimte tussen de panelen en een zuidopstelling
of een oostwestopstelling met open nok wordt gezorgd voor
voldoende licht en wordt uitdroging van de bodem voorkomen
Variatie
6 Reliëf
Bouwsteen		:
Met een variatie van droge hoger liggende delen en wat
diepere vochtige delen ontstaan gevarieerde habitats.

2

Natuurlijk beheer

1

Bouwsteen		10 : Gefaseerd maaien
Door niet alle vegetatie tegelijkertijd te maaien en delen met
rust te laten blijft er altijd leefgebied beschikbaar.

6
17

Afscheiding
Bouwsteen		17 : Barrière naar rijksweg
Met een laag hekwerk worden verkeersslachtoffers
voorkomen.
Verblijfsmogelijkheden
Bouwsteen		19 : Natuurlijke elementen
Door bijvoorbeeld takkenbossen worden verschillende soorten
insecten, reptielen en zoogdieren aangetrokken
Bodemverstoring
Bouwsteen		22 : Bodemverdichting voorkomen
Bouwsteen		23 : Bodemroering voorkomen
Een onverstoorde bodem biedt meer potenties voor vegetatie
en daardoor rijkere habitats voor fauna.

Algemeen:
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V2

Toepassing van de bouwstenen: twee voorbeelden
Door toepassing van de juiste bouwstenen zijn er mogelijkheden om biodiversiteit langs rijkswegen te stimuleren
bij plaatsing van zonnepanelen. Om te illustreren hoe de keuze voor specifieke bouwstenen kan worden gemaakt
zijn twee voorbeelden gepresenteerd: één knooppunt en één berm. Belangrijk voor de keuze zijn de (potentiële)
rol van knooppunt/berm in de omgeving (als verbinding tussen natuurgebieden of als onderdeel van een
natuurgebied) en de toestand waarin knooppunt/berm zich bevindt (voedselrijk of voedselarm, weinig of veel
variatie, weinig of veel natuurpotentie). Om te kunnen bepalen welke bouwstenen kunnen worden toegepast
is het daarom verstandig om (1) vast te stellen welke flora en fauna al aanwezig zijn op de locatie en in de
omgeving, (2) te kijken welke potenties er zijn om beter te voldoen aan de behoeften van flora en fauna en (3) te
beoordelen of en zo ja waar de locatie mogelijkheden biedt voor realisatie van specifieke bouwstenen.
Voorbeeld 2: Berm
De locatie in Voorbeeld 2 is een fictieve berm langs een weg die langs twee natuurgebieden loopt. Die
natuurgebieden worden van elkaar gescheiden door landbouwgrond. Daardoor worden populaties van
faunasoorten (zoals loopkevers) van elkaar gescheiden. De berm heeft de potentie beide natuurgebieden te
verbinden. De bodem van de berm is voedselrijk.

Bouwstenen per punt van aandacht:
4

Licht toetreding en Bodem vochtigheid
Bouwsteen 		1 : Bedekkingsgraad

1

Bouwsteen 		4 : Transparantie
Met deze bouwstenen wordt gezorgd voor voldoende licht en
wordt uitdroging van de bodem voorkomen.
Variatie

17

Bouwsteen 		7 : Gradiënten

16

Door gradiënten zoals licht-donkerovergangen te benutten
ontstaat variatie in vegetatie en habitats voor fauna.

18

Bodem voedselrijkheid
Bouwsteen 		8 : Geen bemesting
Bouwsteen 		9 : Tweemaal maaien, voedsel afvoeren
De bodem is te voedselrijk voor een waardevolle vegetatie.
Met deze bouwstenen wordt de bodem voedselarmer en de
vegetatie waardevoller.
Natuurlijk beheer
Bouwsteen 		12 : Soortenrijk zaadmengsel (maaisel)
Met maaisel (dat zaad bevat) uit de te verbinden
natuurgebieden groeien geschikte planten in de berm.
Verbinding met omgeving
Bouwsteen 		14 : Aansluiten bij natuurwaarden
Door met inrichting en beplanting aan te sluiten bij
natuurwaarden in de te verbinden natuurgebieden ontstaat
een geschikte migratieroute.

Algemeen:

Afscheiding

8

Bouwsteen 		16 : Natuurlijke afscheiding
Bouwsteen 		17 : Barrière naar rijksweg
Een brede sloot tussen landbouwgebied en berm zorgt voor
een geschikte barrière. Met een haag of houtwal tussen berm
en natuurgebied blijft migratie mogelijk.
Met een laag hekwerk worden verkeersslachtoffers voorkomen
Bodemverstoring
Bouwsteen 		22 : Bodemverdichting voorkomen
Bouwsteen 		23 : Bodemroering voorkomen
Een onverstoorde bodem biedt meer potenties voor vegetatie
en daardoor rijkere habitats voor fauna.
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