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Grondbelichting wordt het ontwerpcriterium voor behoud 
bodemkwaliteit in zonneparken

Nieuwe ontwerptoets verankert  
bodemkwaliteit in zonneparken 

ACHTERGROND

Hoewel in Nederland het leeuwendeel van alle zonnepanelen geïn-
stalleerd is op daken, is een vijfde van alle panelen opgesteld in 
zonneparken.1 Deze zonneparken spelen een belangrijke rol in het 
behalen van de klimaatdoelstellingen. In een groot gedeelte van 
deze parken worden panelen echter zo dicht op elkaar geplaatst dat 
er onvoldoende licht op de bodem valt om vegetatiegroei mogelijk 
te maken. Deze vegetatie is van kritisch belang voor de instand-
houding van een gezonde bodem en koolstofopslag. Verwacht 
wordt dat de bodemkwaliteit zal afnemen over de levensduur van 
het zonnepark door een tekort aan zonlicht. Deze problematiek is 
het sterkst in zonneparken met dakvormige constructies waar de 
panelen naar het oosten en westen zijn gericht. Dit is geïllustreerd 
in de bovenste foto’s van figuur 1, waarin de begroeiing onder en 
naast de paneeltafels met zuid en oost-west oriëntatie zichtbaar is. 
Dergelijke oost-west-parken komen tot stand ondanks de gedrags-
code van de brancheorganisatie Holland Solar waarin wel richtlij-
nen zijn opgenomen voor natuurbehoud maar die onvoldoende 
gericht zijn op behoud van bodemkwaliteit. De onderste foto’s in 
figuur 1 zijn van een oost-west opstelling met semi-transparante 
panelen, waar wel vegetatie aanwezig is onder de tafel.

Om de bodemkwaliteit te borgen in toekomstige zonneparken 
hebben WUR en TNO een ontwerptoets opgesteld. De ontwerpre-
gels zijn tot stand gekomen op basis van visuele beoordeling van 
vegetatie en verkennende analyses van labiel koolstof in bodem-
monsters in bestaande parken in Nederland en van gesimuleerde 

grondbelichting die bij deze zonneparken horen. De bijdrage van 
diffuus licht is daarbij meegenomen. De toets is opgezet om de 
communicatie tussen projectontwikkelaars en vergunningsverle-
ners te vereenvoudigen, de ontwerpvrijheid te maximaliseren en 
ruimte te geven voor politieke afweging. De toets moet worden ge-
zien als een aanvulling op reeds bestaande richtlijnen en richt zich 
alleen op de ontwikkeling van bodemkwaliteit. Vanuit het kennis-
netwerk Nationaal Consortium Zon in Landschap (www.zonin-
landschap.nl), is een aantal vierjarige onderzoeken gestart, (waar-
onder het onderzoek van L. Scholten),  om deze voorlopige 
richtlijnen te onderbouwen en te verbeteren en om additionele 
richtlijnen te formuleren voor bovengrondse natuurontwikkeling. 
De richtlijnen zijn van toepassing op de bodem onder de tafels en 
de paden daartussen; voor de bovengrondse biodiversiteit zijn ook 
de niet-afgedekte randen van het zonnepark van belang. In het on-
derzoeksproject EcoCertified Solar Parks wordt een certificaat ont-
wikkeld waarin alle richtlijnen ten behoeve van natuurontwikke-
ling in zonneparken worden geïntegreerd in het EcoCertified Solar 
label. Het project SolarEcoPlus zal inzichten over innovatieve park-
ontwerpen toevoegen aan deze richtlijnen.

TOETS DEFINITIE EN ONDERBOUWING

Een zonnepark bestaat vaak uit een perceel dat omheind is door een 
hekwerk met een toegangsweg. Omdat de belichting van de grond 
voornamelijk onder en naast de zonnepanelen wordt beperkt, richt 
de toets zich op deze kern van het park. Figuur 2 toont een schema-
tische weergave van verschillende parkconfiguraties, ter illustratie 
van de kernelementen van een zonnepark. Om de grondbelichting 
te berekenen wordt in stapjes van 10 minuten de grondinstraling 
berekend over het hele groeiseizoen van maart tot en met oktober 
met een ruimtelijke resolutie van 10 cm. De lichtinval wordt over 
deze periode opgeteld en uitgedrukt in een percentage van de belich-
ting in het open veld zonder schaduw. Figuur 2 geeft naast de park-
configuraties ook de bijbehorende lichtprofielen. De groene lijnen 
vertegenwoordigen het instralingsniveau van het open veld (100%). 
De bovenste twee opstellingen zijn zuid georiënteerde parkontwer-
pen die in de ecologische verkenning2 respectievelijk als veilig en ri-
sicovol zijn gekenmerkt ten aanzien van de vegetatie en bodemkwa-

De aanleg van zonneparken in het buitengebied is een sterke troef in het 
versnellen van de energietransitie. De bodemkwaliteit in Nederlandse 
zonneparken komt echter in toenemende mate onder druk te staan 
doordat panelen te dicht op elkaar geplaatst worden. De afname in 
grondbelichting zorgt voor een afname van vegetatie en koolstofgehalte 
van de bodem. TNO en WUR hebben een toets ontwikkeld waarmee zon-
neparken ontworpen kunnen worden met behoud van bodemkwaliteit.
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liteit. De lichtprofielen laten zien dat tussen de paneeltafels hoge 
lichtintensiteiten bereikt worden tot wel 90% van de openveldin-
straling terwijl een significante reductie zichtbaar is onder de pane-
len, waar nog slechts 5% van de openveldinstraling behaald wordt. 
In vergelijking tot het risicovolle ‘zuid’ ontwerp daalt de grondbe-
lichting nog verder in het veel gebruikte oost-west-ontwerp in de 
derde opstelling. Dit profiel kenmerkt zich door zowel brede gebie-
den met extreem lage lichtinstralingen onder de panelen als ook sig-
nificant lagere piekbelichtingen in de goot. Tabel 1 geeft het over-
zicht van de parken die de basis vormen voor de normstelling van 
de toets. In deze tabel is ook de bedekkingsgraad op genomen. De 
bedekkingsgraad van een zonnepark, ook wel ground coverage ratio 
genoemd, is het oppervlak van de panelen gedeeld door het opper-
vlak grond onder en naast de panelen. Naast de hierboven bespro-
ken ontwerpen, waarbij RWZI Bath illustratief is voor het industrië-
le oost-west ontwerp, zijn nog twee bestaande oost-west parken met 
semi-transparante panelen opgenomen in tabel 1, n.l. Rilland en 
Zonneweihoek. Tenslotte is ook een profiel met specificaties toege-
voegd in figuur 2 en Tabel 1 van een theoretisch ontwerp dat aan de 
bodemtoets voldoet, TNO variant 2. Dit specifieke ontwerp is geba-
seerd op semi-transparante en bifacial panelen en is eerder gepubli-
ceerd.3 Bifacial panelen zijn commercieel beschikbare panelen die 
zowel van de voor- als achterzijde licht in stroom kunnen omzetten 
en daardoor een hoger stroomopbrengst geven. 

Het oost-west park van RWZI Bath geeft met een bedekkingsgraad 
van 0,92 en standaard enkelzijdige (monofacial) panelen rond de 
5% openveldbelichting onder de panelen. In dit park is, net als in 
de bovenste foto in figuur 1, nauwelijks vegetatie zichtbaar onder 
de panelen en bovendien was er duidelijk een afname van het ge-
halte ‘labiele organische stof’ (HWC) geconstateerd. In 
Zonneweihoek was enige bedekking met vegetatie zichtbaar, al was 
deze laag. Er is hier geen significant verschil in HWC geconstateerd 
tussen en onder de panelen, waar dat wel het geval was in Bath. 
De vegetatie in Zonneweihoek  ontvangt minimaal 10% openveld-
belichting en deze hoeveelheid licht wordt gezien als wat, tot nader 
inzicht, minimaal aanwezig zou moeten zijn. Het is echter onwen-
selijk een te groot oppervlak met een dergelijke schaarse belichting 
te accepteren. Een beter ontwikkelde vegetatie is te zien in 
Zonnepark Rilland (onderste foto’s figuur 1) en ook hier is geen 
sprake van een significante reductie van de HWC onder de pane-

len. Het lichtprofiel ziet er duidelijk gunstiger uit dan voor Bath en 
Zonneweihoek met een minimum van rond de 15% openveldbe-
lichting. Een belichtingsgrens van 15% wordt daarom gezien als 
een duidelijk betere voorwaarde voor vegetatieontwikkeling onder 
de panelen en wordt in de toets ingezet om een goede marge voor 
vegetatieontwikkeling onder de panelen te realiseren. In alle par-
ken is de vegetatie tussen paneeltafels veel beter ontwikkeld dan 
onder de tafels. Dit gegeven wordt in de toets ingebouwd om risi-
co’s voor bodemkwaliteit af te dekken die bestaan door de nog on-
bekende langetermijneffecten. De verwachting is dat bij tenminste 
40% van de openveldinstraling de groei en diversiteit van de vege-
tatie voldoende zijn om onverwachte nadelige gevolgen in de don-
kere gebieden op de lange termijn op te vangen. 

De ontwerpregels worden mede bepaald door de ontwerpruimte 
van zonneparken en bevatten daardoor twee oppervlaktepercen-
tages en drie instralingsniveaus om vegetatiegroei te realiseren 
die naar verwachting nodig is voor behoud van de minimale bo-
demkwaliteit onder en tussen de paneeltafels. De oppervlaktever-
deling van de instralingsniveaus wordt mede bepaald door de 
ontwerpruimte van zonneparken. De kwalificatie ‘veilig’ wordt 
gegeven als aan de volgende normen wordt voldaan:
1.  De bodem ontvangt overal minimaal 10% van de open-

veldinstraling;
2.  Minimaal 60% van de bodem ontvangt boven de 15% van 

de openveldinstraling;
3.  Minimaal 25% van de bodem ontvangt boven de 40% van 

de openveldinstraling.

Een ontwerp ontvangt altijd de kwalificatie ‘ontoelaatbaar’ indien 
niet aan criterium 1 wordt voldaan. Indien wel aan criterium 1 
wordt voldaan maar niet volledig aan criteria 2 en 3, kan de kwalifi-
catie ‘toelaatbaar met risico voor bodemkwaliteit’ worden gegeven 
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FIGUUR 1, ZONNEPARKEN MET BOVENSTE FOTO’S ZUID (LI) EN OOSTWEST ORIËNTATIE (RE) 

IN NEDERLAND. DE ONDERSTE FOTO’S ILLUSTREREN VEGETATIE TUSSEN (LI) EN ONDER (RE) 

10% SEMI-TRANSPARANTE PANELEN IN HET OOSTWEST-ZONNEPARK RILLAND BV. 

FIGUUR 2, BEREKENDE GRONDINSTRALING IN RELATIE TOT HET ZONNEPARK ONTWERP. 

DE ONTWERPEN ZIJN OP SCHAAL AFGEBEELD MET CORRESPONDERENDE BELICHTINGS-

PROFIELEN RELATIEF TEN OPZICHTE VAN DE OPENVELDINSTRALING ZONDER SCHA-

DUW. LINEAIRE SCHAAL VAN 0% ( — ) TOT 100% ( — ). DE AFGEBEELDE ZONNETAFELS 

(BLAUW) BESTAAN DOORGAANS UIT MEERDERE RIJEN ZONNEPANELEN WAARTUSSEN 

WATER KAN DOORSIJPELEN.
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omdat bij hogere instralingen iets meer marge in de belichtingseis 
zit. Dit risico is toelaatbaar als deze twee criteria voor maximaal 
20% van de grond niet gehaald worden. Als een groter deel van de 
grond niet voldoet wordt de kwalificatie ‘ontoelaatbaar’ gegeven.

LICHTINVAL , VEGETATIEPRODUCTIE EN KOOLSTOFBALANS

Lichtinval, vegetatieproductie en koolstofbalans: Zonneparken 
veranderen het microklimaat onder de panelen.4 Veranderingen 
in licht, temperatuur en vocht hebben naar verwachting grote 
gevolgen voor de koolstofbalans. De mate waarin deze factoren 
een rol spelen wordt de komende vier jaar onderzocht in het 
EcoCertified project. Literatuuronderzoek laat zien dat beneden 
de 10% lichtinval vrijwel altijd een sterke reductie van vegetatie-
groei (en daarmee koolstofinput in de bodem) wordt waargeno-
me.5,6 De vegetatiegroei tussen 10-40% lichtinval is onzeker, met 
studies die geen verschil laten zien5 en studies die een grote afna-
me rapporteren.7 De gevolgen voor de koolstofbalans op langere 
termijn zijn naast de input van plantenresten ook afhankelijk 
van de afbraak van de bodemvoorraad organische stof. Op basis 
van literatuurgegevens hebben we een voorlopige inschatting ge-
maakt van de gevolgen van de ontwerpregels zoals gepresenteerd 
in dit artikel voor de koolstofbalans. Vanwege het ontbreken van 
kwantitatieve informatie over het effect van veranderingen in bo-
demvocht en temperatuur, zijn deze factoren niet meegenomen 
bij de simulatie. Naar de invloed van deze factoren wordt verder 
onderzoek gedaan. Alle scenario’s duiden op een afname van de 
organische stofvoorraad in zonneparken op voormalig grasland 
(38-55 en 15-45 t ha-1 bij een vegetatieproductieniveau van res-
pectievelijk 3 en 5 t ha-1). Op voormalige akkers kan de balans 
neutraal of positief uitvallen (variërend van een afname van 9 t 
ha-1 in o/w industrieel akker bij een vegetatieproductie van 3 t 
ha-1 tot een toename van 35 t ha-1 in Zuid veilig akker bij een ve-
getatieproductie van 5 t ha-1. Voor de modelberekeningen is uit 
gegaan van een startniveau bodemorganische stof van 57 t ha-1 
(2,2%) in de akker en 161 t ha-1 (6,2%) in het grasland, een de-
compositiefactor bodemorganische stof van 2,8%8, een effectieve 
organische stoffactor van 0,310, een wortel-spruitverhouding van 
5,89 of 3,5 bij <60% lichtinval7, en een productiviteit van 30% 
bij <10%5,6 en 60% bij <40% lichtinval.5,7

DISCUSSIE

We realiseren ons dat er veel kanttekeningen zijn te plaatsen bij de 
hier gepresenteerde toets en de onderbouwing van de criteria. 
Helaas is er onvoldoende literatuur beschikbaar die voldoende voor-
spellend is voor de vegetatiegroei onder lage belichtingscondities on-
der de paneeltafels die relevant zijn voor Nederlandse omstandighe-
den. Een verdere uitdaging voor de invulling van de toets is ook dat 
veranderingen in de bodem door de verminderde lichtinval na in-
stallatie van een zonnepark geleidelijk plaatsvinden waardoor er en-
kele jaren voorbij gaan voordat de effecten aantoonbaar zijn. Op dit 
moment is de onderbouwing van de toets dan ook gebaseerd op een 
beperkte dataset, maar we willen en moeten nu roeien met de rie-
men die we hebben. Hoe eerder er rekening gehouden wordt met de 
mogelijke consequenties van zonneparken voor de bodem hoe beter. 

De onderzoeksprojecten SolarEcoPlus en EcoCertified Solar Parks 
zullen meer data uit tientallen zonneparken opleveren waardoor de 
richtlijnen beter onderbouwd worden. Naast meer waarnemingen 
over een langer tijdsverloop, krijgen we daar ook inzicht in wat de 
betekenis is van de zichtbare vegetatie voor het bodemleven en de 
koolstofopslag; onderscheid tussen bodemsoorten; verschillen in 
uitgangssituatie, bodemfysische aspecten, beheersvormen, etc. Deze 
data zullen worden gebruikt om de criteria van de bodemtoets ver-
der te preciseren. 

CONCLUSIE

De eerste versie van een bodemtoets voor zonneparkontwerpen is 
ontwikkeld en kan nu worden ingezet om nieuwe ontwerpen te 
beoordelen op behoud van bodemkwaliteit en waar nodig aan te 
passen. Deze toets is vooralsnog vooral gebaseerd op de mate van 
lichtinval onder de panelen om voldoende vegetatiegroei te waar-
borgen en daarmee instandhouding van de voorraad bodemorga-
nische stof. Vooral door het gebruik van semi-transparante pane-
len is het mogelijk om oost-west parken te ontwerpen met 
behoud van voldoende bodemkwaliteit. De toets is in ontwikke-
ling en aanpassingen zijn mogelijk als verbeterd inzicht daar aan-
leiding toe geeft. In het project EcoCertified Solar Parks, wordt 
ernaar gestreefd om de toets te integreren met andere richtlijnen 
voor natuurontwikkeling in een eco-label voor zonneparken. Dit 
jaar wordt een eerste versie van dit label verwacht.
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Park Paneel transparantie Paneel oriëntatie Bedekkingsgraad Beoordeling vegetatie Beoordeling Bodem HWC

RWZI Bath  0% o/w, liggend 0,92 - - - -

Zonneweihoek  7,7% o/w, liggend 0,96 - -

Rilland B.V.  10,2% o/w, liggend 0,88 0 0

Zuid risicovol  0% Zuid liggend 0,69 + +

Zuid veilig  0% Zuid liggend 0,53 ++ ++

TNO variant 2  10% o/w liggend 0,77 n.v.t. n.v.t.

TABEL 1. PANEEL EIGENSCHAPPEN VAN DE ZONNEPARKEN WAAROP DE TOETS IS GEBASEERD EN EEN KWALITATIEVE BEOORDELING VAN DE VEGETATIE EN  LABIELE ORGANISCHE 

STOFGEHALTE ONDER DE PANELEN. DE BEDEKKINGSGRAAD BETREFT DE VERHOUDING TUSSEN OPPERVLAKTEN VAN DE PANELEN EN DE GROND ONDER EN TUSSEN DE PANELENTA-

FELS (GROUND COVERAGE RATIO). TNO VARIANT 2 IS EEN THEORETISCH ONTWERP DAT AAN DE BODEMTOETS VOLDOET. 
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