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Buurtbewoner Harry Wentink 

laat drie keer per dag zijn 

hond uit tussen de zeven-

duizend zonnepanelen van 

Solarpark De Kwekerij, in het Gelderse 

Hengelo. Op deze zonnige herfstdag 

staan de paardenbloemen er nog in 

bloei. Even verderop groeien grote 

stronken boerenkool in de moestuin. 

Het was wel wennen, vond Wentink, 

In de toekomst zijn zonne-
parken geen verboden terrein, 
maar een plek om te wandelen 
en te recreëren. 

ZONNEPARKEN VAN DE TOEKOMST 

Landbouw tussen 
zonnepanelen  
Grootschalige zonneparken verschijnen op steeds meer plaatsen in het landelijk 

gebied. Maar lang niet iedereen kan de vergezichten vol zwarte panelen waarderen. 

Het kan ook anders. Met de inzet van nieuwe typen zonnepanelen of een andere 

inrichting van het landschap, waarbij zonneparken samengaan met wandelpaden, 

natuur, landbouw of veeteelt. tekst en foto’s drs. Amanda Verdonk 

toen zeven jaar geleden de plannen 

bekend werden om een zonnepark  

te vestigen op de plek waar toen nog 

een bos en een kwekerij waren. Het 

park is immers direct naast een woon-

wijk gelegen. ‘Maar nu zijn de mensen 

eraan gewend. Je moet ook met de  

tijd mee.’ 

De Kwekerij is geen doorsnee 

 zonnepark. Die zijn doorgaans ver-

boden terrein voor onbevoegden. 

Maar hier is iedereen welkom om te 

wandelen, tuinieren, spelen of picknic-

ken. Hoewel het ook mogelijk (en veel 

lucratiever) is om de zeven duizend  

panelen te concentreren op 2 hectare, 

zijn ze hier verdeeld over 7 hectare. 

Daardoor is er veel ruimte voor wan-

delpaden, heuveltjes en andere natuur. 

Initiatiefnemer Gaby Koenders en 
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haar vader zochten een alternatief voor de groot-

schalige zonneparken, die steeds vaker in het 

landschap opdoken. ‘We vonden de grote solar-

velden zoals je die je veel in Duitsland ziet zo 

deprimerend. We vroegen ons af hoe dat anders 

zou  kunnen.’ Met medewerking van een 

landschaps architect en een welwillende 

gemeente kon het park in 2017 worden geopend. 

‘De bewoners zijn van begin af aan betrokken bij 

de ontwikkeling’, zegt Koenders. ‘Er is geen enkele 

zienswijze na de vergunningsaanvraag ingediend 

en dat is uniek.’ De bewoners openen en sluiten 

de poort elke dag zelf, plaatsen er bijenkasten en 

organiseren er picknicks en buurtfeesten. 

Keerpunt 
Zonneparken zijn aan een opmars bezig. In 2018 

kwam 62 % van het totale geïnstalleerde vermo-

gen aan zonne-energie in een zonnepark terecht. 

Nog altijd wordt er meer zonnestroom op daken 

opgewekt, maar de groei op land is sterker. Door 

de sterk dalende prijs van zonnepanelen, de gun-

stige subsidiemogelijkheden en de mogelijkheid 

om in één keer een enorm vermogen te installe-

ren, zijn zonneparken een aantrekkelijke optie 

voor projectontwikkelaars en grondeigenaren 

zoals gemeenten en agrariërs. Sterker nog: een 

zonnepark levert een boer nu zelfs meer op dan 

landbouw of veeteelt. Maar het tij van  gouden 

jaren lijkt te keren door maatschappelijke en poli-

tieke onrust. Roosendaal, Someren (Brabant), 

Lewedorp (Zeeland), Duurkenakker (Groningen): 

de lijst van dorpen waar verzet ontstaat tegen 

geplande zonneparken wordt steeds langer. Ook 

in Zeewolde (Flevoland) is verzet, hoewel het daar gaat om een recrea-

tief zonnepark. 

‘Zonneparken worden als hagelslag over het land uitgestrooid’, zei 

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in een debat in 

mei dit jaar. Ze diende samen met VVD en CDA een motie in om voor-

lopig geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te 

staan, en die werd aangenomen. Provincies en gemeenten moeten in de 

eerste plaats een afwegingskader opstellen, waarmee ze kunnen bepa-

len welke locaties het meest geschikt en welke minder geschikt zijn, met 

bijvoorbeeld daken en stedelijk gebied bovenaan en landelijk gebied 

onderaan. Daarnaast zijn er met name in Noord-Nederland aansluit-

problemen op het elektriciteitsnet. De vele megawatts die de parken in 

één keer aan het net leveren, veroorzaken capaciteitsproblemen. Het net 

zou daardoor eigenlijk moeten worden verzwaard, maar daarvoor is wel 

een forse investering nodig. Het lijkt er dus op dat de megazonneparken 

waar alles draait om efficiëntie, hun langste tijd hebben gehad.

Zonneparken worden in het buitenland vooral aangelegd in de 

zogeheten Sunbelt, zegt dr.ir. Kay Cesar, zonne-energieonderzoeker bij 

ECN part of TNO. Dat zijn gebieden met een hoge zoninstraling en 

waar weinig mensen wonen, zoals woestijnen. Daar heb je meer moge-

lijkheid om tegen lage kosten een groot zonnepark aan te leggen. ‘Maar 

deze standaardoplossing past niet bij Nederland. Op bepaalde locaties 

kun je je dit type  zonnepark misschien nog permitteren, maar naast 

financiële waarden moeten we hier ook rekening houden met estheti-

sche en ecologische waarden. Die kunnen namelijk helpen om de 

ZONVOLGERS
Naast het Schelde-Rijnkanaal en  
vlak bij het Zeeuwse Rilland werd 
afge lopen zomer Europa’s grootste 
zonnepark met zogeheten bifacial 
zonne panelen geopend. Dat zijn dub-
belzijdige zonnepanelen met een 
piekvermogen van 12 MW. Ook de ori-
entatie, op het oosten en westen in 
plaats van zuiden, is bijzonder. Hier-
door vangen de panelen zowel  
ochtend- als avondzon. Ook kunnen  
ze gebruikmaken van meer diffuus en  
indirect zonlicht. Doordat de panelen 
transparant zijn valt een deel van het 
licht op de bodem en kan de reflectie 
daarvan alsnog met de achterkant 
worden opgevangen. Naar verwach-
ting leveren deze panelen gemiddeld 
5 tot 10 % meer energie op dan de 
huidige panelen, stellen ECN part of 
TNO en de Universität Zürich.  

‘Het park in Rilland is niet heel ecolo-
gisch aangelegd, maar toch is dit al 
een hele verbetering’, zegt Kay Cesar, 
onderzoeker bij ECN. ‘Doordat het 
strijklicht de bodem  bereikt, kan 
meer begroeiing ontstaan. Bovendien 
zijn de panelen  lager, waardoor ze 
het landschap minder ver vuilen.’ 
Nog enthousiaster is Cesar over zon-
volgsystemen: zonnepanelen die de 
stand van de zon volgen. Uit ECN- 
onderzoek blijkt dat deze systemen, 
gecombineerd met bifacial-panelen, 
een 25 % hogere opbrengst hebben 
dan enkelzijdige, gefixeerde syste-
men. ‘Parken met dit soort panelen 
vormen een mooi alternatief voor 
massale, dichtbevolkte zonneparken, 
met meer ruimte tussen de panelen 
en daardoor meer ruimte voor natuur.’ 
Verschillende marktonderzoeks-

bureaus verwachten dat in de toe-
komst 40 tot 50 % van de grond-
gebonden zonnepanelen een 
zonvolgsysteem zal hebben.
Zonvolgsystemen werken op basis van 
een algoritme. Je kunt dit optimalise-
ren voor de beste zon opbrengst, maar 
ook voor andere functies. ‘Als je pane-
len met een zonvolgsysteem combi-
neert met akkerbouw, kun je ze bij-
voorbeeld tijdelijk verticaal plaatsen 
wanneer er een tractor langs moet. En 
als de bodem heel droog is en er re-
gen wordt verwacht, kan de bodem 
zo gelijkmatiger worden bewaterd. In 
de ochtend en avond kun je ze juist 
liggend opstellen, zodat ze minder 
zichtbaar zijn’, zegt Cesar. De komen-
de jaren verwacht hij dat in Nederland 
de eerste panelen met zonvolg-
systeem worden geplaatst.

‘We weten nog niet of de zink  
van de metalen palen schadelijke 
effecten heeft’
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maatschappelijke acceptatie te vergroten.’ Een moratorium op nieuwe 

zonneparken is wat Cesar betreft in ieder geval niet aan de orde. ‘De 

energietransitie is een enorme opgave en daarvoor moeten we nu een-

maal meters maken.’ Als voorzitter van het consortium Zon in Land-

schap onderzoekt hij hoe zonne-energie grootschalig én verantwoord 

in het landelijk gebied is in te passen. ‘We doen dat dus met aandacht 

voor ruimtelijke inpassing, ecologie en meervoudig ruimtegebruik.’  

Biodiversiteit
De vraag is of zonneparken het bodemleven en de biodiversiteit aan-

tasten. Zonnepanelen bedekken de bodem, waardoor minder licht de 

bodem kan bereiken. Ook de neerslagverdeling verandert, waardoor 

sommige plekken geen en andere juist meer water moeten verwerken. 

Waarschijnlijk leidt dat tot veranderingen in het bodemleven, lagere 

organische stofgehalten en minder bodemvruchtbaarheid. Dat conclu-

deerde Wageningen University & Research, die in opdracht van het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de landschap-

pelijke effecten van zonneparken onderzocht. Het advies van de 

onderzoekers is om maximaal 75 % van het bodemoppervlak te be -

dekken, zodat genoeg zonlicht de bodem raakt. Ook adviseren ze om 

ruimte tussen de panelen open te houden, zodat regenwater gelijk-

matig over de bodem wordt verspreid. Zo kunnen er meer bloemen   

en planten groeien. 

Op voormalige landbouwgrond is een zonnepark juist positief voor 

de biodiversiteit, stelt ir. Friso van der Zee, die als bioloog aan Wage-

ningen Universiteit is verbonden. ‘Op landbouwgrond is de biodiversi-

teit beperkt, doordat voortdurende bemesting de bodem te voedselrijk 

heeft gemaakt. Er zit te veel stikstof en fosfaat in de bodem, waardoor 

f

HET WATER OP
Irrigatiebekkens, baggerdepots, zandwinplassen 
en bassins bij waterzuiveringsinstallaties – er 
zijn genoeg plaatsen op het water die  mogelijk 
geschikt zijn voor zonnepanelen. Dit jaar werd 
op een zandwinplas in Tynaarlo (Drenthe) het 
grootste drijvende zonnepark van Europa  
aangelegd: op 6 hectare leveren 2300 panelen 
8,4 MW aan stroom. De verwachting is dat er in 
2023 in heel Nederland 2000 MW, oftewel zo’n 
2000 ha, aan zonnepanelen op het water zal 
zijn opgesteld, aldus Wageningen University & 
Research. 
‘Zon op water’ kan grootschaliger worden uitge-
voerd dan op het land, maar het is nog ondui-
delijk of de stroomopbrengst hoger is. Doordat 
de panelen gekoeld worden door het water, 
gaat het rendement omhoog, want zonnepane-
len presteren beter bij een lage temperatuur. En 
de eisen aan de constructie zijn hoger: die moet 
bestand zijn tegen golfslag en harde wind. Ook 
de ecologische gevolgen zijn nog onduidelijk. 
De Vogelbescherming maakt zich zorgen over 
de waterkwaliteit, het onderwaterleven en het 
verdwijnen van rustplaatsen voor vogels. Het 
was om die redenen dat een zonnepark op een 
zandwinplas in Friesland niet doorging. 

Bedek maximaal 75% van het bodemoppervlak met zonnepanelen en laat ruimte tussen de panelen open, adviseren onderzoekers van Wageningen 
University & Research. 
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weinig plantensoorten overleven. Hierdoor is de huidige stikstofpro-

blematiek ontstaan (en zijn veel geplande infra- en bouwprojecten stil-

gelegd, red.). Onder en tussen de zonnepanelen kan de bodem weer 

herstellen en de groei van (zeldzame) planten neemt toe.’ Met een goed 

groenbeheer kunnen zonneparken dus juist bijdragen aan diversiteit. 

Een aandachtspunt zijn de metalen palen waarop de zonnepanelen 

staan. ‘We weten nog niet of het zink in de bodem uitloogt en schade-

lijke effecten heeft in waterwingebieden.’ 

Subsidies
Ook Van der Zee merkt dat het huidige type zonnepark op zijn retour 

is. Hij heeft veel contact met ontwikkelaars van zonneparken die op 

zoek zijn naar alternatieven. ‘De eerste parken waren enkel gericht op 

zoveel mogelijk energieproductie, maar ontwikkelaars beseffen nu dat 

ze breder moeten kijken en compromissen moeten sluiten. Gemeenten 

en provincies eisen steeds vaker een betere landschappelijke inpas-

sing, met groenbeheer gericht op bloemen en insecten, en regelmatige 

monitoring van de biodiversiteit en bodemgesteldheid.’ 

Hoe moet het dan verder met de zonneparken? 

Zonnepanelen op andere plekken, zoals daken, 

hebben in ieder geval de voorkeur, vindt Van der 

Zee. ‘Je zou bijvoorbeeld subsidies kunnen aan-

passen, zodat het aantrekkelijker wordt om 

daken voorrang te geven. In Nederland is ruim 

800 km² geschikt dakoppervlak. Als je die ruimte 

helemaal benut, dan hoef je in theorie zelfs niets 

op de grond te leggen. Dat is alleen lastiger te 

organiseren, omdat je met verschillende eige-

naren hebt te maken en daardoor meters kunt 

maken.’ Volgens Cesar zal dat bovendien niet snel 

genoeg gaan. ‘De veiligste optie is om beide trajec-

ten parallel te ontwikkelen.’ Zonneparken zullen 

dus nog wel even in beeld blijven. Cesar: ‘We 

moeten daarom steeds slimmere oplossingen 

bedenken om ze voor omwonenden acceptabel te 

maken.’  |

In Nederland worden de eerste experimenten met zogeheten agrivoltaics gedaan, 
waarbij zonnepanelen met landbouw worden gecombineerd.

ENERGIE OPWEKKEN TUSSEN FRAMBOZEN EN AARDAPPELS
Elk jaar moet fruitteler Piet Albers op zijn kwe-
kerij in Babberich in de zomer zogeheten folie-
boogtunnels plaatsen, om te voorkomen dat zijn 
frambozen kapot gaan door regen, storm of hit-
te. Dit jaar verving hij ze door lichtdoorlatende 
zonnepanelen, die tegen een stootje kunnen en 
de vruchten beschermen. ‘Het fruit is nog niet 
op het niveau van de huidige manier van telen’, 
zegt Klaas de Jager van The Greenery. ‘Maar ik 
zie voldoende aanknopingspunten en potentie 
om deze interessante dubbelfunctie door te ont-
wikkelen.’ Albers hoort bij de pioniers in Neder-
land die experimenteren met zogeheten agri-
voltaics dat zonnepanelen met landbouw 
combineert.
In de akkerbouw wordt de toepassing van agri-
voltaics ook onderzocht. Het Duitse Fraunhofer 
Institut plaatste twee jaar geleden bijvoorbeeld 
720 dubbelzijdige zonnepanelen op een grote, 
metershoge stalen constructie boven een akker-
land waar tarwe, aardappelen, knolselderij en 
klavergras groeiden. Gemiddeld gezien haalden 
zowel de gewassen als de zonnepanelen slechts 
80 % van hun normale opbrengst. Maar met 
zo’n dubbelfunctie kan een boer verdienen met 
gewassen én met energie, waardoor de totale 
financiële opbrengst hoger is. Kay Cesar, onder-
zoeker van ECN part of TNO, verwacht deze hoge 
stellages echter niet in Nederland. ‘In ons platte 
landje is het weidse landschap heel belangrijk, 
dus ik verwacht eerder dat we zonnepanelen 
naast in plaats van boven gewassen te zien 
 krijgen.’ 
Ook veeteelt tussen de panelen is een optie, bij-
voorbeeld vrije-uitloopkippen of schapen, hoe-
wel dat nu nog ingewikkeld is. Vooralsnog zijn 
zonnepanelen boven scharrelende kippen niet 

toegestaan; het dierverblijf mag volgens EU-regels alleen als boom-
gaard, bos of grasland worden gebruikt. Ook de inzet van grazende 
schapen, die het gras korthouden, loopt tegen obstakels aan. De 
 schapen die bijvoorbeeld in solarpark De Kwekerij in Hengelo graas-
den, komen voorlopig niet terug, nadat een schaap zich had verwond 
aan de onderkant van een zonnepaneel. Fabrikanten van stellages van 
zonnepanelen zijn nu eenmaal (nog) niet gewend om rekening te 
houden met rondscharrelende dieren.


