Concepten voor multifunctionele
zonneparken in Wageningen
Teamleden: Fenna den Hartog, Laurens Heideveld, Ivo Huits, Job Kraaijvanger,
Sophie Loth en Rik Waenink.
Opdrachtgever – Gemeente Wageningen:
Robin Smale – Beleidsmedewerker Klimaat en Duurzaamheid,
Wilma Pol – Beleidsadviseur Ruimte, Landschap en Groen.
ACT project 2371: Mapping concepts for nature-inclusive & multiple land-use solar
parks in Wageningen
5 Maart 2020

Concepten multifunctionele zonneparken 1

Concepten voor multifunctionele
zonneparken in Wageningen
Teamleden: Fenna den Hartog, Laurens Heideveld, Ivo Huits, Job Kraaijvanger,
Sophie Loth en Rik Waenink.
Opdrachtgever – Gemeente Wageningen:
Robin Smale – Beleidsmedewerker Klimaat en Duurzaamheid,
Wilma Pol – Beleidsadviseur Ruimte, Landschap en Groen.
ACT project 2371: Mapping concepts for nature-inclusive & multiple land-use solar
parks in Wageningen
>
5 Maart 2020

Dit rapport is gemaakt door studenten van Wageningen Universiteit als onderdeel van hun MScopleiding. Het is géén officiële publicatie van Wageningen Universiteit of Wageningen UR. Wageningen
Universiteit neemt middels dit rapport geen formele positie in, noch representeert het haar visie of
mening in deze.

Contactgegevens secretaris
Ivo Huits
T: 06 22960878
E: ivo.huits@wur.nl

Contactgegevens opdrachtgever
Robin Smale
T: 0317 492766
E: robin.smale@wageningen.nl

Omslagfoto: Shutterstock, rechtenvrije stockfoto-ID: 195777878

© 2020 Fenna den Hartog, Laurens Heideveld, Ivo Huits, Job Kraaijvanger, Sophie Loth en Rik Waenink.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
auteurs.

Concepten multifunctionele zonneparken 2

Dankwoord
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gekomen zijn zonder de hulp en steun van volgende personen en betrokken partijen.
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samenwerking binnen de groep te verbeteren. Daarnaast zouden we ook graag Jeroen Sluijsmans, onze
academische adviseur, willen bedanken voor de nodige kennis, contacten, vragen en handvatten die zijn
gegeven om ons onderzoek mogelijk te maken.
Verder willen we Robin Smale en Wilma Pol van de gemeente Wageningen graag bedanken voor de fijne
samenwerking en het toereiken van de nodige gegevens.
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Concepten multifunctionele zonneparken 3

Samenvatting
Wageningen heeft als doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Om deze doelstelling te behalen is
het nodig om in Wageningen zonnepanelen te plaatsen, zowel op de daken als in het landschap. Als
groene gemeente wil Wageningen geplande zonneparken integreren met andere functies, zoals
biodiversiteit of landbouw. In dit rapport worden concepten aangedragen voor multifunctionele
zonneparken. De bevindingen komen voort uit zeven bezochte multifunctionele zonneparken,
literatuurstudie en interviews met initiatiefnemers, landschapsarchitecten en ecologen. Per
concept is een business case gegeven om inzicht te verkrijgen in de financiële speelruimte. Hieruit
voortkomende financiële aandachtspunten voor de realisatie van een zonnepark staan beschreven. De
concepten zijn ingepast in de vijf deelgebieden van het buitengebied van Wageningen. Tot slot is een set
ecologische criteria opgesteld voor initiatiefnemers, die de gemeente kan verwerken in de
vergunningverlening.
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1. Introductie
1.1 Aanleiding project
De gemeente Wageningen heeft haarzelf tot doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn (Gemeente
Wageningen, 2019a). Alle energie zal vanaf dan duurzaam worden opgewekt. Uit gesprekken met de
gemeente is gebleken dat het aanbrengen van zonnepanelen op alle daarvoor geschikte daken
onvoldoende is om aan de duurzame energievraag te voldoen. Om de energiedoelstelling te bereiken,
zullen ook 45 hectare aan zonneparken nodig zijn op grondgebied van de gemeente om in de duurzame
energievraag van 2030 te voorzien.
Vanwege de urgentie van het klimaatprobleem en het belang van zonneparken voor het behalen van de
eigen klimaatdoelstellingen, wil de gemeente vaart maken met de realisatie van deze parken. Door
verschillende wensen en belangen van de gemeente, initiatiefnemers en andere betrokkenen (inwoners
en groene organisaties) verloopt de ontwikkeling echter moeizaam.
De meeste huidige zonneparken in Nederland zijn gericht op een optimale elektriciteitsproductie per
hectare om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Hierbij wordt ingezet op het plaatsen van zoveel
mogelijk panelen, maar blijven de mogelijkheden voor natuur beperkt (Rijkswaterstaat, 2018). Mensen
zijn bezorgd over biodiversiteit, natuur, landschappelijke kwaliteit en het afnemend landbouwareaal in
en rondom een zonnepark. Daarnaast is er discussie over het inzetten van de schaarse ruimte in
Nederland voor zonneparken en zijn er esthetische bezwaren. Kortom, door lage maatschappelijke
acceptatie staan deze zogeheten monofunctionele zonneparken onder druk (Rijkswaterstaat, 2018). De
gemeente Wageningen heeft het voornemen om de toekomstige zonneparken multifunctioneel in te
richten.

Multifunctionele zonneparken
Naast energieopwekking is er in multifunctionele zonneparken ruimte voor bijvoorbeeld biodiversiteit
en landbouw. Er wordt rekening gehouden met een goede landschappelijke en ecologische inpassing. Er
zijn verschillende mogelijkheden om in zonneparken kansen te bieden voor natuur of landbouw (Van
Vuurde et al., 2019; Van der Zee et al., 2019).
In de praktijk betekent meervoudig landgebruik van zonneparken vaak meer ruimte tussen en rondom
zonnepanelen. Bij deze ruimere opzet is de elektriciteitsopbrengst per hectare lager dan bij een
monofunctioneel zonnepark. Het is daarom belangrijk om een balans te vinden tussen economisch
voldoende rendabele zonneparken en investeringen in multifunctionaliteit.
Momenteel werkt de gemeente met een tijdelijk afwegingskader voor de ontwikkeling van
zonneparken (Gemeente Wageningen, 2019b), in afwachting van een definitieve omgevingsvisie voor het
buitengebied. In dit afwegingskader staan voorwaarden voor initiatiefnemers wat betreft landschap,
natuur en (financieel) draagvlak. Uit ervaring van de gemeente blijkt dat de combinatie van criteria en
voorwaarden de business case in het gedrang kan brengen. Echter heeft de gemeente weinig zicht op
realistische financiële constructies voor multifunctionele zonneparken en is dus onduidelijk wat de
gemeente bij een ontwikkelaar kan eisen binnen de financiële grenzen. De gemeente wil graag inzicht
krijgen in de financiële speelruimte van ontwikkelaars zodat zij succesvol multifunctionele parken kan
implementeren in Wageningen.
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1.2 Indeling rapport
Het hoofddoel van dit rapport is het geven van inzicht in het realiseren van multifunctionele
zonneparken zodat de gemeente Wageningen haar klimaatdoelstellingen haalt binnen de gestelde
randvoorwaarden. Om dit te bereiken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
‘Welke bestaande concepten, inclusief bijbehorende business cases, van multifunctionele zonneparken
passen bij de verschillende deelgebieden en landschapstypes van Wageningen?’
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er vier deelvragen opgesteld, deze luiden:
1. Wat zijn de kenmerken van bestaande multifunctionele zonneparken en kan er een typologie van
concepten van multifunctionele zonneparken worden opgesteld?
2. Wat zijn de financiële en ecologische aspecten van de geselecteerde concepten van
multifunctionele zonneparken?
3. Welke eigenschappen heeft het landschap van buitengebied Wageningen?
4. Wat zijn realistische eisen waaraan een initiatiefnemer van multifunctionele zonneparken moet
voldoen?
In het tweede hoofdstuk wordt de eerste deelvraag beantwoord door te kijken naar bestaande
multifunctionele zonneparken in Nederland. In de hoofdstukken 3 t/m 6 wordt deelvraag 2 beantwoord.
De derde deelvraag wordt beantwoord in hoofdstuk 7. Op basis van de verstrekte informatie in de
voorgaande hoofdstukken, worden in hoofdstuk 8 en 9 adviezen aangedragen voor gemeente
Wageningen door middel van visualisaties en aanbevolen eisen die de gemeente kan stellen aan
initiatiefnemers van multifunctionele zonneparken.
In dit rapport worden verschillende begrippen genoemd. Bij bestaande zonneparken wordt
gekeken naar de concepten die zij hanteren, hierbij kijken we naar de grootte van het park en haar functie
in het landschap. Bestaande zonneparken kunnen gecategoriseerd worden onder verschillende
concepten. Concepten zijn abstracte versies van een bepaalde werkelijkheid, dus een bepaalde type
zonnepark. Deze concepten van multifunctionele zonneparken bestaan uit verschillende elementen
zoals ecologie, landbouw, recreatie, waterberging en educatie.

1.3 Methode
In deze sectie worden de activiteiten toegelicht die hebben bijgedragen aan het beantwoorden van de
onderzoeksvraag. Per activiteit wordt aangegeven welke vraag daarmee is voorzien. Daarnaast wordt er
toegelicht welke expliciete kennis er nodig is geweest om de verschillende deelvragen te
beantwoorden.

Literatuuronderzoek en expertinterviews
Onder literatuuronderzoek worden zowel bestaande rapporten verstaan als bestaande datasets,
zoals ‘Basisregistratie Ondergrond’ (BRO), ‘Publieke Dienstverlening op de Kaart’ (PDOK), het ‘Data en
Informatie Nederlandse Ondergrond loket’ (DINOloket) en Topotijdreis. De datasets zijn geanalyseerd
met het programma ArcGIS (Geographical Information System). Per deelvraag worden de relevante
bronnen benoemd. Voor het beantwoorden van een aantal deelvragen zijn er naast de literatuur
ook experts geraadpleegd. In deze paragraaf wordt per deelvraag beschreven welke expertise relevant
is. Tabel 1 geeft een overzicht van de kwantiteit van experts. Een volledige namenlijst van
geïnterviewden is toegevoegd onder Appendix A.

1. Wat zijn de kenmerken van bestaande multifunctionele zonneparken en kan een typologie van
concepten van multifunctionele zonneparken worden opgesteld?
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Om deze deelvraag te beantwoorden wordt er voornamelijk gekeken naar adviesdocumenten en
richtlijnen die zijn aangedragen door de WUR, adviesbureaus, milieu- en natuurverenigingen en
overheden. Dit betreffen documenten zoals ‘de Zonnewijzer’ (Van Vuurde et al., 2019), ‘Gedragscode Zon
op Land’ (Holland Solar, 2019) en ‘Checklist Natuurbelangen bij Grondgebonden Zonneparken’ (Natuuren Milieufederaties en Natuur&Milieu 2019). Hiernaast is ook gebruik gemaakt van websites van
ontwikkelaars, lokale dagbladen en Solar Magazine. Vanuit deze websites wordt er een algemeen beeld
gevormd van de multifunctionele zonneparken en kunnen de desbetreffende functies worden
vastgesteld. Verder zijn initiatiefnemers en betrokkenen geïnterviewd van de geselecteerde
zonneparken.

2. Wat zijn de financiële en ecologische aspecten van de geselecteerde concepten van
multifunctionele zonneparken?
Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag is gebruik gemaakt van de adviesdocumenten
genoemd in de eerste deelvraag. Voor de financiële aspecten is specifiek gekeken naar ‘Advies
Voorjaarsronde SDE + 2020’ gebruikt van Planbureau voor de Leefomgeving (Lensink, 2019). Verder geven
interviews met ecologen en ontwikkelaars antwoord op deze deelvraag. Om meer inzicht te krijgen in de
financiële en ecologische aspecten zijn er initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen geïnterviewd die
financieel en/of ecologisch onderlegd zijn. Er werd nadrukkelijk gevraagd of relevante informatie met
betrekking tot de business case van het desbetreffende zonnepark gedeeld mocht worden. Op het gebied
van ecologie is het van belang dat zij kennis hebben van inzaaien, biodiversiteit., natuurbeheerplannen
en monitoren van natuur in de desbetreffende zonneparken.

3. Welke eigenschappen heeft het landschap van buitengebied Wageningen?
Gegevens over de bodem staan beschreven in BRO-kaarten die openbaar gemaakt zijn door de WUR.
Deze kaarten kunnen gedownload worden via ESRI Nederland. Met ArcGIS kunnen de bodemgegevens
en de deelgebieden van Wageningen gecombineerd worden om zo een overzicht te krijgen van de
eigenschappen van het buitengebied Wageningen. Voorkeuren voor gebieden staan beschreven in een
beleidskaart van provincie Gelderland omtrent de inpassing van zonneparken. Afwijkingen van dit beleid
voor gemeente Wageningen zijn verkregen via Wilma Pol. Gegevens over diepten van ondergrondlagen
en grondwaterstanden zijn openbaar gemaakt via DINOloket. Tot slot worden digitale kaarten gebruikt
met coördinaten van elektriciteit stations voor midden- en hoogspanning. De kaarten kunnen ingezien
worden in de PDOK-viewer en overgenomen worden in ArcGIS.

4. Wat zijn realistische eisen waaraan een initiatiefnemer van multifunctionele zonneparken moet
voldoen?
Om tot realistische eisen te komen voor de gemeente is gebruik gemaakt van adviesdocumenten en
richtlijnen, zoals beschreven onder deelvraag 1 (‘de Zonnewijzer’ (Van Vuurde et al., 2019), ‘Gedragscode
Zon op Land’ (Holland Solar, 2019) en ‘Checklist Natuurbelangen bij Grondgebonden Zonneparken’
(Natuur- en Milieufederaties en Natuur&Milieu 2019)). Deze vraag is beantwoord door middel van alle
opgedane kennis uit de eerdere hoofdvragen, waarbij de vergaarde kennis uit de interviews de grootste
bijdrage leveren. Het antwoord op deze vraag is geformuleerd als een advies aan de gemeente
Wageningen.
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Tabel 1 Kwantiteit gesproken experts

Expertise
Ecologie
Projectontwikkeling
Landschapsarchitectuur
Financiën
Overig (vrijwilligers/betrokkenen
met kennis over de parken)

Aantal
3
5
4
3
2

Bezoek zonneparken
Gecombineerd met de expertinterviews zijn een aantal bestaande zonneparken bezocht. Bij
zonneparken die nog in de planfase zitten, is de initiatiefnemer bezocht. Tijdens bezoeken aan de
zonneparken is een inventaris gemaakt van de aanwezige elementen. Verder dragen de bezoeken bij aan
het creëren van een typologie van concepten van multifunctionele zonneparken en geven ze inzicht in
de financiële en ecologische elementen die bij een zonnepark horen.
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Deel 1: Bestaande multifunctionele zonneparken
2. Overzicht bestaande multifunctionele zonneparken
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op bestaande multifunctionele zonneparken in Nederland. Deze
bestaande zonneparken bieden inzicht in mogelijkheden om zonneparken te combineren met andere
functies. In het eerste deel van dit hoofdstuk worden negen multifunctionele zonneparken toegelicht. Bij
het identificeren van multifunctionele zonneparken is gekeken naar relevante elementen die een
multifunctioneel zonnepark extra waarde kunnen geven. Deze elementen betreffen:
•
•
•
•
•

Ecologie
Landbouw
Recreatie
Waterberging
Educatie

De elementen recreatie, waterberging en educatie worden echter beschouwd als aanvullende functie van
multifunctionele zonneparken die primair inzitten op de eerste twee elementen: ecologie en landbouw.
Dit betekent dat recreatie, waterberging of educatie in alle gevallen in combinatie wordt ingezet met
ecologie of landbouw. Landschap zou hier nog aan toegevoegd kunnen worden, maar er is gekozen om
landschapselementen als doorlopende bomenhagen of sloten binnen ecologie in te passen.
Na deze toelichting wordt er een conclusie getrokken aan hoe de verscheidene parken scoren
op het meenemen van de bovengenoemde elementen. Op basis van deze verzamelde informatie zijn er
vijf concepten voor multifunctionele zonneparken ontworpen. Deze vormen vervolgens de basis voor het
verdere onderzoek voor een multifunctioneel zonnepark in Wageningen.

2.1 Verantwoording geselecteerde multifunctionele zonneparken
Via verscheidene websites (http://zonopkaart.nl/; https://www.zonnepanelenplanet.nl/zonneparken/;
https://solarmagazine.nl/tags/t5/zonneparken), de ZonneWIJzer (Van Vuurde et al., 2019) en vanuit de
input van experts zijn er 33 zonneparken aangewezen die worden beschouwd als multifunctioneel
zonnepark. De lijst met alle 33 zonneparken staat in Appendix B. Vanuit deze 33 bestaande zonneparken
is er een selectie gemaakt van 9 multifunctionele zonneparken (zie tabel 2).
Om tot deze selectie te komen is er specifiek gekeken naar ecologische of agrarische meerwaarde. Gezien
het feit dat multifunctionele zonneparken een relatief nieuw interesseveld betreft (Van der Zee et al.,
2019) en er vooral multifunctionele zonneparken in Nederland bestaan met een ecologische of agrarische
meerwaarde, zijn deze twee elementen als maatstaf genomen. De 9 geselecteerde parken in tabel 2
voldoen aan de volgende eisen:
• Ecologie of landbouw wordt expliciet genoemd op de website van het zonnepark of van de
ontwikkelaar. Daarnaast wordt er ook uitgelegd wat er onder biodiversiteit of landbouw wordt
verstaan bij het zonnepark, bijvoorbeeld door het specificeren van de ecologische invulling;
• Toegankelijkheid voor verdere informatie en contactgegevens. Hieronder verstaan we
informatie van de ontwikkelaar, landschapsarchitect, natuur- en milieufederaties, etc.;
• Bereidheid van de ontwikkelaar/landschapsarchitect/expert voor een interview.
In tabel 2 is er per geselecteerd multifunctioneel zonnepark toegelicht welke elementen er aanwezig zijn.
Zoals te zien in de tabel is ecologie het voornaamste element dat naar voren komt bij multifunctionele
zonneparken. Daarnaast wordt er bij een drietal zonneparken ingezet op recreatie. De combinatie met
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landbouw wordt enkel gemaakt bij zonnepark Zachtfruitbedrijf Albers. Tot slot komt waterberging enkel
naar voren bij zonnepark Laarberg.
Dit betekent dat recreatie, waterberging of educatie in alle gevallen in combinatie wordt ingezet met
ecologie of landbouw. Landschap zou hier nog aan toegevoegd kunnen worden, maar er is gekozen om
landschapselementen als doorlopende bomenhagen of sloten binnen ecologie in te passen.
Het verschilt per zonnepark hoeveel informatie er beschikbaar is per element. Niet alle geïnterviewde
experts beschikken bijvoorbeeld over ecologische kennis. Om deze reden is ecologie bij het ene
zonnepark uitgebreider toegelicht dan bij het andere. Tevens is er ook bij een aantal parken
(Energietuinen, De Kwekerij, Kreupelbusch) een ecoloog betrokken geweest bij het ontwerpproces, wat
resulteert in een sterkere ecologische verantwoording van het park. Hetzelfde geldt voor financiën; bij
het ene park was men meer bereid om in te gaan op de financiële aspecten en daarbij concrete cijfers te
noemen dan bij het andere park.
Tabel 2 Geselecteerde multifunctionele zonneparken

Zonnepark
Zonnepark Zachtfruitbedrijf Albers
Energietuinen
Zonnepark Ubbena
Zonnepark De Kwekerij
Zonnepark Laarberg
Zonnepark Boeldershoek
Zonnepark Kreupelbusch
RWZI Dodewaard
Zonnepark Shell Moerdijk

Elementen
Landbouw
Ecologie, recreatie, educatie
Ecologie
Ecologie, recreatie, educatie
Ecologie, waterberging
Ecologie
Ecologie, recreatie
Ecologie
Ecologie

Zonnepark RWZI Dodewaard en Zonnepark Shell Moerdijk zijn wegens omstandigheden niet verder
meegenomen in het onderzoek. Het Zonnepark RWZI Dodewaard is afgekeurd door de lokale gemeente.
Bij Zonnepark Shell Moerdijk was een interview en/of bezoek niet mogelijk.
Tabel 3 geeft een overzicht van de verschillende gegevens die per park verzameld zijn. Er is gekeken naar
algemene gegevens, zoals de grootte van het park en de eigenaren. Verder is er gekeken naar technische,
financiële, ecologische en overige gegevens.
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Tabel 3 Samenvatting geselecteerde multifunctionele zonneparken

Zachtfruitbedrijf Albers

Energietuinen

Ubbena

De Kwekerij

Laarberg

Boeldershoek
Boeldershoek
Tienbunderweg West

Kreupelbusch

Plaats

Babberich

Assen

Zeijen

Hengelo

Groenlo

Enschede

Enschede

Landgraaf

Provincie

Gelderland

Drenthe

Drenthe

Gelderland

Gelderland

Overijssel

Overijssel

Limburg

Bouwjaar

2019

Planfase

2017

2017

2018

2017

2018

Planfase

Oppervlakte (ha)

0.5

27

1.1

7.1

6.5

3

20

12.5

Engie/VanOns

Vrijopnaam

SolarCentury

Arcadis (eerste fase)

GroenLeven

Vrijopnaam

Twence

Bodemzorg Limburg

Functies

Engie/VanOns
Ecologie,
Landbouw
educatie,
(frambozenteelt) recreatie

NL Greenlabel
Greenspread
SolarCentury
Stichting
Solarlandschapspark Ontwikkelfonds
De Kwekerij
De Laarberg
Twence

Bestemming

Landbouw

Industrie

Ecologie
Voormalige
stortplaats

Type opstelling

Oost-west

Zuid

Aantal panelen
Bedekkingsgraad
(%)

-

Oplevering (MWp)
Afstand tussen
panelen (m)

Naam
Algemeen

Projectontwikkelaar GroenLeven

Eigenaar

Ecologie, educatie,
recreatie

Ecologie,
waterberging

Ecologie

Ecologie

Ecologie, recreatie

Landbouw

Industrie

Industrie

Industrie

Natuur

Zuid

Zuid

Zuid

Zuid

Zuid

Zuid

28000

2208

7000

6664

5000

60000

20000-40000

80

35

20

20

20

20

30

15

2.7

21

0.59

2

2.23

3

17.5

12

-

-

5

5

8

4-5

4-5

4 (zichtlijnen met 8)

Minimale hoogte (m) Maximale hoogte
(m)
-

-

0.6

0.6

1.1

1.2

1.2

0.8

-

3.2

1.9

4

2.4

2.4

2.2

Ja
Provincie
(gratis)

Ja
Huur (tegen lage
vergoeding)

Nee

Nee

Nee

Nee

Eigen grond

Eigen grond

Eigen grond

Technisch

Financieel
Subsidie bovenop
SDE
Grondhuur

Nee
Ja
Huur (tegen lage
vergoeding)
Provincie (gratis)
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Naam

Zachtfruitbedrijf Albers

Energietuinen

Ubbena

De Kwekerij

Laarberg

Ecologisch
Bloemenmengsel
ingezaaid

-

Ja

Ja

Omgeving hekwerk
Hek toegankelijk
voor klein wild

-

Aarden wal

Houtwal

Ja
Laag hekwerk,
aarden wal

-

-

Ja

Graslandbeheer

-

-

Nee
Maaien en
afvoeren

-

Fruitbomen,
groene
bufferzone,
houtsingels

Andere
natuurelementen

-

Begrazen
Fruitbomen,
houtwal,
insectenhotels,
nestkasten,
moestuin, struweel,
wadi's

Boeldershoek
Boeldershoek
Tienbunderweg West

Kreupelbusch

Ja
Deel houtwal,
deel open

Deels

?

Ja

Klimplanten

Laag hekwerk

Alleen hekwerk

Ja
Jaarrond
begrazen

Ja

Ja
Periodiek
begrazen

Ja

Begrazen

Bomenrij,
fruitbomen,
houtwal,
insectenhotel,
poel
Bosschage, poel

Periodiek begrazen

6 m groene
zone met
bomen en
struiken

Hondsroos, ruigtes
met
groenopstanden,
bos,
waterretentiebekken

-

Recreatie:
wandelpaden
rondom zonnepark

Andere pijlers

Omschrijving

-

Recreatie:
wandelpaden
rondom
zonnekamers.
Educatie:
informatieborden. -

Recreatie: park vrij
toegankelijk met
paden, bankjes en
pluktuin. Educatie,
informatieborden,
rondleidingen
verzorgd door een
stichting.

Waterberging:
in verlaagde
delen terrein
-
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2.2 Zonnepark Zachtfruitbedrijf Albers
Tabel 4 Overzicht Zonnepark Zachtfruitbedrijf Albers

Zonnepark
Bouwjaar
Oppervlakte (ha)
Aantal panelen
Opstelling
Stroomoplevering (MWp)
Bedekkingsgraad (%)
Functies
Graslandbeheer
Bestemming

Albers (Babberich)
2019
0,5
Oost-west
2.7
80
Landbouw (frambozenteelt)
Landbouw

Achtergrondinformatie
Zachtfruitbedrijf Albers in Babberich doet sinds april 2019 mee aan de proef van ontwikkelaar Groenleven
om zonnepanelen boven zachtfruitbomen te optimaliseren (Groenleven, 2019). Er zijn zon doorlatende
panelen geplaatst boven frambozen, een zeer gevoelig en intensief gewas, die hierdoor ook beschermd
worden tegen regen en hagel (Groenleven, z.d.). Een bijkomend voordeel is dat de plastic overkapping,
die normaal gesproken de frambozen beschermen, overbodig zijn geworden. Uit een recente pilot bleek
dat de frambozenopbrengst 35 tot 57% lager ligt. De panelen laten onvoldoende licht door, waardoor
vooral onder in het gewas minder knoppen uitgroeien tot vruchtdragende vruchtschoten (Van Teeffelen,
2019). Het onderzoek wordt momenteel doorgezet.

Financiën
Op dit moment is het project niet winstgevend voor Groenleven. Het productieverlies door
schaduwwerking op het gewas weegt niet op tegen de stroomopbrengst. Groenleven ziet dit project als
pionieren en wil graag experimenteren met zonne-energie in combinatie met andere functies. Omdat de
panelen gedeeltelijk licht doorlatend zijn, leveren de panelen minder stroom dan conventionele panelen
die geen tot zeer weinig licht doorlaten. Dit gaat ten koste van het rendement van Groenleven.
Desalniettemin ziet Groenleven het project als veelbelovend. Omdat zacht fruitteelt altijd onder de
bescherming van plastic plaats vindt is er een grote slag te slaan op het gebied van ruimtelijke inpassing;
de ruimtelijke vervuiling van plastic wordt als erger ervaren dan die van de zonnepanelen die als
bedekking dienen. Op dit moment is het project financieel nog niet rendabel, maar wanneer er verder
wordt ontwikkeld met de licht doorlatendheid van zonnepanelen zou stroomopwekking en landbouw
goed samengaan volgens Groenleven.

Figuur 1 Links: bovenaanzicht zonnepark zachtfruitbedrijf Albers (Bron: Google Maps). Rechts: opstelling zonnepanelen boven
de frambozenteelt (Bron: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/fruit-kweken-onder-een-dak-van-zonnepanelen-luktdat~be6c0686/)
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2.3 Energietuinen
Tabel 5 Overzicht Energietuinen

Zonnepark
Bouwjaar
Oppervlakte (ha)
Aantal panelen
Opstelling
Stroomoplevering (MWp)
Bedekkingsgraad (%)
Functies
Graslandbeheer
Bestemming

Energietuinen
Planfase
27
28000
Zuid
21
35
Ecologie, educatie, recreatie
Industrie

Achtergrondinformatie
Het idee om een energietuin te realiseren is ontstaan bij de Natuur & Milieufederaties in Nederland vanuit
de doelstelling om multifunctioneel te gaan ontwerpen. Uiteindelijk is het concept van de
Energietuinen ontstaan, waarbij er wordt ingezet op drie pijlers: energie, ecologie en beleving. Een
energietuin komt feitelijk op hetzelfde neer als een multifunctioneel zonnepark, maar zet,
naast ecologie, ook met name in op recreatie en beleving. De benadering als ‘energietuin’ wekt veel
positieve reacties op, onder andere bij betrokkenen van de WUR en energieleveranciers.
Bij het realiseren van de Energietuinen ligt de nadruk vooral op het proces en het leren; Natuur &
Milieufederatie Drenthe is zich ervan bewust dat het ontwerp beter kan, maar dat dit juist een
gelegenheid is om al doende te leren en vooral te kijken hoe er in de toekomst een energietuin kan
worden gerealiseerd die nog beter inspeelt op ecologie, recreatie en beleving.

Financiën
50% wordt gefinancierd door VanOns, een coöperatieve ontwikkelaar. Daarnaast wordt 50%
gefinancierd door energieleverancier Engie. De Nationale Postcode Loterij heeft 1.65 miljoen geschonken
aan de Natuur- en Milieufederaties voor de realisatie van Energietuinen (Nationale Postcode Loterij,
2019). Er is onbekend hoeveel geld voor energietuin Assen is gereserveerd. De grondeigenaar is de
gemeente Assen. De grond wordt gepacht door Engie en VanOns voor de exploitatietijd van de installatie.
Van origine had het terrein een agrarische functie. Later werd het bestemd voor een bedrijventerrein,
alleen zou deze nooit vol worden gebouwd.

Multifunctionaliteit
Het plan is om vooral in te zetten op beleving. Zo worden er wandelroutes aangelegd, tuinkamers
ingericht, wordt er een ‘experience heuvel’ aangelegd in de kern van het park en tot slot een zonbeschenen open wal aangelegd. De zonnepanelen worden in gescheiden zonnekamers geplaatst,
afgeschermd door hekwerk, zie figuur 2. De zonnepanelen staan in een zuidopstelling met traditionele,
relatief dicht opeen geplaatste zonnetafels. De wandelroutes lopen rondom de zonnekamers en door de
tussenliggende tuinkamer. Welkomstborden laten zien wat er in de energietuin gebeurt, bijvoorbeeld
hoeveel MW er wordt er opgewekt en welke plant- en diersoorten het zonnepark gebruiken. Volgens
Natuur & Milieufederatie is het belangrijk dat het tastbaar wordt gemaakt door de mensen te laten zien
wat er precies gebeurt in een energietuin en in te zetten op de beleving.
Voor nu zijn er nog geen agrarische functies ingecalculeerd, maar er is nog ruimte voor speling in het
ontwerp.
Het concept is mede tot stand gekomen met de bewoners van Assen, waardoor ze zich ook betrokken
voelen en het draagvlak groot is. Daarnaast zijn de omliggende bewoners ook positief gezien het feit dat
de agrarische functie verleden tijd is.
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In het hele zonnepark wordt een bloemenmengsel ingezaaid. Het hekwerk wordt op enige afstand van
de zonnepanelen geplaatst en gaat gedeeltelijk schuil achter een grondwal en bloemrijke berm.

Figuur 2 Impressie Energietuinen

2.4 Zonnepark Ubbena
Tabel 6 Overzicht Zonnepark Ubbena

Zonnepark
Bouwjaar
Oppervlakte (ha)
Aantal panelen
Opstelling
Stroomoplevering (MWp)
Bedekkingsgraad (%)
Functies
Graslandbeheer
Bestemming

Ubbena
2017
1,1
2208
Zuid
0,59
20
Ecologie
Maaien en afvoeren
Voormalige stortplaats

Achtergrondinformatie
Voor energieleverancier Vrijopnaam was Zonnepark Ubbena een kans om te experimenteren met
ecologie en het opwekken van zonne-energie. De grond heeft in het verleden gediend als vuilstort, met
Sita en Suez als officiële eigenaar. De vuilstort is echter al jaren niet meer in gebruik,
waardoor Vrijopnaam groen licht kreeg vanuit de provincie Drenthe om de grond gratis te
exploiteren. Vrijopnaam heeft nog andere parken in bezit, waarbij ze de grond kopen en dus niet pachten
van dergelijke grondeigenaren. Op deze manier hoeven ze zich niet in te mengen met andere partijen
omtrent grondgebruik.
Het zonnepark ligt in een afgelegen gebied vanwege de voormalige vuilstort functie. Het terrein was
daarom al landschappelijk ingepast met een brede houtwal die buiten de perceelgrenzen van het
zonnepark valt. De parken van Vrijopnaam worden bewust kleinschalig gehouden (1-5 hectare), omdat
ze dan volgens Vrijopnaam beter in de omgeving passen en het maatschappelijk draagvlak groter is.
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Financiën
Vrijopnaam is bescheiden als het gaat om het rendement op hun zonneparken; uit het interview komt
naar voren dat Vrijopnaam al tevreden met 2-3% rendement, terwijl reguliere ontwikkelaars 7 tot
8% rendement als doelstelling hanteren. Voor Vrijopnaam kan deze bescheiden 2 tot 3% uit, omdat
Vrijopnaam energie verkoopt aan hun klanten. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden in de keten
waar winst te behalen valt en waardoor de kosten die elders zijn gemaakt weer kunnen worden
opgevangen.
Vanwege de beperktheid van het net, zat het park al vrij snel aan de limiet van het maximale vermogen
dat het kon leveren. Er was daardoor ruimte om de panelen verder (5 meter) uit elkaar te zetten. De
grond wordt gratis geëxploiteerd, zoals genoemd in de achtergrondinformatie.

Multifunctionaliteit
In overleg met plantenzadenleverancier Cruydt-Hoeck is een mengsel van 23 kruidachtige planten
ingezaaid. Het zadenmengsel bestaat uit algemene inheemse plantensoorten die aansluiten bij
de plantensoorten in de regio. De mix bevat zonminnende en schaduwminnende soorten. Het hele
zonnepark is in het voorjaar na de aanleg ingezaaid, zowel tussen als onder de panelen. De zaden zijn
gemengd met zand en door een lokale hovenier geïnjecteerd tussen de al bestaande ruderale begroeiing.
De ingezaaide plantensoorten worden maximaal 60 cm hoog om schaduwwerking op de panelen te
beperken. In de praktijk ligt de maximale planthoogte iets hoger.
Behalve het ingezaaide kruidenrijke grasland zijn geen andere natuurelementen aangebracht. De brede
houtwal buiten het hekwerk valt niet binnen de perceelgrenzen. Aan de binnenzijde van de omheining
staat geen houtige beplanting. Het hekwerk loopt door tot aan de grond en is daardoor niet toegankelijk
voor klein wild.
Bij de startfase van het project is een landschapsarchitect betrokken. De Cruydt-Hoeck leverde het
bloemenmengsel, maar is verder niet betrokken bij het zonnepark. De Cruydt-Hoeck is benaderd omdat
het bedrijf in de regio zit en Vrijopnaam graag met lokale partijen werkt. Het beheer wordt uitgevoerd
door een lokale hovenier.
Zonnepark Ubbena zet als enige geselecteerde park in op verschralingsbeleid door middel van maaien
en afvoeren. Het park wordt eind oktober in zijn geheel gemaaid door een lokale hovenier. Onder de
panelen wordt een bosmaaier ingezet, waarna het maaisel handmatig wordt weg geharkt. De kosten
hiervan bedragen rond de €1500-, per jaar. De Natuur en Milieufederatie Drenthe adviseerde Ubbena om
na een aantal jaar – als de bodem voldoende is verschraald – gefaseerd te gaan maaien, waarbij een deel
van de vegetatie blijft overstaan als voedsel-, schuil- en overwinteringsgelegenheid voor insecten.
In 2019 vond er een natuurmeting plaats in het zonnepark door Natuur en Milieufederatie Drenthe,
waarbij een aantal adviezen is gegeven ter verbetering van de ecologische inrichting. Zo kan het hekwerk
toegankelijk gemaakt worden voor kleine zoogdieren, kan er struweel langs de binnenzijde van de
omheining worden aangeplant en takkenrillen en broeihopen onder de panelen worden neergelegd.
Vrijopnaam probeert deze verbeteringen door te voeren.

Figuur 3 Links: bovenaanzicht zonnepark Ubbena (Bron: Google Maps). Rechts: bloemrijk grasland (Bron: Marc Kluytmans)
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2.5 Zonnepark De Kwekerij
Tabel 7 Overzicht Zonnepark De Kwekerij

Zonnepark
Bouwjaar
Oppervlakte (ha)
Aantal panelen
Opstelling
Stroomoplevering (MWp)
Bedekkingsgraad (%)
Functies
Graslandbeheer
Bestemming

De Kwekerij
2017
7,1
7000
Zuid
2
20
Ecologie, educatie, recreatie
Begrazen
Landbouw

Achtergrondinformatie zonnepark
Het zonnepark ligt aan de rand van een woonwijk. De buurtbewoners zijn vanaf de ontwerpfase bij het
plan betrokken. Sinds augustus 2017 wekt het park stroom op en is het tussen zonsopgang en ondergang toegankelijk voor publiek. De grond van de Kwekerij was oorspronkelijk gepland voor
huizenbouw. Door de bevolkingskrimp ging de bouw van 155 huizen echter niet meer door, waardoor de
grond een andere bestemming kon krijgen. Voor de bouw van dit zonnepark is Stichting
Solarlandschapspark De Kwekerij opgericht, zij houdt zich bezig met het beheer en verdere ontwikkeling
van het park.

Financiën
Vanwege het feit dat de huizenbouw niet meer door ging, was de grondprijs erg laag. Verder kon de
Kwekerij gebruik maken van een eenmalige subsidieregeling ter bevordering van groene
initiatieven. Wat betreft hekwerk hanteert de Kwekerij een andere constructie dan andere
zonneparken. Het zonnepark is toegankelijk tussen 8:00-21:00 uur. Buiten deze tijden om zit het
houten hekwerk, van ongeveer 1.50m hoog, op slot. Desalniettemin is het mogelijk om, desondanks het
gesloten hek, het zonnepark te betreden. In de verzekering van het park zijn bepaalde voorwaarden
opgenomen. Zodra er sprake is van vandalisme of er iemand gewond raakt in het park zal de
stichting maatregelen moeten nemen. In het ergste geval zal het park niet meer openbaar zijn, dit om de
veiligheid te kunnen waarborgen.

Multifunctionaliteit
De stichting wil in de toekomst verder inzetten op biodiversiteit door het plaatsen van (meer) vogel- en
bijenkasten en het plaatsen van een waterput. Op recreatief gebied wil de stichting graag investeren in
een kabelbaan. Ook liggen er plannen voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s en
fietsen. Het park is ingedeeld in twee delen: een deel staat vol met zonnepanelen, afgeschermd met een
houten hek; in het tweede deel van het park is volop plek voor recreatie en ecologische ontwikkeling. Er
zijn fruitbomen, houtwallen, insectenhotels, nestkasten, struweel en wadi’s te vinden. Verder zijn er
picknicktafels, wandelpaden en een kleine moestuin. Doordat een groot deel van het park groen
ingericht is, is het percentage grond dat door zonnepanelen bedekt wordt slechts zo’n 20%. Ter
beheer wordt het park begraasd door brilschapen.
In 2019 heeft Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar biodiversiteit in tien Nederlandse
zonneparken. Hierbij waren de resultaten voor zonnepark de Kwekerij erg positief, waar het hoogste
aantal plantensoorten gevonden werden, 118 ten opzichte van het gemiddelde van 73
soorten (https://nlsolarparkdekwekerij.nl/natuur-in-zonneparken/).
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Figuur 4 Links: schets zonnepark De Kwekerij (Bron:
https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/archiefwaardevolgroen/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=
1032895). Rechts: overzicht met wadi, bijenhotel en zonnepanelen op de achtergrond (Bron: eigen foto)

2.6 Zonnepark Laarberg
Tabel 8 Overzicht Zonnepark Laarberg

Zonnepark
Bouwjaar
Oppervlakte (ha)
Aantal panelen
Opstelling
Stroomoplevering (MWp)
Bedekkingsgraad (%)
Functies
Graslandbeheer
Bestemming

Laarberg
2018
6,5
6664
Zuid
2,23
20
Ecologie, waterberging
Jaarrond begrazen
Industrie

Achtergrondinformatie zonnepark
Zonnepark Laarberg is aangelegd als waterbergingsgebied voor een toekomstig industrieterrein in
Groenlo. Daarom zijn delen van het park een meter afgegraven, staan de zonnepanelen 1,2 meter boven
het maaiveld en is alle bekabeling bovengronds.

Financiën
De totale investering van het park is geraamd op €2.045.000 excl. BTW. Greenspread Solar I brengt
€160.000 eigen vermogen in, en haalt €250.000 uit crowdfunding. Verder is er bij de bank een
aandeelhouderslening verkregen. De grondvergoeding bedraagt €9800 euro per jaar, deze huurprijs
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is relatief laag voor 6,5 hectare grond; dit komt doordat het zonnepark als secundaire functie de
waterberging voor industrieterrein de Laarberg moet faciliteren.

Multifunctionaliteit
Er is veel ruimte voor bloemrijk grasland vanwege de ruimte opzet van het zonnepark – zowel tussen als
rondom de panelenrijen. De groep zomereiken op het midden van het park is behouden gebleven. De
vegetatie op de afgegraven schrale en vochtige grond wordt gedomineerd door de verstoringsindicator
pitrus. De afgegraven waterretentiedelen hebben een flauw aflopende oever, net als de extra poel achter
op het perceel. Tussen de afzonderlijke panelenrijen op de zonnetafels zitten zowel in horizontale als
verticale richting spleten voor een meer gelijkmatige waterverdeling onder de panelen.
Om het park landschappelijk in te passen zijn de bestaande houtwallen uitgebreid. Verder zijn er een
twintigtal fruitbomen en meerdere insectenhotels geplaatst. Tijdens het bezoek aan het zonnepark was
er nog maar één insectenhotel over. Greenspread heeft geen voornemens om nieuwe insectenhotels te
plaatsen.
Het park wordt negen maanden per jaar begraasd door een kudde van enkele tientallen schapen. De
begrazingsdruk was voorheen hoger met 100-200 schapen, maar is verlaagd na het ontstaan van te veel
open plekken in de vegetatie. Het twee meter hoge hekwerk met spanningsdraad is toegankelijk voor
kleine zoogdieren.
Verder staat voor de ingang van het park een picknicktafel en zijn er oplaadpunten voor elektrische
fietsen te vinden.

Figuur 5 Links: Tekening Zonnepark Laarberg (Bron: Greenspread); Rechts: foto van ons bezoek op 18-2-2020

2.7 Zonnepark Boeldershoek
Tabel 9 Overzicht Zonnepark Boeldershoek

Zonnepark
Bouwjaar
Oppervlakte (ha)
Aantal panelen
Opstelling
Stroomoplevering (MWp)
Bedekkingsgraad (%)
Functies
Graslandbeheer
Bestemming

Boeldershoek Tienbunderweg
2017
3
5000
Zuid
3
20
Ecologie
Begrazen
Industrie

Boeldershoek West
2018
20
60000
Zuid
17,5
30
Ecologie
Periodiek begrazen
Industrie

Achtergrondinformatie
Op het industrieterrein Boeldershoek van afvalverwerkingsbedrijf Twence staan twee zonneparken:
Tienbunderweg (3 hectare) en Boeldershoek-West (20 hectare). De twee zonneparken zijn vergelijkbaar
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in hoogte en afstand tussen de panelenrijen. De zonneparken hebben een beperktere ecologische
inrichting dan de andere beschreven parken en komen daarmee het dichtst in de buurt van een ‘regulier’
zonnepark. Het industrieterrein is onderdeel van de ecologische verbindingszone Twekkelo-West.
Het zonnepark is gefinancierd door initiatiefnemer Twence. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van
de SDE+-subsidie.

Financiën
Het zonnepark bevindt zich op het eigen terrein van Twence, waardoor er geen sprake is van
pachtkosten. Gezien Twence zijn primaire inkomstenbron zich toespitst op afvalverwerking en niet zijn
winst haalt uit het opwekken van stroom, was er vanuit Twence welwillendheid om te investeren in dit
zonnepark. Het zonnepark an sich hoeft daarom voor Twence niet winstgevend te zijn. Twence zag het
als belangrijk om het park landschappelijk in te passen om zodoende de bewoners in de buurt tegemoet
te komen.

Multifunctionaliteit
Het zonnepark aan de Tienbunderweg is gevestigd op een voormalige vuilstort. Aan de noordzijde grenst
het park aan een ruim bestaand bosschage, die binnen de perceelgrenzen van het zonnepark valt. Aan
de westzijde in het bosschage ligt een grote poel met natuurvriendelijke oever. Het is onbekend of een
bloemenmengsel is ingezaaid. Het park wordt afgeschermd door een lage omheining met gaten, waar
reeën overheen kunnen springen en klein wild onderdoor kan kruipen. Deze lage omheining is mogelijk
doordat het park binnen het industrieterrein valt, dat niet vrij toegankelijk is.
Het grotere zonnepark Boeldershoek-West staat op voormalige landbouwgrond. De grond is gedeeltelijk
ingezaaid met een kruidenrijk graslandmengsel en bestaat gedeeltelijk uit het landbouwgras Engels
raaigras. Het hoge hekwerk met af en toe gaten heeft begroeiing door klimplanten. Buiten de omheining
van het park ligt een zes meter groene zone, waar struiken en bomen zijn aangeplant die passen bij de
omgeving.
In Boeldershoek-West wordt periodiek begraasd, waarbij het gehele zonnepark in zeven of acht vlakken
is ingedeeld. De panelen hebben horizontale spleten voor waterdoorlating.
Bij de totstandkoming van het park is landschapsbureau Eelerwoude betrokken geweest. Vanuit
grondeigenaar en initiatiefnemer Twence werden weinig eisen gesteld aan de ecologische inrichting. Na
de inrichting heeft een ecoloog van de WUR het park eenmalig onderzocht op verzoek van Twence.

Figuur 6 Links: bovenaanzicht zonnepark Boeldershoek-Tienbunderweg (Bron: Google Maps). Rechts: schapenbegrazing op
zonnepark Boeldershoek-West.

Concepten multifunctionele zonneparken 22

2.8 Zonnepark Kreupelbusch
Tabel 10 Overzicht Zonnepark Kreupelbusch

Zonnepark
Bouwjaar
Oppervlakte (ha)
Aantal panelen
Opstelling
Stroomoplevering (MWp)
Bedekkingsgraad (%)
Functies
Graslandbeheer
Bestemming

Kreupelbusch
Planfase
12,5
20000-40000
Zuid
12
15
Ecologie, recreatie
Periodiek begrazen
Natuur

Achtergrondinformatie
Het park is een initiatief van Bodemzorg Limburg en Enovos Green Power. Het park wordt gebouwd op
een gesloten vuilstort, die in beheer is bij Bodemzorg Limburg. Bodemzorg Limburg neemt daarbij een
actieve rol aan om gesloten vuilstortplaatsen een maatschappelijk functie te geven.
Tevens betreft het een natuurgebied binnen Natuurnetwerk Nederland. Dit heeft extra impuls gegeven
om expliciet aandacht te geven aan de natuurwaarden aangezien het park anders geen vergunning zou
krijgen.
In het verleden was het een gebied dat twee heidegebieden met elkaar verbond. Na de vuilstort is er
geprobeerd om het heidegebied terug te brengen. Dit is niet gelukt, waardoor er op dit moment alleen
kruidenrijk grasland aanwezig is. Toen is het gebied opnieuw op de markt gebracht. Destijds is de functie
van een zonnepark toegekend, waarbij een projectontwikkelaar zich richt op ‘binnen de hekwerken’.
Bodemgroep Limburg en een aangewezen werkgoed ontfermen zich over het gebied ‘buiten de
hekwerken’ wat eventueel gevolgen kan hebben met betrekking tot toekomstig beheer. Het gaat nu niet
om een geïntegreerde aanpak, maar om twee aparte aanpakken van twee aparte partijen. Arcadis
benadrukt dat het beheer een kernelement is waarover duidelijke afspraken moeten worden gemaakt.

Financiën
Het zonnepark (7.5 hectare) is verdeeld in een oostelijk deel en een groter westelijk deel met daartussen
een waterretentiebekken. Het geheel wordt omzoomd door bos en heide (5 hectare). De business case is
gemaakt voor het gehele gebied (12.5 hectare). Er is weinig bekend over de business case
bij Kreupelbusch. Wel is het bekend dat de capaciteit van het net zorgt voor een beperking in de
hoeveelheid stroom die kan worden opgewekt. Hierdoor zit het park al wel snel aan zijn limiet; omdat
het om een relatief groot stuk oppervlakte gaat, verlaagt dit de dichtheid van de zonnepanelen.
Ondertussen zorgt de lage prijs van de grond dat ruimte in de business case zit om extra geld in te
calculeren van ecologische doeleinden.

Multifunctionaliteit
Ook bij dit zonnepark was er financiële speelruimte om extra invulling te geven aan bijvoorbeeld natuur.
De maximale netcapaciteit op deze locatie was beperkt, wat extra ruimte gaf voor het inpassen van
ecologie. De noordkant van het bos wordt met 25% gedund. De meedenkgroep Abdissenbosch bepaalt
mede de inrichting van de ruigtes en verdere indeling van het gebied rondom de zonneparken. De
meedenkgroep bestaat o.a. uit de Natuur en Milieufederatie Limburg, IVN Natuureducatie, Stichting
Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg en een reptielen- en amfibieënexpert.
Tussen elke vijfde rij zonnepanelen is een extra brede tussenruimte van acht meter vrijgehouden, dat
zorgt voor variatie in vegetatie. De twee parken worden afzonderlijk omheind met een hekwerk dat
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toegankelijk is voor klein wild. Tussen de panelen wordt een ruimte van 3 centimeter opengelaten waar
regenwater doorheen kan stromen.
De ecologische inrichting heeft als doel een geschikt leefgebied te behouden en te versterken voor
amfibieën en (met name) reptielen in het gebied, zoals hazelworm, gladde slang en levendbarende
hagedis. Hiertoe wordt op het zonnepark een zadenmengsel van inheemse planten van droog
schraalland opgebracht (Arcadis, 2019). Ook wordt de heester hondsroos – die al veel aanwezig is in het
gebied – ingezaaid op verschillende plekken op het plateau. De laagblijvende heester vormt naar
verwachting geen belemmering voor de zonnepanelen. Er worden verder twee ruigtes met
groenopstanden ingericht, naast een zone voor boomstronken. Dit hangt samen met de maatregelen
voor Natuurnetwerk Nederland om de omliggende natuur een extra impuls te geven.
Het beheer wordt gedaan door gecontroleerde (druk)begrazing met schapen, wat past bij de schrale
kruidenrijke vegetatie. Binnen de omheinde zonneparken is de projectontwikkelaar verantwoordelijk
voor het beheer. In de omringende zone verzorgd Bodemzorg Limburg het beheer. De inrichting van het
park is verzorgd door ecologen en landschapsarchitecten van Arcadis. Er is een speciale zon-schaduw
analyse uitgevoerd om een geschikte afstand tussen de panelenrijen te bepalen waarbij voldoende licht
valt op de ruimte tussen de panelen. Het is onbekend of er (al) een monitoringsplan is opgesteld.
Het terrein van het Kreupelbusch is al sinds 2007 opengesteld voor recreatie op wandelpaden. Rondom
het zonnepark blijven de wandelroutes gehandhaafd. Bodemzorg Limburg wil uitstralen dat een bijdrage
wordt geleverd aan de energietransitie. Een open park met wandelpaden past bij deze instelling. In het
westelijke deel van het zonnepark zijn twee brede stroken van 15 meter opengehouden. De
opengehouden stroken dienen als zichtassen voor recreanten. De centrale waterpartij vormt een derde
belangrijke zichtrij. De zonnepanelen worden alleen geplaatst op de vlakke delen van het plateau, zodat
het zicht vanaf de zuidelijk gelegen weg minimaal zal zijn (Arcadis, 2019).

Figuur 7 Schets Zonnepark Kreupelbusch (Bron: https://www.landscape-architects.nl/nl/projects/zonnepark-landgraaf)

Concepten multifunctionele zonneparken 24

2.9 RWZI Dodewaard
Tabel 11 Overzicht RWZI Dodewaard

Zonnepark
Bouwjaar
Oppervlakte (ha)
Aantal panelen
Opstelling
Stroomoplevering (MWp)
Bedekkingsgraad (%)
Functies
Graslandbeheer
Bestemming

RWZI Dodewaard
Afgewezen
5
Industrie

Het ontwerp voor zonnepark Dodewaard is zo’n 5 hectare groot en heeft een bijzondere ligging. Het park
grenst namelijk aan een waterzuiveringsinstallatie, de snelweg A15 én een weidevogelgebied van zo’n
200 hectare (Natuur- en Milieufederaties; Natuur&Milieu, 2019). Om het park landschappelijk in te passen
is er ingezet op een plasdras. Verwacht wordt dat deze plas een positieve invloed heeft
op vogelsoorten omdat de zonnepanelen functioneren als bescherming tegen geluid en licht van de A15.
Een tweede effect van de plasdras zou kunnen zijn dat er meer voedsel, zoals insecten, beschikbaar
komen. Hier zouden weer meer vogels op af kunnen komen. Na een bezoek aan het waterschap bleek
dat dit zonnepark is afgekeurd door de gemeente. Hierdoor wordt dit zonnepark niet verder
meegenomen in het onderzoek.

2.10 Zonnepark Shell Moerdijk
Tabel 12 Overzicht Zonnepark Shell Moerdijk

Zonnepark
Bouwjaar
Oppervlakte (ha)
Aantal panelen
Opstelling
Stroomoplevering (MWp)
Bedekkingsgraad (%)
Functies
Graslandbeheer
Bestemming

Shell Moerdijk
2019
76000
42.8
45
27
Ecologie
Zuid
Eigen terrein

Na meerdere pogingen is het niet gelukt om een afspraak te maken met Shell om hen te interviewen over
het zonnepark. Op 2 maart 2020 is er echter wel het net uitgebrachte rapport van Naturalis
doorgemaild door een medewerker van Shell. Hieruit is onderstaande informatie gehaald.
Shell Moerdijk heeft in 2019 een zonnepark geopend met 76.000 panelen, samen goed voor zo’n 27 MWp.
In samenwerking met Naturalis zaaiden ecologen vorig jaar op 42 plots allerlei wilde planten in. Na een
jaar tijd zijn er zo’n 40 soorten bijen, hommels en zweefvliegen geteld (Wit en Biesmeijer, 2020).
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3. Geleerde lessen uit bestaande multifunctionele zonneparken
3.1 Financiën, stroomopwekking en ecologie
Hoewel fruitteelt onder zonnepanelen erg interessant lijkt, is het enige voorbeeld uit Nederland (nog)
niet rendabel. Het productieverlies door schaduwwerking op het gewas weegt niet op tegen de
stroomopbrengst. De rest van het rapport richt zich daarom voornamelijk op zonneparken met
ecologische meerwaarde.
De ruimere opzet van de zonneparken vormt de basis van de ecologische meerwaarde. Zowel tussen als
rondom de paneelrijen is meer ruimte aanwezig in vergelijking met monofunctionele zonneparken. Deze
extensieve opzet is financieel haalbaar door vaak lage of afwezige grondkosten (Ubbena, Laarberg,
Kreupelbusch, De Kwekerij). Naast de vaste SDE+-subsidie ontvingen sommige zonneparken een extra
eenmalige subsidie of schenking (De Kwekerij, Energietuinen). Alle geselecteerde zonneparken hebben
óf een voordelige grondprijs, óf hebben een eenmalige schenking of subsidie ontvangen waardoor het
financieel mogelijk werd een ecologisch zonnepark te bouwen.
Het aantal panelen per zonnepark hangt ook af van de maximale netcapaciteit. Bij zonnepark Ubbena,
Laarberg en Kreupelbusch bereikt de netaansluiting een maximum bij een laag aantal panelen per
hectare. Hierdoor blijft extra ruimte over voor ecologische inpassing. Zonnepark Boeldershoek wordt als
enige gefinancierd door grondeigenaar Twence op hun eigen industrieterrein. Dit zonnepark heeft een
beperktere ecologische inrichting en komt daarmee het dichtst in de buurt van een monofunctioneel
zonnepark.
Bijna alle onderzochte zonneparken gebruiken een zuidopstelling in plaats van een oost-westopstelling.
Bij een zuidopstelling valt meer licht onder en tussen de panelen (Kok et al., 2017; Van der Zee et al.,
2019). In alle geselecteerde zonneparken is een bloemenmengsel ingezaaid. Echter verschilt de aandacht
voor biodiversiteit voor, tijdens en na de aanlegfase sterk per park. Bij Kreupelbusch en de Energietuinen
zijn tijdens de ontwerpfase natuurdoelen opgesteld, waar in de aanleg en het beheer rekening mee wordt
gehouden. De Energietuinen zijn van plan de ontwikkeling van het park te monitoren. Bij de Kwekerij is
een stichting betrokken die het beheer regelt en uitvoert, dit wordt veelal gedaan door vrijwilligers
waardoor de kosten laag blijven. Bij de andere parken zijn geen uitgebreide ecologische eisen gesteld
aan het ontwerp en beheer.
Het graslandbeheer bestaat uit maaien en afvoeren (Ubbena) of schapenbegrazing (Kreupelbusch,
Kwekerij, Laarberg, Boeldershoek). Maaien en afvoeren is op nutriëntrijke grond ecologisch wenselijker
dan schapenbegrazing. Op nutriëntarme grond (Kreupelbusch) kan schapenbegrazing een goede keuze
zijn. Daarnaast is schapenbegrazing goedkoper en geeft het een vriendelijke uitstraling.
Naast de basis van graslandaanleg en -beheer worden er tal van andere natuurelementen verwerkt in de
zonneparken, zoals poelen, bijenhotels, fruitbomen en struiken. Deze elementen verschillen per park en
hangen samen met de functie en ligging van het zonnepark en ecologische kennis.

3.2 Waterberging, landschappelijke, recreatieve en educatieve waarden
Waterberging komt alleen voor in zonnepark Laarberg, waar stukken grond afgegraven zijn om water op
te vangen om het toekomstige naastliggende industrieterrein droog te houden.
De landschappelijke inpassing hangt van het omringende landschap af. Ubbena en Laarberg worden
(deels) omgeven door bestaande houtwallen. De Energietuinen en De Kwekerij gaan gedeeltelijk schuil
achter een aarden wal. In het gesloten landschap bij Kreupelbusch is alleen hekwerk geplaatst.
Boeldershoek bevindt zich op een afgesloten industrieterrein, waar landschappelijke inpassing minder
belangrijk is. Hier is het hekwerk gedeeltelijk begroeid met klimplanten.
De Energietuinen, De Kwekerij en Kreupelbusch zijn toegankelijk voor recreatie. Bij de Energietuinen
en Kreupelbusch zijn de delen met zonnepanelen omheind, maar kan rondom deze ‘zonnekamers’
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gelopen worden. Wandelpaden tussen de zonnetafels is vanwege de verzekering niet mogelijk. Bij de
Kwekerij kan wel tussen de zonnetafels door gelopen worden, daar zijn maatregelen getroffen dat de
stroomspanning er meteen af gaat zodra er een draad losgaat om te voorkomen dat er iemand onder
stroom gezet wordt.
Bij De Kwekerij en Energietuinen is ruimte voor educatie. In beide parken staan verschillende
informatieborden. Bij De Kwekerij worden rondleidingen verzorgd door de eerdergenoemde stichting.

3.3 Introductie van multifunctionele zonneparkconcepten
Naar aanleiding van de beschreven multifunctionele zonneparken zijn er voor dit rapport vijf concepten
voor multifunctionele zonneparken vastgesteld. Het onderscheid in deze vijf concepten is gebaseerd op
twee gegevens, namelijk 1) het piekvermogen van het zonnepark, en 2) de multifunctionele invulling van
het zonnepark (ecologie, waterberging en landbouw). De geselecteerde parken zijn als volgt ingedeeld:

1.
2.
3.
4.
5.

Ubbena en De Kwekerij: Kleinschalig ecologisch zonnepark (piekvermogen ≤ 2.2MWp)
Laarberg: Ecologisch zonnepark met waterberging (uiteenlopend piekvermogen)
Energietuinen en Boeldershoek: Middelgroot ecologisch zonnepark (piekvermogen > 2.2MWp)
Kreupelbusch: Ecologische verbindingszone (uiteenlopend piekvermogen)
Zachtfruitbedrijf Albers: Kleinschalig agrarisch zonnepark (piekvermogen ≤ 2.2MWp)

De grens van 2.2MWp is gekozen omdat dit de grens is voor het piekvermogen dat een
middenverdeelstation kan verwerken. Als de stroomopwekking over de grens van 2.2MWp gaat zal er
overgestapt moeten worden op een onderstation, dat veel duurder is (zie hoofdstuk 5.2).
De keuzes voor concepten zijn gebaseerd op de bestaande onderzochte zonneparken. Er zijn uiteraard
meer concepten denkbaar, die buiten dit onderzoek vallen. De rest van het rapport richt zich vooral
op de ecologische inpassing en de financiële haalbaarheid hiervan, recreatie, educatie en waterberging
zijn ook onderzocht maar die verschuiven in dit rapport wat meer naar de achtergrond. De keuze voor de
nadruk op ecologie en financiën is gemaakt omdat a) hier de meeste kennis over beschikbaar is en b) de
meeste onderzochte zonneparken zich richten op ecologie. De belangrijkste conclusies over recreatie en
educatie in de bestaande zonneparken staan in paragraaf 3.2.
In hoofdstuk 6 worden de vijf concepten gebruikt om business cases te ontwikkelen. Vervolgens worden
de concepten in hoofdstuk 8 gevisualiseerd en toegepast op de verschillende deelgebieden van
Wageningen.
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Deel 2: Criteria voor een multifunctioneel zonnepark
4. Ecologische criteria
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag wat realistische criteria zijn die een gemeente kan stellen aan
een initiatiefnemer van zonneparken. De criteria en adviezen behandelen met name de versterking van
de natuurwaarden, aangezien de nadruk in de bezochte parken en de literatuur ligt op biodiversiteit. Het
is een algemene set criteria voor gemeentes en is geschikt voor zowel een klein- als grootschalig park.
Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat zowel gemeenten als projectontwikkelaars vaak kampen met
een ecologisch kennistekort. Het is daarom belangrijk dat concrete en realistische criteria worden
gesteld.

4.1 Overzicht ecologische criteria
De meeste ecologische winst valt – volgens de geïnterviewde ecologen en bestaande adviesdocumenten
– te behalen bij de juiste inrichting en beheer van het grasland. De nadruk in de set criteria ligt daarom
op graslandaanleg- en beheer. De belangrijkste vijf voorgestelde criteria om de biodiversiteit te
bevorderen, zijn:

1.
2.
3.
4.
5.

Een extensieve opzet van het zonnepark
Een biodiversiteitsplan met aandacht voor natuurdoelen, inrichting en beheer
Het inzaaien van kruidenrijk graslandmengsel
Verschralingsbeheer met maaien en afvoeren
Een aanvullende set ‘basismaatregelen’

Criteria 2 t/m 5 zijn volgens de geïnterviewde betrokkenen financieel haalbaar. Over de invulling en
financiële haalbaarheid van de ‘extensieve opzet’ lopen de meningen sterk uiteen. De criteria worden in
de volgende paragrafen afzonderlijk besproken.
Sommige criteria zijn opgesplitst in verschillende ambitieniveaus of invalshoeken. Zo is
schapenbegrazing vanuit ecologisch oogpunt minder wenselijk, maar oogt vriendelijker dan maaien met
een maaimachine. De definitieve keuze ligt hier bij de gemeente, afhankelijk van haar voorkeuren.

4.2 Criterium 1: Extensieve opzet van het zonnepark
In de praktijk betekent de extensieve opzet dat er een maximumgrens gesteld wordt aan de bedekking
door zonnepanelen. Een extensievere opzet vermindert schaduwwerking tussen de panelen en levert
daarnaast meer ruimte op voor natuur. Dit criterium kan betekenen dat minder panelen geplaatst mogen
worden, wat de inkomsten direct verminderd. Dit vermindert de financiële haalbaarheid van een
multifunctioneel zonnepark, omdat de vaste kosten van een zonnepark niet evenredig dalen.
De meningen over een realistische maximumgrens aan de bedekkingsgraad verschillen tussen
projectontwikkelaars. Een belangrijk punt is dat vanuit de wetenschap nog onbekend is wat de ideale
opstelling is voor de biodiversiteit (Van der Zee et al., 2019). Hierdoor is een harde maximumgrens en
eisen aan de optimale opstelling vanuit ecologisch oogpunt moeilijk te stellen, aldus
projectontwikkelaars. Als ondergrens kan 25% onbedekt oppervlak van het projectgebied (van boven af
gezien) worden aangehouden, zoals beschreven in de Gedragscode Zon op Land (Holland Solar, 2019). De
sector heeft zich aan deze gedragscode gecommitteerd. De gedragscode is daarnaast opgesteld door
natuurorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties,
Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland. Door de vertegenwoordiging van deze
natuurorganisaties vormt dit een goed uitgangspunt. In de praktijk zal met een zuidopstelling deze
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ondergrens gemakkelijk worden gehaald, omdat een minimale rijafstand nodig is om slagschaduw op
zonnetafels te voorkomen.
Uit de geanalyseerde zonneparken blijkt dat de netcapaciteit en afstand tot het energienet
doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke bedekkingsgraad van zonnepanelen voor kleinschalige
zonneparken. De locatiekeuze is dus cruciaal. Het is daarom belangrijk voor de gemeente om een
dichtheidscriterium locatieafhankelijk te maken. Daarnaast zal het lastig zijn een onderbouwd
maximumpercentage te kunnen geven. Het is desalniettemin belangrijk om op de hoogte te zijn van
ecologische en financiële factoren voor de opzet van een zonnepark. Een discussie over de ecologisch
beste inrichting (panelenrijen gelijkmatig verspreid, of dicht aaneengesloten met brede omringende
zone) staat beschreven in Appendix C.

4.3 Criterium 2: Biodiversiteitsplan
Het biodiversiteitsplan bestaat uit vier onderdelen:
1. Natuurdoelen
2. Ecologisch inrichtingsplan
3. Ecologisch beheerplan
4. Monitoringsplan
Het opstellen en uitvoeren van het biodiversiteitsplan kan als voorwaarde voor de vergunning worden
gesteld. Er wordt dan een inspanningsverplichting vastgelegd, waarin wordt gestuurd op inspanning in
plaats van een toename in biodiversiteit of het naderen van de natuurdoelen. Het biodiversiteitsplan
moet worden opgesteld door een erkende ecoloog, het liefst in samenspraak met lokale
natuurorganisaties. Een gedetailleerde beschrijving van de opzet, uitvoering en handhaving van het
biodiversiteitsplan staat in Appendix C.

Onderdeel 1: natuurdoelen
Het natuurdoel of de natuurdoelen zijn essentieel als duidelijk streefbeeld om naartoe te werken. Zorg
hierbij voor realistische doelen die gehaald kunnen worden, gezien de uitgangssituatie. De natuurdoelen
moeten zo worden opgesteld dat de inrichting en het beheer erop kunnen worden afgestemd. De
monitoring vormt de basis voor de ‘toetsing’ van het toewerken naar de natuurdoelen.

Onderdeel 2: ecologisch inrichtingsplan
De opgestelde natuurdoelen vormen de basis voor de ecologische inrichting van het zonnepark, die in
detail wordt beschreven en keuzes worden onderbouwd. Het accent ligt op kruidenrijk grasland. De
aanleg van aanvullende natuurelementen zoals struweel, poelen en nestkasten, worden ook beschreven
in het ecologisch inrichtingsplan.

Onderdeel 3: ecologisch beheerplan
In het beheerplan staat beschreven hoe het beheer tijdens de exploitatie van het park wordt uitgevoerd
(hoe vaak maaien, op welke manier, etc.), wie verantwoordelijk is en hoe het wordt bekostigd. Het beheer
bestaat uit verschralingsbeheer door maaien en afvoeren, waarbij wordt gestuurd op kruidenrijke
vegetaties. Het beheer staat uitgebreid beschreven onder het vierde criterium. Flexibiliteit in het
beheerplan is belangrijk. Stel bijvoorbeeld niet als voorwaarde ‘maaien in week 30’, maar laat dit
afhangen van de weersomstandigheden en de plantengroei in het zonnepark. Wanneer er gemaaid is,
moet worden geregistreerd.

Onderdeel 4: monitoring
De monitoring van het zonnepark dient als input voor eventuele aanpassingen in het beheerplan. Als de
monitoring laat zien dat de ontwikkeling richting de natuurdoelen de verkeerde kant op gaat, moet het
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beheerplan worden aangepast. De basis bestaat uit vegetatiemonitoring volgens het meetprotocol
biodiversiteit van het Consortium Zon in Landschap (Nationaal Consortium Zon in Landschap, 2020).

4.4 Criterium 3: Inzaaien van kruidenrijk graslandmengsel
Maak het inzaaien van een kruidenrijk graslandmengsel verplicht en stel eisen aan het inzaaien en het
type zaadmengsel. Gebruik alleen inheemse plantenzaden in een streekeigen mengsel (=plantensoorten
die van nature voorkomen in de omgeving) en passend bij de grondsoort en nutriëntenrijkdom. De
motivatie voor het mengsel komt terug in het biodiversiteitsplan. In de huidige situatie wordt vaak een
standaard kruidenrijk graslandmengsel ingezaaid, dat niet verder wordt gespecificeerd en voor
meerdere bodemtypes wordt gebruikt. Aanvullende informatie staat in Appendix C.

4.5 Criterium 4: Verschralingsbeheer
Bij het graslandbeheer wordt ingezet op verschraling door middel van maaien en afvoeren. Verschraling
is nodig omdat een zonnepark veelal op voedingsrijke landbouwgrond wordt aangelegd. Doordat het
maaisel met daarin nutriënten wordt afgevoerd, daalt het nutriëntenaanbod in de bodem en verschraalt
de bodem dus langzaam. Ongewenste ruigteplanten die domineren bij een voedingsrijke bodem, zoals
brandnetel, ridderzuring en akkerdistel, nemen bij het verschralen af. De soorten- en bloemenrijkdom
van de vegetatie neemt toe met het verschralen, wat gunstig is voor de fauna. Aanvullende informatie
over de invulling van het maaibeleid staat in Appendix C.
Veel bestaande zonneparken worden begraasd door schapen, vaak vanuit financiële overwegingen.
Schapen laten echter hun mest achter op het zonnepark, waardoor geen verschraling optreedt en de
kans dat waardevolle vegetaties ontwikkelen kleiner is. Vanuit ecologisch oogpunt is schapenbegrazing
dus een slechtere optie. Begrazing oogt wel vriendelijker dan maaien met een maaimachine. Dit zou een
reden voor de gemeente kunnen zijn om toch voor schapenbegrazing (onder bepaalde voorwaarden, zie
Appendix C) te kiezen, ondanks dat er een betere ecologische beheeroptie is.

4.6 Criterium 5: Aanvullende basismaatregelen
Uit de gesprekken, elementen van de geselecteerde zonneparken en bestaande richtlijnen, is een korte
set aanvullende ecologische en landschappelijke criteria gekomen. Sommige criteria zullen evident zijn,
maar worden nog niet geïmplementeerd in alle bestaande zonneparken. Zie deze lijst daarom als een
aanvullende checklist.
1. Plaats spleten tussen panelenrijen. Laat een kleine ruimte van één tot een paar cm open
tussen elke horizontale panelenrij, of (bij voorkeur) tussen elk afzonderlijk paneel. Bij regenval
stroomt het water door de spleten en wordt gelijkmatiger verdeeld over de bodem. Dit kan lokale
verdroging onder de zonnetafels verminderen.
2. Plaats geen bijenkasten. Bijenkasten voor honingbijen zijn ongewenst in een zonnepark.
Honingbijen concurreren namelijk met wilde bijen. Een bijenhotel voor wilde bijen kan wel
worden geplaatst. (Van Vuurde et al., 2019)
3. Gebruik geen mest of bestrijdingsmiddelen. Dit past niet in een ecologisch beheerd zonnepark
(Klaassen et al., 2018).
4. Verwijder geen bestaande landschapselementen. Bij de bouw van sommige zonneparken
worden bestaande landschapselementen zoals hagen en houtwallen verwijderd, terwijl na
oplevering vergelijkbare vegetatie wordt herplant. Het is belangrijk om waardevolle
landschapselementen te behouden.
5. Maak het hekwerk toegankelijk voor klein wild. Laat het hekwerk niet tot aan de grond
doorlopen, maar houd onderaan een kleine ruimte van ongeveer 10 cm open. Of breng op
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verschillende plekken gaten in het hekwerk aan. Dit zorgt ervoor dat kleine zoogdieren, reptielen
en amfibieën het park kunnen gebruiken. (Klaassen et al., 2018)
6. Stel eisen aan het type hekwerk. Een niet-passend type hekwerk kan landschappelijk meer
verstorend werken dan de achterliggende zonnetafels. De landschapsarchitect raadt aan om een
grofmazig vierkant raster te gebruiken, in plaats van een fijnmazig ruitvormig hekwerk.
7. Pas ook omvormers en transformators landschappelijk in. Een rij omvormers of hoge
transformator worden vaak bij de ingang van het park geplaatst. Vanwege de omvang kan dit
landschappelijk verstorend zijn. Let daarom bij de landschappelijke inpassing ook op
omvormers, transformators en andere technische elementen.

4.7 Aanvullende tips en adviezen
Oost-westopstelling
Sluit een oost-westopstelling niet bij voorbaat uit. Een oost-westopstelling bedekt doorgaans een groter
deel van de bodem dan een zuidopstelling (Kok et al., 2017; Van der Zee et al., 2019). Er valt dus minder
licht en water op de bodem onder de zonnetafels. Alle onderzochte zonneparken werken met
een zuidopstelling.
Op een langgerekt kavel geven korte rijen zuidgeoriënteerd panelen een onrustig beeld. Een meer
aaneengesloten oost-westopstelling past dan landschappelijk beter.
Vanuit ecologisch perspectief kan de voorkeur worden gegeven aan een brede randzone, in plaats van
veel ruimte tussen de panelenrijen (zie de discussie in Appendix C). Een mogelijk voordeel van een oostwestopstelling is dat de panelenrijen dichter op elkaar kunnen worden geplaatst, waardoor met dezelfde
panelendichtheid een bredere randzone gerealiseerd kan worden.

Maatwerk
Wat een goed landschappelijk en ecologisch ontwerp is, verschilt per locatie. Dit vergt maatwerk. De
invulling van de set criteria kan daarom per locatie variëren. Daarnaast maakt de locatiekeuze uit voor
de netcapaciteit en afstand tot het energienet en daarmee de maximale hoeveelheid panelen. De
locatiekeuze bepaalt daarmee mede de financiële speelruimte voor ecologische inpassing. Een
nadrukkelijke wens van projectontwikkelaars is daarom om flexibel om te gaan met de criteria en in
overleg tot werkbare oplossingen te komen.

Aanvullende kansen voor de natuur
In bovenstaande criteria ligt de nadruk op grasland(beheer), omdat verwacht wordt dat daarmee de
grootste biodiversiteitswinst te halen valt. Uiteraard kunnen tal van andere natuurlijke elementen
worden verwerkt in het zonnepark. Denk hierbij aan nestkasten, kleinschalige poelen, struweel en
takkenrillen. Veel van de maatregelen zijn relatief kleine en makkelijke extra’s (Eberveld & De Lange,
2018). De rand buiten de omheining van het zonnepark biedt ook kansen voor de natuur, bijvoorbeeld
door het aanplanten van een haag, houtwal of aanleg van kruidenrijk grasland.
Bij een zonnepark in deelgebied Nude kunnen bijvoorbeeld steenuilenkasten worden ingepast. Dit vormt
een relatief goedkope maar sympathieke maatregel. De ecologen verschillen wel van mening of een
steenuil gebruik zal maken van een zonnepark. Daarnaast biedt een sleedoornhaag ruimte aan de
zeldzame sleedoornpage. Ook kan een graan-akkerflora mengsel of bloemenmengsel voor akkervogels
aan de randen worden ingezaaid, waar akkervogels zoals de patrijs baat bij hebben. Zo’n akkerrand moet
wel elke drie jaar opnieuw worden ingezaaid. De concrete invulling aan natuurlijke elementen komt terug
in het biodiversiteitsplan, dat wordt opgesteld door een erkend ecoloog.
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5. Geldstromen
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste opbrengsten en kosten voor een business case worden
besproken om inzicht te krijgen in de waarde van zonneparken voor initiatiefnemers. Allereerst worden
de opbrengsten van een zonnepark behandeld. Waarna er inzicht gegeven wordt in de eenmalige- en
jaarlijkse kosten. Vervolgens zullen de extra multifunctionele inpassingskosten worden besproken om
inzicht te krijgen in de kosten die een initiatiefnemer maakt voor multifunctionele inpassingen. Ten
slotte wordt er afgerond met lessen die getrokken kunnen worden uit de gesprekken met
initiatiefnemers van multifunctionele zonneparken.
Het grootste gedeelte van de gegevens over de opbrengsten en kosten zijn verkregen uit het advies voor
SDE+ 2020 van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)). Daarnaast zijn er ook gegevens verkregen uit
interviews met initiatiefnemers en experts van multifunctionele zonneparken.

5.1 Opbrengsten
De omzet van een zonnepark bestaat uit verschillende elementen. Het meest belangrijke element is de
subsidie die wordt gegeven voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Daarnaast dragen in
een later stadium de algemene stroomprijs en de garantie van de opbrengst (GVO) ook bij aan de omzet
van zonneparken.

SDE++-subsidie
Ondernemers van zonneparken krijgen een vergoeding, oftewel een subsidie, voor het opwekken van
duurzame energie. Deze vergoeding is ontstaan om de productie van duurzame energie te stimuleren,
aangezien de kostprijs hiervan hoger is dan die van fossiele energie. Het bedrag bestaat uit het verschil
tussen de kostprijs van fossiele energie en die van duurzame energie. Deze subsidies worden toegewezen
over een periode van 15 jaar. Dit jaar wordt de SDE+-subsidie verbreed. Zo bestaat er ook een SDE++subsidie voor bedrijven die CO2-reducerende technieken toepassen. Per opgewekte kWh zonne-energie
ontvangt een bedrijf dat subsidie in 2019 heeft gekregen 8,8 eurocent. Vanaf het voorjaar 2020 staat de
SDE++-subsidie vast op 7,4 eurocent per opgewekte kWh.

Opbrengst stroom
Na het aflopen van de SDE++-subsidie (15 jaar) bestaan de opbrengsten voor de resterende jaren uit de
normale stroomprijs. Deze prognose voor deze stroomprijs is vastgesteld door Planbureau van de
Leefomgeving op 4,4 cent per kWh.

Opbrengst GvO
Bovendien ontvangen zonneparken ongeveer 3 euro per MWh voor de Garantie van Opbrengst, dit is een
certificaat waarmee de productie van groene stroom bewezen kan worden.

5.2 Eenmalige kosten
Om een zonnepark te realiseren zal een ondernemer kosten moeten maken. Eenmalige kosten zijn
kosten die een ondernemer maar één keer hoeft te maken en niet jaarlijks terugkomen. In het geval van
een zonnepark dient de initiatiefnemer rekening te houden met onderstaande eenmalige kosten.

Kosten voor zonnepanelen
De hoeveelheid panelen verschilt per zonnepark. Het is afhankelijk van de grootte en de bezettingsgraad
dat een ondernemer voor ogen ziet of de eisen die een gemeente stelt. De kosten per
kilowattpiek (kWp) is 270 euro aan zonnepanelen. In theorie hebben zonnepanelen een technische
levensduur van 40 jaar.
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Kosten voor het onderstel
Naast het aanschaffen van panelen dienen deze ook geplaatst te worden. Deze zullen terechtkomen op
het onderstel; de kosten van een onderstel hangt af van de hoeveelheid panelen en grootte van het
zonnepark. Deze kosten bedragen 408 euro per kWp.

Kosten voor de omvormers
Om de wisselstroom van zonnepanelen om te zetten in gelijkstroom dienen er omvormers geplaatst te
worden. De kosten van omvormers bedragen 37 euro per kWp. Deze dienen na 15 jaar vervangen te
worden.

Kosten voor de netwerkaansluiting
Een belangrijke en hoge kostenpost voor een ondernemer zijn de aansluitkosten op het elektriciteitsnet,
deze maken namelijk voor 10-30% deel uit van de totale kosten van het hele project. De kosten zijn
afhankelijk van de grootte van het park en dus op wat voor een soort verdeelstation het moet worden
aangesloten, maar ook de afstand tot een verdeelstation. De kosten voor parken met een
middenverdeelstation zijn lager dan parken die groot zijn en aangesloten dienen te worden op een
onderstation. Zonneparken die meer dan 2.2 MWp produceren dienen aan zo'n onderstation gesloten te
worden. Bovendien dient er rekening gehouden te worden met de limiet dat op een verdeelstation staat.
Zo kunnen meerdere kleine zonneparken niet allemaal aangesloten worden op hetzelfde
middenverdeelstation. Daarnaast geldt: hoe verder een zonnepark van een verdeelstation ligt, hoe hoger
de kosten. Aangezien er meer midden verdeelstations aanwezig zijn dan onderstations, is de kans dus
ook groter dat een zonnepark dichter bij een middenverdeelstation ligt. De aansluitkosten op een
middenverdeelstation zijn afhankelijk van de aansluitcapaciteit. Bij een aansluitcapaciteit van 630 kVA
of 1750 kVA voor kleine parken zijn 11.007 euro en 24.567 euro. Daar komen de kosten per kilometer naar
het verdeelstation bij. Deze bedragen 64.550 euro per kilometer. Voor de aansluitkosten op een
middenverdeelstation van 6000 kVA is een ondernemer eenmalig 183.624 euro kwijt met de daarbij
behorende 137.200 euro per kilometer afstand. Voor een onderstation zijn de kosten nog hoger, deze
bedraagt 268.047 euro met de daarbij behorende 160.900 euro per kilometer afstand.

Kosten voor het hekwerk
Bij het realiseren van een zonnepark dient er ook een hekwerk gebouwd te worden. Hier zijn twee
redenen voor. Allereerst stelt de verzekering eisen, zo dient een hekwerk geplaatst te worden om diefstal
te voorkomen. Indien dit niet gedaan wordt zal de verzekeraar ook niet akkoord gaan met het afsluiten
van een verzekering. Bovendien zorgt een hekwerk ook voor veiligheid, aangezien hoogspanning
levensgevaarlijk is. In de ZonneWIJzer wordt geadviseerd om hekwerk te vervangen door een
struweelhaag of (brede) watergangen, maar dit is in de praktijk dus niet mogelijk. De kosten voor het
hekwerk zijn afhankelijk van het soort hek dat geplaatst wordt en de grootte van het park (Van Vuurde et
al., 2019).

5.3 Jaarlijkse kosten
Naast de eenmalige kosten dient een ondernemer ook rekening te houden met kosten die jaarlijks
terugkomen. Deze kosten staan hieronder beschreven.

Huurkosten
Een zonnepark dient gerealiseerd te worden op grond. Echter, er zijn verschillende manieren om aan
grond te komen. Allereerst zijn er voorbeelden waarbij de grond door de gemeente gratis is toegewezen
aan kleine initiatiefnemers. Hier gaan dus geen kosten bij gepaard. Bovendien is een voordeel van
exploitatie door de gemeente dat het om overheidsinvesteringen gaat en de rente aanzienlijk lager is dan
die voor particulieren, namelijk 0,2% in plaats van 1,9%. Daarnaast kan het ook zijn dat ondernemers
grond opkopen. Een reden hiervoor is dat een ondernemer in zo’n geval niet vastzit aan afspraken met
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bijvoorbeeld een agrarisch ondernemer. Wat in de praktijk vaker voorkomt is dat de grond gehuurd wordt
van bijvoorbeeld een agrarisch ondernemer. Per hectare zal een boer rond de 5000 euro aan pacht
ontvangen.

Onderhoud- managementkosten
Zonneparken dienen ieder jaar onderhouden te worden. Deze kosten bedragen 6 euro per kWp.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
Ieder jaar dient er belasting betaald te worden over onroerende goederen. Hieronder worden panden of
grond verstaan. Daarom dient een zonnepark ook onroerendezaakbelasting te betalen. De
onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn voor
eigenarenbelasting 0,37276% en voor gebruikersbelasting 0,29846%.

Netwerk- en meetkosten
Om gebruik te maken van het netwerk voor het transport van energie dienen netwerk- en meetkosten
betaald te worden. Deze kosten bedragen 2,20 euro per kWp.

Verzekeringskosten
Doordat ondernemers gebruik maken van verzekeringen zoals de eerdergenoemde verzekeringen voor
diefstal, dient hier ook rekening mee gehouden te worden. Deze kosten variëren enorm, aangezien een
groot zonnepark veel meer waarde heeft dan een klein zonnepark. Hierdoor zijn de verzekeringskosten
voor grote parken dus ook hoger. Er wordt 1 euro per kWp gerekend hiervoor.

Accountancy kosten
Deze kosten gaan gepaard met het in gebruik nemen van een accountant of boekhouder. Dit bedraagt 1
euro per kWp.

5.4 Extra multifunctionele inpassingskosten
Om multifunctionele zonneparken te creëren in Wageningen dient er rekening gehouden te worden met
de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Daarom wordt er in deze sectie uitleg gegeven van de
mogelijke extra kosten bij het realiseren van multifunctionele elementen in een zonnepark.

Terreinonderhoud
Zoals al eerder is beschreven dienen zonneparken onderhouden te worden, maar het verschilt per park
welk soort terreinonderhoud nodig is. Zo is er een keus tussen maaien en afvoeren, en het gebruik maken
van schapen. De kosten voor maaien, afvoeren en het met de hand wegharken onder de panelen
bedragen per hectare 1500 euro. Het gebruik maken van grazende schapen wordt vaak gratis gedaan.
Wanneer er gekozen wordt voor een ecologisch beheerplan dan komen er vegetatiemonitoringskosten
bij. Deze kosten worden geschat op 1000 euro per jaar. Bovendien dient er ook rekening gehouden te
worden met de extra onderhoudskosten die gepaard gaan met bijvoorbeeld het aanleggen van
wandelpaden, houtwallen, of andere mogelijke inpassingen om een zonnepark multifunctioneel te
maken.

Kosten van plantenzadenmengsels
Het inzaaien van plantenzaden is prijzig. Deze kosten zijn geraamd op 500 euro per kilogram. Voor één
hectare wordt ongeveer 15 kilogram aan plantenzaden gebruikt, wat neerkomt op een bedrag van 7500
euro voor een standaardmengsel voor kruidenrijk grasland.
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Kosten begroeiing hekwerken
Een veelvoorkomende oplossing om het zicht op een zonnepark te beperken of om groen uit te stralen is
het laten begroeien van het hekwerk. Een voorbeeld hiervan is door het plaatsen van struweel tegen het
hekwerk, de kosten hiervan zijn 5 euro per meter.

Overige multifunctionele inpassingskosten
Ook dient er rekening gehouden te worden met extra multifunctionele inpassingskosten voor ecologie,
educatie, recreatie, waterberging en landbouw. Zoals het aanleggen van waterpoelen, het neerzetten
van uilenkasten, insectenhotels, informatieborden, picknickbanken, en moestuinen. Echter zijn deze
kosten verschillend en hangt het af van de verschillende passende maatregelen per zonnepark.

5.5 Financiële lessen
De grootste risico’s voor ondernemers
Uit gesprekken met verschillende ondernemers is voortgekomen dat men risico’s graag wil
minimaliseren, aangezien een zonnepark vaak voor ongeveer 80% wordt gefinancierd vanuit vreemd
vermogen en 20% vanuit eigen vermogen. Het probleem is dat het realiseren van een park erg lang duurt,
en er veel onzekerheid speelt. Het verkrijgen van een vergunning duurt minimaal een half jaar, en voordat
aan alle eisen is voldaan gaat er nog meer tijd overheen. Bovendien speelt er de onzekerheid dat de
gemeente een vergunning in kan trekken vanwege protest van omwonenden. Het traject van het
verkrijgen van een vergunning tot de bouw van een zonnepark duurt vaak minimaal 4 jaar. Bovendien
lopen de SDE+-subsidies 15 jaar, wat wil zeggen dat de bank haar vreemd vermogen ook binnen 15 jaar
terug wil zien. Hierdoor willen ondernemers een hoog rendement hebben, wat ten koste gaat van
ecologische inpassingen binnen een zonnepark.

Draagvlak
Tegenwoordig investeren gemeenten steeds vaker zelf in zonneparken waarbij veel aan gebiedsontwikkeling, ecologie, inpassing, compensatie en participatie wordt gedaan. Aangezien in zo'n geval de
mensen in de omgeving mee kunnen profiteren van het zonnepark wordt het draagvlak van de
omwonenden daardoor ook vergroot.

SDE+-subsidie verlaging
Het is gebleken dat de SDE+-subsidie de laatste jaren is gedaald, zo bedroeg deze subsidie 14,7 cent per
opgewekte kWh in 2014, en nu in 2020 nog maar 7,4 cent. Door deze daling blijft er weinig geld over om
vrij te maken voor extra multifunctionele inpassingen.

Creatie voor meer financiële mogelijkheden
Bovendien is het mogelijk dat de bedekkingsgraad afneemt bij het inpassen van multifunctionele
elementen in een zonnepark, daarmee zal dus ook het rendement afnemen. Het is dus wenselijk om extra
geld te reserveren voor meer financiële mogelijkheden. Er is gebleken dat er veel verschillen zijn in hoe
een initiatiefnemer aan zijn grond komt. Wanneer de grond gratis of voor een lage prijs is verkregen dan
blijft er meer geld over om multifunctionele inpassingen te verrichten in een zonnepark. Bovendien geldt
dit ook voor de afstand van het net. Wanneer een initiatiefnemer extra subsidie krijgt voor zijn
aansluitkosten of wanneer een middenverdeelstation of onderstation erg dichtbij een park ligt, dan
kunnen initiatiefnemers meer geld reserveren voor de extra multifunctionele inpassingen.
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6. Business cases
In dit hoofdstuk wordt een aantal voorbeelden van business cases besproken die bij de individueel
gekozen concepten passen. De gemaakte berekeningen zijn gebaseerd op een combinatie van de cijfers
van het PBL, cijfers van bestaande business cases voor zonneparken, financiële adviezen die zijn
ingewonnen bij interviews en cijfers die uniek zijn voor de casus Wageningen.
In het algemeen zijn de kosten voor panelen, omvormers en onderstel gebaseerd op de gehanteerde
kosten per kWp die het PBL aanhoudt voor het opstellen van de berekening voor de SDE+- en de SDE++subsidies. Ook de jaarlijkse kosten voor netwerk en meten, verzekering, accountancy, terreinonderhoud
en tot slot algemeen onderhoud en management zijn gebaseerd op PBL-berekeningen.
De kosten van onroerendzaakbelasting is gebaseerd op de waardes die de gemeente Wageningen
hiervoor hanteert in 2020. De WOZ-waarde wordt verondersteld op 65% van de oorspronkelijke
investering. De aansluitkosten op het stroomnet zijn per case op een bepaalde toegelichte afstand
geschat.
De huurprijs is in alle gevallen afhankelijk van grondwaarde. Om het mogelijk te maken deze goed te
vergelijken is in de cases uitgegaan van huurkosten van 5000 euro per hectare, tenzij anders vermeld.
Deze huurprijs is gebaseerd op interviews met projectontwikkelaars, die vrijwel allemaal aangeven dat
dit om een realistische grondvergoeding gaat, als men een project realiseert op landbouwgrond. Er is
uitgegaan van een indexatie op de huur van 1,5%, gebaseerd op bestaande grondvergoedingsafspraken.
Deze becijfering is niet gebaseerd op cijfers van het PBL; dit gezien het feit dat het PBL geen
grondvergoeding meeneemt bij het opstellen van SDE-tarieven en dus ook geen cijfers hierover
aanhoudt.
De opbrengsten van het park zijn gebaseerd op de prognose van de energieprijs voor de komende 25 jaar
die is opgesteld door het PBL en de vastgestelde SDE-tarieven in de Nieuwe SDE++-regeling die vanaf
maart 2020 gaat gelden. Het is belangrijk te vermelden dat het SDE-tarief maar 15 jaar loopt. Hierna
worden de opbrengsten van een park gedicteerd door de opbrengsten die het genereert op de
stroommarkt.
De te verwachte levensduur van een park ligt vaak boven de 25 jaar. Echter is de vergunningstijd voor alle
parken in de strikte zin 25 jaar, omdat een tijdelijke bestemmingswijziging, een mechaniek waar bijna
alle parken gebruik van maken, maar maximaal 25 jaar duurt.
Voor een bank of een andere bron van vreemd vermogen in een business case is het belangrijk dat er
zekerheid is over de haalbaarheid van de afbetalingstermijn. Daarom wordt bijna altijd de
afbetalingstermijn gelijkgesteld aan de looptijd van de SDE-subsidie. De SDE-subsidie biedt een
zekerheid voor de exploitant van het park in de vorm van een minimumprijs voor stroom. Het vervallen
van deze garantie na 15 jaar dicteert dus ook een afbetalingstermijn van 15 jaar.
In de 10 jaar die volgt na het aflossen van het vreemd vermogen en het vervallen van de SDEminimumprijs, zijn de opbrengsten van het park gebaseerd op de prognose van de kale energieprijs die
het PBL heeft gemaakt. Ook duikt er in deze periode een voorspelbare kostenpost op; het vervangen van
de omvormers. Terwijl het onderstel en de panelen een levensduur hebben die vaak makkelijk boven de
25 jaar uitkomt, hebben de omvormers een verwachte levensduur van 15 jaar. Deze moeten dus
vervangen worden en worden als kostenpost in de business case meegenomen.
Als uitgangspunt zijn er twee business cases geconstrueerd; een kleinschalige case die onder de 2.2MWp
blijft en een grootschalige case die op een onderstation moet worden aangesloten. Beide voorbeelden
zijn zo opgesteld dat ze een financieel haalbare case representeren. Verder zijn er binnen deze twee cases
variaties opgesteld om de ruimte voor multifunctionele inpassingen te illustreren.
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6.1 Kleinschalig zonnepark
Als eerste zijn er drie variaties geconstrueerd op basis van een kleinschalig zonnepark met een
afleverlimiet van 2.2 MWp. Hiervoor is uitgegaan van een aansluiting op een middenverdeelstation in de
gemeente Wageningen en is een geschatte netwerkafstand van 0.6 km in acht genomen.
Hieronder een kaart met de geschikte deelgebieden met betrekking tot een afstand van 600 m tot een
middenverdeelstation.

Figuur 8 Middenspanningstations Wageningen

Binnen alle drie de voorgestelde cases betreft het een mengsel van cijfers van het PBL en cijfers die
achterhaald zijn bij bestaande kleinschalige parken onder 2.2MWp. In tabel 13 worden de
uitgangspunten voor deze case toegelicht.
Tabel 13 Uitgangspunten kleinschalig zonnepark
Uitgangspunten
MWp
Oppervlakte:
Huurprijs per oppervlakte
Aansluitkosten:
WOZ waarde

Kleinschalig zonnepark
2.02
2,5 Ha
5000 euro per Ha per jaar
24.567 euro + 64,55 euro per meter boven elke 25 meter
60% van de oorspronkelijke investering

In tabel 14 is een berekende business case voor een kleinschalig zonnepark weergegeven, zonder
additionele kosten voor het inpassen van multifunctionele eigenschappen.
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Tabel 14 Business case kleinschalig zonnepark

Businesscase kleinschalig park
Investering

Opbrengsten

Eenmalige investering
MWP Park
Kosten per kWp panelen
Kosten per kWP omvormers
Kosten per kWP onderstel

2,02
€ 255,00
€ 37,00
€ 318,00

SDE basisprijs (euro per kwh)
Kwh/jaar
Prognose gemiddelde stroomprijs tot 2034

Totale kosten zonnepanelen
Netwerkaansluitingkosten
Onderstel

€ 515.100
€ 61.683
€ 642.360

Omvormers
Totale investeringskosten

Opbrengst stroom
Opbrengst SDE
Opbrengst GVO
Omzet

€ 0,074
1.919.000
€ 0,044
€ 84.436
€ 57.570
€ 5.757
€ 147.763

€ 74.740
€ 1.293.883
Afschrijvingen per jaar

€ 86.259

Jaarlijksekosten
OZB percentage Wageningen 2020
OZB
Netwerk en meet kosten
O&M
Verzekering
Accountancykosten
Terrein onderhoud en asset management
Jaarlijksekosten zonder huur ondergrond

0,67%
€ 5.211
€ 1.837
€ 11.716
€ 2.717
€ 1.294
€ 5.176
€ 27.951

Totale huur vergoeding terrein gebruik
Indexatie huur

€ 12.500
1,50%

Kasstroom
Terugverdientijd (jaar)
Winst per jaar eerste 15 jaar:
Rendement per jaar eerste 15 jaar:

Eenmalige vervanging omvormers

€ 64.640

Omzet vanaf 15 jaar:

€ 90.193

Gemiddelde winst per jaar, 25 jaar
Gemiddeld rendement, 25 jaar

€ 16.943
6,55%

Aflossing omvormers

Totaal af te lossen bedrag
Rente
Rente jaar 1
Aflossing per jaar

€ 1.035.107
2,00%
€ 19.322
€ 69.007

€ 119.812
10,80
€ 5.717
2,21%

€ 5.387

6.2 Kleinschalig ecologisch zonnepark
In tabel 16 is dezelfde business case nogmaals weergegeven; ditmaal zijn de vier aanbevolen
maatregelen uit het ecologisch deel (hoofdstuk 4) meegenomen in de berekeningen voor de kosten van
het zonnepark. Het aantal zonnepanelen per hectare blijft wel gelijk. Voor de ecologische inpassing zijn
verschillende kostenposten toegevoegd (zie tabel 15). Dit betreffen dan ook de uitgangspunten voor een
ecologische business case.
In de onderstaande case wordt uitgegaan van een ecologisch beheerplan, wat ook wordt gezien als een
belangrijke kostenpost. Er wordt hierin gebruik gemaakt van struweel en kruidenrijke grasmengsels.
Deze berekende kosten komen neer op het inzaaien van kruidenrijke grasmengsels en het aanbrengen
van struweel langs de zijkanten van het terrein. Hierin zijn naast de kosten voor de planten en het
zaadmengsel ook de inzaai- en beplantingskosten meegenomen.
Verder zijn de kostenposten “Maaibeleid”, “Monitoring” en “Onderhoud natuurelementen fonds”
opgenomen in de Jaarlijkse kosten. Dit komt in de praktijk neer op een maai- en afvoerbeleid waardoor
verschraling optreedt. Dit maaibeleid kost, volgens ontwikkelaars, in de praktijk ongeveer 1500 euro per
hectare per jaar. Monitoringskosten zijn gebaseerd op halfjaarlijkse monitoring van het park binnen het
kader van het biodiversiteitsplan en komen voort uit gesprekken met ecologen. De monitoringskosten
zijn onafhankelijk van de grote van het park verondersteld omdat uit interviews blijkt dat er geen lineair
verband is tussen de kosten en het oppervlak van het park. Tenslotte is er een kostenpost opgenomen
voor een fonds dat investeringen kan doen om het biodiversiteitsplan aan te houden.
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Tabel 15 Uitgangspunten kosten ecologische inpassingen
Ecologische uitgangspunten
Oppervlakte
Ecologisch beheerplan opstellen
Struweel per meter
Kruidenrijk graslandmengsel
Maai en afvoer beleid
Monitorbeleid
Fonds investering

Kleinschalig zonnepark
2.5 Ha
240.000 euro
5 euro
10 kilo per hectare; 247,60 per kilo
1500 euro/ hectare
1000 euro per jaar
1000 euro per jaar

Tabel 16 Business case kleinschalig ecologisch zonnepark

Businesscase kleinschalig park met ecologische inpassing
Investering

Opbrengsten

Eenmalige investering
MWP Park
Kosten per kWp panelen
Kosten per kWP omvormers
Kosten per kWP onderstel

2,02
€ 255,00
€ 37,00
€ 318,00

SDE basisprijs (euro per kwh)
Kwh/jaar
Prognose gemiddelde stroomprijs tot 2034

Totale kosten zonnepanelen
Netwerkaansluitingkosten
Onderstel
Omvormers

€ 515.100
€ 61.683
€ 642.360
€ 74.740

Opstelling biodiversiteitsplan
Eenmalige kosten uitvoeren biodiversitetisplan
Totale investeringskosten

Opbrengst stroom
Opbrengst SDE
Opbrengst GVO
Omzet

Totale huur vergoeding terrein gebruik
Indexatie huur

Eenmalige vervanging omvormers
Aflossing omvormers

€ 84.436
€ 57.570
€ 5.757
€ 147.763

€ 24.000
€ 12.000
€ 1.329.883
Afschrijvingen per jaar

Jaarlijksekosten
OZB percentage Wageningen 2020
OZB
Netwerk en meet kosten
O&M
Verzekering
Accountancykosten
Jaarlijkse kosten biodiversiteitsplan
Terrein onderhoud en asset management
Maaibeheer
Vegetatie monitoring
Onderhoud natuurelementen fonds
Jaarlijksekosten zonder huur ondergrond

€ 0,074
1.919.000
€ 0,044

0,67%
€ 5.802
€ 1.888
€ 11.716
€ 2.793
€ 1.330

€ 88.659

Totaal af te lossen bedrag
Rente

€ 1.063.907
2,00%

Rente per jaar gemiddeld
Aflossing per jaar

€ 13.902
€ 70.927

€ 4.320
€ 3.750
€ 1.000
€ 1.000
€ 33.599
€ 12.500
1,50%

€ 64.640,00

Kasstroom
Terugverdientijd (jaar)
Winst per jaar eerste 15 jaar:
Rendement per jaar eerste 15 jaar:

€ 114.164
11,65
€ 208,96-0,08%

Omzet vanaf 15 jaar:

€ 90.193

Gemiddelde winst per jaar, 25 jaar
Gemiddeld rendement, 25 jaar

€ 11.252
4,23%

€ 5.386,67

6.3 Kleinschalig zonnepark met fruitteelt
Een ander model voor een kleinschalig park is een combinatie met zacht fruitteelt. In dit model is
uitgegaan van een lagere grondvergoeding. Dit is gedaan omdat in bestaande cases de energieexploitatie en grondexploitatie voor de teelt strikt gescheiden zijn gehouden. In tabel 17 zijn de
uitgangspunten voor deze business case weergegeven en in tabel 18 is de uitgewerkte case
weergegeven.
Tabel 17 Uitgangspunten zacht fruiteelt
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Uitgangspunt
Oppervlakte
Huurprijs per oppervlakte
Opbrengst doorzichtige panelen ten opzichte van reguliere panelen

Zacht fruitteelt
4 Ha
1050 euro
75%

Tabel 18 Business case kleinschalig zonnepark met fruitteelt

Businesscase kleinschalig park (fruitteelt)
Investering

Opbrengsten

Eenmalige investering
MWP Park
Kosten per kWp panelen
Kosten per kWP omvormers
Kosten per kWP onderstel

2,02
€ 340,00
€ 37,00
€ 318,00

SDE basisprijs (euro per kwh)
Kwh/jaar
Prognose gemiddelde stroomprijs tot 2034

Totale kosten zonnepanelen
Netwerkaansluitingkosten
Onderstel

€ 686.800
€ 61.683
€ 642.360

Omvormers
Totale investeringskosten

Opbrengst stroom
Opbrengst SDE
Opbrengst GVO
Omzet

Totale huur vergoeding terrein gebruik
Indexatie huur

Eenmalige vervanging omvormers
Aflossing omvormers

€ 84.436
€ 57.570
€ 5.757
€ 147.763

€ 74.740
€ 1.465.583
Afschrijvingen per jaar

Jaarlijksekosten
OZB percentage Wageningen 2020
OZB
Netwerk en meet kosten
O&M
Verzekering
Accountancykosten
Terrein onderhoud en asset management
Jaarlijksekosten zonder huur ondergrond

€ 0,074
1.919.000
€ 0,044

0,67%
€ 5.902
€ 2.081
€ 11.716
€ 3.078
€ 1.466
€ 5.862
€ 30.105
€ 4.200
1,50%

€ 64.640

Totaal af te lossen bedrag
Rente
Rente jaar 1
Aflossing per jaar

Kasstroom
Terugverdientijd (jaar)
Winst per jaar eerste 15 jaar:
Rendement per jaar eerste 15 jaar:

€ 97.706
€ 1.172.467
2,00%
€ 21.886
€ 78.164

€ 117.658
12,46
€ 826,10
0,28%

Omzet vanaf 15 jaar:

€ 90.193

Gemiddelde winst per jaar, 25 jaar
Gemiddeld rendement, 25 jaar

€ 16.869
5,76%

€ 5.387

Het is belangrijk te vermelden dat deze combinatie van exploitaties nog in de kinderschoenen staat en
er daarom geen duidelijk beeld kan worden geschetst over de financiële mogelijkheden van zo’n case.
De gereduceerde opbrengst van doorzichtige panelen blijkt uit interviews aan veel speculatie
onderhevig. Niet alleen verschillen de meningen over de haalbaarheid van dit soort panelen enorm, ook
is er niet duidelijk wat een optimale transparantie is om de frambozenteelt en de stroomopwekking in
balans te brengen. Wat in elk geval wel duidelijk is dat de balans tussen teelt van frambozen en
elektriciteitsopwekking nog niet gevonden is, omdat de eerste tests met dit model vanuit de fruitteelt
kant niet uit kunnen (Van Teeffelen, 2019).

6.4 Kleinschalig zonnepark met aanbestedingsprocedure
Als laatste voorbeeld van een business case voor een kleinschalig park is er een berekening gemaakt voor
een kleinschalig park dat door een aanbestedingsprocedure tot stand komt, deze is zonder ecologische
inpassing. Deze is feitelijk identiek aan de eerdergenoemde kale commerciële business case. Echter is er
in deze berekening vanuit gegaan dat er geen grond vergoeding wordt betaald en dat het bancaire
rentetarief lager ligt omdat het een overheidsinvestering betreft. Omdat de gemeente Wageningen
aangeeft dat er weinig mogelijkheden zijn om een dergelijke case te realiseren op eigen gronden, wordt
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er niet verder gerekend met de geschetste rendementen. In tabel 19 zijn de veronderstelde
uitgangspunten te zien en in tabel 20 is de business case op basis van overheidsfinanciën weergegeven.
Tabel 19 Uitgangspunten Overheidsinvesteringen
Uitgangspunten Overheidsinvestering
Huur per hectare
Rente

Kleinschalig zonnepark
0 euro
0.2 %

Tabel 20 Kleinschalig zonnepark via overheidsfinanciën

Businesscase kleinschalig park (overheid)
Investering

Opbrengsten

Eenmalige investering
MWP Park
Kosten per kWp panelen
Kosten per kWP omvormers
Kosten per kWP onderstel

2,02
€ 255,00
€ 37,00
€ 318,00

SDE basisprijs (euro per kwh)
Kwh/jaar
Prognose gemiddelde stroomprijs tot 2034

Totale kosten zonnepanelen
Netwerkaansluitingkosten
Onderstel

€ 515.100
€ 61.683
€ 642.360

Omvormers
Totale investeringskosten

Opbrengst stroom
Opbrengst SDE
Opbrengst GVO
Omzet

Totale huur vergoeding terrein gebruik
Indexatie huur

Eenmalige vervanging omvormers
Aflossing omvormers

€ 84.436
€ 57.570
€ 5.757
€ 147.763

€ 74.740
€ 1.293.883
Afschrijvingen per jaar

Jaarlijksekosten
OZB percentage Wageningen 2020
OZB
Netwerk en meet kosten
O&M
Verzekering
Accountancykosten
Terrein onderhoud en asset management
Jaarlijksekosten zonder huur ondergrond

€ 0,074
1.919.000
€ 0,044

0,67%
€ 5.211
€ 1.837
€ 11.716
€ 2.717
€ 1.294
€ 5.176
€ 27.951
€ 0,00
1,50%

€ 64.640

€ 86.259

Totaal af te lossen bedrag
Rente

€ 1.035.107
0,20%

Rente jaar 1
Aflossing per jaar

€ 1.932,20
€ 69.007,11

Kasstroom
Terugverdientijd (jaar)
Winst per jaar eerste 15 jaar:
Rendement per jaar eerste 15 jaar:

€ 119.812
10,80
€ 24.752
9,56%

Omzet vanaf 15 jaar:

€ 90.193

Gemiddelde winst per jaar, 25 jaar
Gemiddeld rendement, 25 jaar

€ 34.684
13,40%

€ 5.387

6.5 Grootschalig zonnepark
Voor de grootschalig cases is er uitgegaan van een benodigde aansluiting op een onderstation, met een
net afstand van 1.6km. Deze afstand is ruimer geschat dan voor de kleinschalige case.
De cijfers die gebruikt zijn voor de zonneparken op grote schaal zijn gebaseerd op gegevens uit interviews
en berekeningen van het PBL. In tabel 21 zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de grootschalig
business case.
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Tabel 21 Uitgangspunten grootschalig zonnepark.
Uitgangspunten
MWp
Oppervlakte:
Huurprijs per oppervlakte
Aansluitkosten:
WOZ-waarde

Grootschalig zonnepark
17
20 Ha
5000 euro per Ha per jaar
268.047 euro + 170 euro per meter
60% van de oorspronkelijke investering

In tabel 22 is een berekende business case voor een grootschalig zonnepark weergegeven, zonder
additionele kosten voor het inpassen van multifunctionele eigenschappen.
Tabel 22 Business case grootschalig zonnepark

Businesscase grootschalig park
Investering

Opbrengsten

Eenmalige investering
MWP Park
Kosten per kWp panelen
Kosten per kWP omvormers
Kosten per kWP onderstel

17
€ 255,00
€ 37,00
€ 318,00

SDE basisprijs (euro per kwh)
Kwh/jaar
Prognose gemiddelde stroomprijs tot 2034

Totale kosten zonnepanelen
Netwerkaansluitingkosten
Onderstel

€ 4.335.000
€ 540.047
€ 5.406.000

Omvormers
Totale investeringskosten

Opbrengst stroom
Opbrengst SDE
Opbrengst GVO
Omzet

€ 710.600
€ 484.500
€ 48.450
€ 1.243.550

€ 629.000
€ 10.910.047
Afschrijvingen per jaar

Jaarlijksekosten
OZB percentage Wageningen 2020
OZB
Netwerk en meet kosten
O&M
Verzekering
Accountancykosten
Terrein onderhoud en asset management
Jaarlijksekosten zonder huur ondergrond

0,67%
€ 43.938
€ 37.400
€ 98.600
€ 17.000
€ 17.000
€ 43.640
€ 257.578

Totale huur vergoeding terrein gebruik
Indexatie huur

Eenmalige vervanging omvormers
Aflossing omvormers

€ 0,074
16.150.000
€ 0,044

Totaal af te lossen bedrag
Rente

€ 727.336
€ 8.728.038
2,00%

Rente jaar 1
Aflossing per jaar

€ 162.923
€ 581.869

€ 100.000
1,50%

Kasstroom
Terugverdientijd (jaar)
Winst per jaar:
Rendement per jaar:

€ 874.757
12,47
€ 36.659
1,68%

€ 544.000

Omzet vanaf 15 jaar:

€ 759.050

Gemiddelde winst per jaar, 25 jaar
Gemiddeld rendement, 25 jaar

€ 128.291
5,88%

€ 45.333

6.6 Grootschalig ecologisch zonnepark
Ook voor deze case is een variant opgesteld met de aanbevolen ecologische maatregelen. Bepaalde
maatregelen zoals het monitorbeleid en het opstellen van een biodiversiteitsplan, geven schaalvoordeel
als men kijkt naar een grotere business case. Dit komt omdat deze kosten niet recht-evenredig opschalen
met de oppervlakte van het park. De uitgangspunten voor de ecologisch business case staan vermeld in
tabel 23.
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Tabel 23 Uitgangspunten ecologische inpassingen grootschalig zonnepark
Ecologische uitgangspunten:
Oppervlakte
Ecologisch beheerplan opstellen
Struweel per meter
Kruidenrijk graslandmengsel
Maai en afvoer beleid
Monitorbeleid
Fonds investering

Grootschalig zonnepark
20 Ha
300.000 euro
5 euro
10 kilo per hectare; 247,60 per kilo
1500 euro per hectare
2500 euro per jaar
2500 euro per jaar

Tabel 24 Business case grootschalig ecologisch zonnepark

Businesscase grootschalig park met ecologische inpassing
Investering

Opbrengsten

Eenmalige investering
MWP Park
Kosten per kWp panelen
Kosten per kWP omvormers
Kosten per kWP onderstel

17
€ 255,00
€ 37,00
€ 318,00

SDE basisprijs (euro per kwh)
Kwh/jaar
Prognose gemiddelde stroomprijs tot 2034

Totale kosten zonnepanelen
Netwerkaansluitingkosten
Onderstel
Omvormers

€ 4.335.000
€ 540.047
€ 5.406.000
€ 629.000

Opstelling biodiversiteitsplan
Eenmalige kosten uitvoeren biodiversitetisplan
Totale investeringskosten

Opbrengst stroom
Opbrengst SDE
Opbrengst GVO
Omzet

€ 710.600
€ 484.500
€ 48.450
€ 1.243.550

€ 30.000
€ 80.000
€ 11.020.047
Afschrijvingen per jaar

Jaarlijksekosten
OZB percentage Wageningen 2020
OZB
Netwerk en meet kosten
O&M
Verzekering
Accountancykosten
Jaarlijkse kosten biodiversiteitsplan
Terrein onderhoud en asset management
Maaibeheer
Vegetatie monitoring
Onderhoud natuurelementen fonds
Jaarlijksekosten zonder huur ondergrond

€ 43.080
€ 30.000
€ 2.500
€ 2.500
€ 274.570

Totale huur vergoeding terrein gebruik
Indexatie huur

Eenmalige vervanging omvormers
Aflossing omvormers

€ 0,074
16.150.000
€ 0,044

0,67%
€ 48.080
€ 15.648
€ 98.600
€ 23.142
€ 11.020

€ 734.670

Totaal af te lossen bedrag
Rente

€ 8.816.038
2,00%

Rente per jaar gemiddeld
Aflossing per jaar

€ 13.902
€ 587.736

€ 100.000
1,50%

Kasstroom
Terugverdientijd (jaar)
Winst per jaar eerste 15 jaar:
Rendement per jaar eerste 15 jaar:

€ 857.765
12,85
€ 15.231
0,69%

€ 544.000

Omzet vanaf 15 jaar:

€ 759.050

Gemiddelde winst per jaar, 25 jaar
Gemiddeld rendement, 25 jaar

€ 109.759
4,98%

€ 45.333

6.7 Rendement
Ten slotte volgt een samenvatting voor een open fiscale ruimte per jaar bij vastgestelde rendementshoogtes. Hierbij is uitgegaan van de kale cases voor grootschalige en kleinschalige parken. Hierbij moet
duidelijk toegelicht worden dat de geprojecteerde fiscale ruimte onderhevig is aan renteschommelingen
en andere financiële onzekerheden en het dus niet verstandig is deze volledig te vullen met
multifunctionele inpassingen.
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Tabel 25 Rendement kleinschalig park

Kale rendementen over 25 jaar
Gemiddelde verwachte winst
Berekende winst per jaar over 25 jaar
Theoretische fiscale ruimte per jaar
Theoretische fiscale ruimte per MWp per jaar

2%
€ 5.176
€ 16.943
€ 11.767
€ 5.825

4%
€ 10.351
€ 16.943
€ 6.592
€ 3.263

8%
€ 20.702
€ 16.943
-

2%
€ 43.640
€ 128.291
€ 84.651
€ 4.979

4%
€ 87.280
€ 128.291
€ 41.011
€ 2.412

8%
€ 174.561
€ 128.291
-

Tabel 26 Rendement grootschalig park

Kale rendementen over 25 jaar
Gemiddelde verwachte winst
Berekende winst per jaar over 25 jaar
Theoretische fiscale ruimte per jaar
Theoretische fiscale ruimte per MWp per jaar

Hoewel uit deze rendements-tabellen duidelijk af te lezen is dat er per MWp meer ruimte is bij
kleinschalige parken, betekent dit niet dat er meer mogelijk is bij kleine parken. Dit komt door de
schaalvoordelen die optreden bij het inrichten van een groot park, de absolute fiscale ruimte is groter,
terwijl tegelijkertijd de kosten voor het implementeren van multifunctionele eigenschappen niet recht
evenredig omhoog schalen met de ruimte per MWp.

6.8 Conclusie
Beide geconstrueerde business cases zijn financieel haalbaar. Ook de beraamde ecologische inpassingen
zijn haalbaar, hoewel dit makkelijker te realiseren is in een grootschalig park versus een kleinschalig
park. De kleinschalige business case met fruiteelt is niet haalbaar met de kennis van nu. Ook de business
case gebaseerd op overheidsfinanciën vervalt doordat deze niet haalbaar is voor de gemeente
Wageningen.
De berekende rendementen wijzen op een ruimte binnen in een business case waar invullingseisen
aangesteld kunnen worden. Deze ruimte is niet onbeperkt groot, maar komt in de cases toch uit om een
veelvoud van duizenden euro's per jaar afhankelijk van de schaal van het park.
Het is belangrijk om te vermelden dat er voor de berekeningen uit is gegaan van de bedekkingsgraad van
75% zoals in de richtlijnen staat van de gedragscode zon op land (2019). Omdat er hoog gemiddelde
huurprijzen zijn gehanteerd om de grondvergoeding te berekenen is het moeilijk in de beschreven
business cases om deze dichtheidsgraad te verlagen. Met geïndexeerde huurprijzen van 5000 euro, is het
erg moeilijk meer grond te realiseren om de dichtheid van panelen te veranderen.
Er kan wel worden geconcludeerd dat voorbeeldcases haalbare rendementen weergeven en dat hier
eisen aangesteld kunnen worden. Ook de gemaakte aanbevelingen voor ecologische inpassingen zijn
goed haalbaar voor een grote business case.
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Deel 3: Inpassing in Wageningen
7. Deelgebieden Wageningen
Wageningen Duurzaam deelt het buitengebied binnen Gemeente Wageningen op in zeven deelgebieden:
Eng Noord, Eng Zuid, Bennekomsesteeg, Binnenveld, Nude, Wageningse Berg en de Uiterwaarden
(Econsultancy, z.d.). Deze indeling wordt ook in dit document aangehouden. Vanwege de status als
Natura-2000 gebieden zullen de Wageningse Berg en de Uiterwaarden buiten beschouwing gelaten
worden in dit verslag. Er zijn plannen voor het realiseren van vier zonneparken in Wageningen die met
gele zonnen zijn aangegeven in figuur 9. De zon binnen de Wageningse Berg is een voormalig vuilstort dat
buiten het Natura-2000 gebied ligt. In dit hoofdstuk worden de voornaamste ondergrondtypen,
grondwaterstanden en landschapseigenschappen beschreven aan de hand van luchtfoto’s, openbare
ondergrondgegevens van de WUR en interviews.
Bij de inpassing en inrichting van een zonnepark kunnen landschappen onderverdeeld worden in drie
verschillende categorieën: Besloten, halfopen of open landschappen (Van Vuurde et al., 2019).
Een besloten landschap betreft een of meerdere open gebieden omringd door bossen of andere
inrichtingen die het zichtveld beperken. De voormalige vuilstort aan de Bennekomseweg is hier een goed
voorbeeld van. Een halfopen landschap kent een afwisseling van open en besloten delen. Het zicht op
omliggende gebieden is sterk afhankelijk van de indeling van kavels. Een open landschap bestaat veelal
uit grote kavels met grasweiden of akkers met lage gewassen. Door deze verkaveling zijn er weinig
bomenrijen of bebouwde percelen en blijven omringende landschappen goed zichtbaar. Een voorbeeld
voor een open landschap is het Binnenveld in Wageningen.

Figuur 9 Deelgebieden buitengebied Wageningen met informatie over bodemsoorten
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7.1 Eng Noord en Eng Zuid
De deelgebieden met de meeste inwoners bevinden zich aan de oostkant van Wageningen. De halfopen
landschappen Eng Noord en Eng Zuid kunnen beschouwd worden als stadsranden van Wageningen
en vormen een overgang tussen de beboste stuwwal en het bebouwd gebied. In figuur 10 is te zien hoe
het dichtbevolkte gebied in het westen ruimte maakt voor een meer open landschap in het oosten.
De overgang wordt gekenmerkt door een combinatie van tuinen, erven, bos en kleinschalig agrarisch
landschap. De natuurwaarden in het gebied sluiten aan bij dit kleinschalige en gevarieerde
landschap. Op de kaart uit 1915 is te zien dat het huidige wegennetwerk al lange tijd geleden aangelegd
is. Zo is de Grintweg op zowel de satellietbeelden (beboste weg) als op de kaart (dikke rode
weg) zichtbaar.
In de Eng Noord worden veel kavels omringd door bomenrijen wat de openheid van het gebied beperkt.
De begraafplaats, omcirkeld met rood in figuur 10, heeft een centrale ligging in het gebied en breekt het
zichtveld vanuit andere percelen. Er is geen duidelijk oriëntatie in de verkaveling waar te nemen en door
de verscheidenheid aan doeleinden van percelen wordt het gebied als kleinschalig beschouwd (Van
Vuurde et al., 2019). De grasweiden worden voornamelijk gebruikt als uitloopgebied voor paarden en er
zijn verschillende groeperingen van moestuinen aanwezig. De randen van kavels bestaan veelal uit lage
hekwerken met open gaas of een houten schaapshek, niet hoger dan anderhalve meter.

Figuur 10 Satellietfoto huidige Eng Noord en Eng Zuid (Bron: Google Maps) en een kaart uit 1915 (Bron: Topotijdreis)

Bij Eng Zuid zijn er minder percelen met bomen omringd en is er een dominante oost-west richting in het
wegennet, zie figuur 10. Dit wegennet zorgt ervoor dat er in het oosten van het gebied een afwisselende
stroken- en blokverkaveling zichtbaar is. De smalle verkaveling is voornamelijk in de breedte*
zichtbaar wat een beter zichtveld van Wageningen richting de Wageningse Berg geeft. Ook hier wordt een
deel van de kavels gebruikt als uitloopgebied voor paarden. Een ander deel bestaat uit landbouw waar
in het najaar voornamelijk maïs verbouwd wordt. De hekwerken waarmee kavels omheind worden zijn
vergelijkbaar met deelgebied Eng Noord en belemmeren het zichtveld niet.

*Een verkaveling in de breedte betekent dat de kavel in oost-west
richting verlengd is. Een verkaveling in de lengte betekent dat deze in
noord-zuid ligging verlengd is.
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De bodemprofielen in de Eng bestaan voornamelijk uit een twee meter diepe zandlaag met verschillende
structuren. De ondergrond in Wageningen Hoog en de Wageningse Berg bevat veel grind wat de
huishouding van het bodemprofiel verbetert. Richting het Westen wordt het grind verruild met fijne
zandkorrels dat een stevige ondergrond maakt. In het Zuiden worden deze zandpakketten dunner en kan
er op een diepte van meer dan twee meter leem gevonden worden (DINOloket, z.d.). De gemiddelde
grondwaterstand is 9 meter beneden maaiveld, (DINOloket, z.d.). Door het zand en de relatief lage
grondwaterstanden heeft de bodem voldoende ruimte om overtollig water af te voeren. Door stuwingen
tijdens de ijstijden zijn er relatief grote hoogteverschillen binnen deze gebieden die voor beslotenheid
zorgen.

7.2 Nude
De Nude bevindt zich in het Westen van buitengebied Wageningen en verbindt natuurgebieden
Binnenveld en de Uiterwaarden. Deze omgeving is van oorsprong een agrarisch gebied, wat te zien is aan
de bijna onveranderde verkaveling. Figuur 11 geeft een goed bovenaanzicht van de ruime
blokverkaveling ten zuiden van de Haarweg en een strokenverkaveling in de lengte* ten noorden van
de Haarweg. Deze indeling heeft weinig verandering ten opzichte van de rechter kaart, getekend in 1915.
Wel is er op de rechterkaart duidelijk zichtbaar hoe kavels omringd waren door hagen (Zwarte puntjes
langs perceelranden). Verder werden meer kavels ingedeeld voor boomgaarden, te zien aan de zwarte
puntjes in groen gekleurde kavels. Tegenwoordig hebben de meeste boomgaarden plaats moeten
maken voor weidegebied en akkerbouw. Vanaf de Uiterwaarden is er een transitie zichtbaar waarin
akkerbouw plaats maakt voor weidegebied richting het Binnenveld. Het open landschap wordt soms
doorbroken door enkele erven en de Lawickse Allee, die omringd zijn door een bomenrij of een haag.
Vanuit de Nude is natuurgebied Binnenveld goed zichtbaar, want de aanwezige bomenrijen zijn allen in
de lengte aangelegd.

Figuur 11 Satellietfoto Nude (Bron: Google Maps) en een topografische kaart uit 1915 (Bron: Topotijdreis)

De bodem in het zuiden van de Nude bestaat uit een twee meter dikke kleilaag boven een zandlaag met
grove korrelgrootte. Het kleipakket neemt af in noordelijke richting en een tussenlaag van veen op zand
is zichtbaar vanaf een meter diepte. De kleilaag bevat veel nutriënten, mede door de landbouw,
waardoor een transitie van landbouw naar natuurgebied lastiger wordt. In het kleinschaligere zuidelijke
deel vormen akkerranden, houtwallen en meidoorn- en sleedoornhagen belangrijke natuurelementen.
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In het grootschalige noordelijk deel ligt de nadruk op ‘agrarische’ soorten van open gebied, zoals weideen erfvogels.
Door een gebrek aan meetputten is er maar beperkte data beschikbaar over de waterhuishouding van de
bodems binnen de Nude. De waterbuizen grenzend aan de Lawickse Allee tonen een gemiddelde
waterstand van 1 meter beneden maaiveld in de afgelopen 30 jaar. Verder naar het noorden stijgt de
grondwaterstand naar een gemiddelde van 70 cm. De doorlatendheid van klei ten opzichte van zand is
beperkt wat resulteert in een betere waterhuishouding op de zandbodems in het zuiden van
de Nude tegenover de grensgebieden met het Binnenveld. Tot slot worden de smalle kavels omringd
door sloten die jaarlijks gebaggerd worden. Enerzijds gebeurt dit om doorstroom van overtollig water te
behouden en anderzijds voor het verkrijgen van baggerspecie dat gebruikt wordt als natuurlijke
bemesting van de landbouwgronden.

7.3 Bennekomsesteeg
Deelgebied Bennekomsesteeg bevindt zich ten noorden van de campus van Wageningen Universiteit en
de nieuwbouwwijk Noordwest. Het gebied is getransformeerd van een kleinschalig cultuurlandschap tot
een open agrarisch landschap, zie figuur 12. Het deelgebied vormt een goed leefgebied voor veel akker-,
weide- en erfvogels, met de patrijs als ‘ambassadeur’. Er is een blokverkaveling zichtbaar vergelijkbaar
met de verkaveling in de Nude. De kavels worden verdeeld door wegen die voornamelijk in de lengte de
kavels doorkruisen. Langs deze wegen wordt het open landschap doorbroken door bomenrijen,
zichtbaar in figuur 12. De wegen volgen voornamelijk de hoogtelijnen van het gebied dat een flauwe
helling kent van 10 meter boven NAP in het Oosten naar 7 meter boven NAP in het Westen.

Figuur 12 Satellietfoto Bennekomsesteeg (Bron: Google M/aps) en een kaart uit 1915 (Bron: Topotijdreis)

De ondergrond bestaat uit een 2 tot 3 meter diepe zandlaag waar veel grind aanwezig is. Het grind zorgt
voor grote openingen in de bodem waar water eenvoudig kan doorstromen. Dit resulteert in weinig
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stagnerend water na een stevige regenbui. De grondwaterstanden verschillen van 1 meter beneden
maaiveld in het Oosten tot 20 cm beneden maaiveld in het westen (DINOloket, z.d.). De randen van
percelen bestaan uit sloten die de waterhuishouding van de grond verbeteren.

7.4 Binnenveld
Aangrenzend aan de Grift ligt het ontginningsgebied het Binnenveld. Hier staat het behoud van openheid
in het landschap centraal. Er zijn nauwelijks boerderijen of hoge bomen aanwezig waardoor de Utrechtse
heuvelrug goed zichtbaar is. Enkel langs de wegen kunnen bomenrijen voorkomen. In figuur 13 is te zien
dat er in het Binnenveld strokenverkaveling voorkomt die hoofdzakelijk in de breedte* verdeeld zijn. In
de loop der jaren is het aantal kavels flink toegenomen, maar de dominante wegenstructuur is
onveranderd gebleven. In het Binnenveld is veel natuur aanwezig in de vorm van vochtige
graslanden, oranje gebied in figuur 13. Qua natuurwaarde ligt de nadruk in dit open landschap op de
weidevogels met de wulp als ‘ambassadeur’ van het gebied.

Figuur 13 Satellietfoto Binnenveld (Bron: Google Maps) en kaart uit 1915 (Bron: Topotijdreis)

Aan de stadsrand bestaat de ondergrond uit een 1 meter dikke kleilaag boven een kleiige zandlaag. De
gemiddelde grondwaterstand fluctueert tussen 1 meter beneden maaiveld tijden droge perioden tot 20
centimeter beneden maaiveld in nattere perioden. Door de klei is er weinig ruimte voor water in de
bodem waardoor er tijdens zware regenval stagnerende plassen kunnen voorkomen. De percelen zijn
omringd door sloten om de grondwaterstanden te reguleren. In het Westen bevat de 1 meter dikke
kleilaag meer humus en ligt er onder de kleilaag een halve meter dikke veenlaag uit de formatie van
Nieuwkoop (DINOloket, z.d.). Tijdens natte perioden is de bodem volledig verzadigd en is
oppervlaktewater aanwezig in de laagstgelegen gebieden op de percelen. Het behouden van een hoge
grondwaterstand in belangrijk voor de ondergrond, want klei en veen klinken in hoe langer de grond
droog ligt.
Samenvattend staan in tabel 27 alle kenmerken van de verschillende deelgebieden van Wageningen.
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Tabel 27 Overzicht deelgebieden Wageningen

7.5 Beleid Provincie en Gemeente
In figuur 14 is de omgevingsvisie van 19 december 2018 weergegeven waarin een beleid voor het
inpassen van zonneparken in de gemeente Wageningen is opgenomen. De groene gebieden op de kaart
hebben een voorkeur voor het inpassen van een zonnepark. Deze gebieden vallen voornamelijk binnen
de oeverwallen van de Nude en de percelen ten noorden van de campus in deelgebied
Bennekomsesteeg. De oranje gebieden, waar een zonnepark gebouwd kan worden, maar geen voorkeur
voor is, bevinden zich voornamelijk in de deelgebieden Eng en Binnenveld. Tegen de Grift en in de natura
2000 gebieden Wageningse Berg en Uiterwaarden zijn rode gebieden waarin geen zonnepark
gerealiseerd kan worden. Verder moet een zonnepark passen bij visie buitengebied van de gemeente,
maar deze documenten zijn nog in ontwikkeling.

Figuur 14 Ruimtelijk beleid omtrent zonneparken Wageningen buitengebied (Bron: Provincie Gelderland)
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8. Gevisualiseerde concepten
Naar aanleiding van de beschreven zonneparken in hoofdstuk 2 en de beschrijving van de deelgebieden
in Wageningen in hoofdstuk 7, wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de concepten die inpasbaar zijn in de
Wageningse deelgebieden. Daarnaast worden de meekoppelkansen per deelgebied toegelicht. Dit houdt
in dat er wordt gekeken welke andere elementen, zoals recreatie, educatie, waterberging of
landschappelijke inpassing, kunnen worden meegenomen bij het integraal ontwerp.
Zoals geconcludeerd werd in paragraaf 3.3, zijn de bestaande zonneparken gereduceerd tot een vijftal
concepten die realiseerbaar zijn in de Wageningse deelgebieden:
1. Kleinschalig ecologisch zonnepark (piekvermogen ≤ 2.2MW)
2. Ecologisch zonnepark met waterberging (uiteenlopend piekvermogen)
3. Middelgroot ecologisch zonnepark (piekvermogen > 2.2MW)
4. Ecologische verbindingszone (uiteenlopend piekvermogen)
5. Kleinschalig agrarisch zonnepark (piekvermogen ≤ 2.2MW)
In de onderstaande paragrafen worden vier visualisaties van concepten van zonneparken weergeven.
Om de visualisaties goed te lezen, is er in figuur 15 een legenda voor alle visualisaties geplaatst.

Figuur 15 Legenda voor de vier visualisaties van zonneparkconcepten in Wageningen

8.1 Kleinschalig ecologisch zonnepark
Uit interviews met landschapsarchitecten kwam naar voren dat bij het inpassen van een zonnepark de
landschapseigenschappen niet verloren mogen gaan. In deelgebied de Eng is er geen duidelijke
oriëntatie en grootte van kavels zichtbaar en zijn de meeste percelen omringd door een bomenhaag. In
figuur 16 is een kleinschalig zonnepark met ruimte voor recreatie afgebeeld waarbij de bomenhagen in
de Eng doorlopen langs perceelranden van het zonnepark. Hier zijn de panelenrijen en het openbaar
gedeelte duidelijk gescheiden. Het deel met zonnepanelen wordt ingericht voor optimale
stroomopwekking waarbij de panelen in zuidopstelling aangelegd zijn. Naast weiden voor paarden zijn
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er in de Eng ook pluktuinen aanwezig. Om mensen te betrekken bij het zonnepark zijn deze pluktuinen
meegenomen in het concept. Het hekwerk dat de pluktuinen en het zonnepark van elkaar
scheidt, wordt begroeid met klimplanten om het zonnepark weg te werken voor het publiek. Hiermee
wordt in Boeldershoek-west ook geëxperimenteerd. Volgens landschapsarchitecten is het belangrijk dat
de omvormers weggewerkt worden tussen panelenrijen, aangezien ze het meest opvallende object zijn
in een open landschap. In dit concept staan de omvormers buiten de panelenrijen voor betere toegang.
Het wegwerken van de omvormers tussen panelenrijen omwille van het zicht is niet nodig aangezien de
bomenrijen en het begroeide hekwerk het zicht op het zonnepark belemmeren. In de praktijk hebben de
meeste panelenrijen een hoogte tot 2.40 meter. Deze afmetingen zijn in dit concept meegenomen. Om
meer interesse te wekken over het zonnepark en de voorzieningen die erbij komen kijken, worden
informatieborden geplaatst bij de ingang voor het openbare gebied. Denk hierbij aan kijkkasten met
roterende foto’s met flora en fauna die in het gebied te vinden is.

Figuur 16 Visualisatie kleinschalig ecologisch zonnepark

8.2 Kleinschalig agrarisch zonnepark
Bij Eelerwoude wordt gewerkt aan een zonnepark in de Nergena in gemeente Ede. Hierbij wordt de
nadruk gelegd op het terugwinnen van de cultuurhistorische waarde van het gebied. Daarom is er bij het
zonnepark in die regio een diagonale weg aangelegd waar een bomenrij langs geplant wordt. Op deze
manier wordt de huidige kavel opgedeeld en wordt de kleinschaligheid, zoals Nergena vroeger ingedeeld
was, teruggebracht in het landschap. In het deelgebied Nude zijn er in de afgelopen jaren veel
boomgaarden uit het gebied verdwenen zoals eerder verteld. Om aan te sluiten bij de trend die bij het
zonnepark in de Nergena zichtbaar is, kan er bij de Nude ingezet worden op het terughalen van
boomgaarden of soortgelijke landschapselementen. Door de dikke, nutriënt rijke kleilaag is het
aantrekkelijk voor agrarische doeleinden. De enige toepassing van landbouw bij een zonnepark waar
aandacht aan besteed is in dit verslag is de frambozenteelt in Babberich. Hier is de plastic overkapping
van de frambozenstekken vervangen door zonnepanelen.
Een artikel in de Gelderlander uit 2018 vertelt over in toename van fruitteelt in deelgebied de Nude
(Wijnacker, 2018). Om zowel de huidige trend als de cultuurhistorische waarde van het landschap in te
passen bij een zonnepark, is er gekozen voor een opstelling met landbouw.
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Figuur 17 geeft een visualisatie van een concept met landbouw weer. Ten noorden van de Lawickse Allee
is er een dominante strokenverkaveling in de lengte zichtbaar, die terug te zien is in het concept. De
panelenrijen staan in oost-west opstelling en het fruitgewas wordt onder de panelen geplaatst. Het is
belangrijk dat het een schaduw minnend gewas met hoge kostprijs is om het project financieel rond te
krijgen. Tussen de panelenrijen moet er voldoende loopruimte zijn om de gewassen te oogsten.
Landschapsarchitecten vinden het belangrijk dat de panelenrijen de verkaveling volgen en daarom is er
gekozen voor een oost-west opstelling binnen dit concept. De omvormers zijn tussen de panelenrijen
gezet om uit het zicht te blijven, maar staan dicht bij de hoofdweg voor goede toegankelijkheid. Bij
groteren percelen moet er rekening gehouden worden met een opdeling van dat perceel, aangezien dit
concept gebaat is bij een aansluiting op een midden station. Dit betekent dat er een maximaal
piekvermogen van 2.2 MW opgewekt mag worden door de panelen. Bij een groter piekvermogen wordt
het zonnepark aan een onderstation aangesloten, dat meer kosten met zich meebrengt. Het opdelen van
percelen zou de cultuurhistorische waarden van het gebied ten goede komen en is niet uit te sluiten.

Figuur 17 Visualisatie kleinschalig agrarisch zonnepark Nude
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8.3 Grootschalig ecologisch zonnepark
Ten zuiden van de Nude liggen een aantal grote blokkavels die voornamelijk gebruikt worden voor landen akkerbouw. Om klimaatneutraal te worden in 2030 is er een groot oppervlak aan zonnepanelen
nodig. Naast de kleinschalige zonneparken geeft dit document ook informatie over grootschalige
zonneparken. Zo telt Boeldershoek-west 60000 panelen op een oppervlakte van 20 ha. De grote kavels
gelegen in de Nude bieden een goede mogelijkheid voor grootschalige zonneparken.
Landschapsarchitecten zijn van mening dat het inpassen van een groot zonnepark bij een
blokverkaveling minder in conflict is met het omringend landschap dan het inpassen van meerdere
kleine zonneparken. Grote zonneparken kunnen alleen aangesloten worden op een onderstation, omdat
het piekvermogen de grens van 2.2 MW overschrijdt. Zoals eerder aangegeven ligt er een onderstation
voor hoogspanning bij de Nude, wat een goede reden kan zijn om een groot zonnepark aan te leggen.
In figuur 18 is een visualisatie gegeven van een groot ecologisch zonnepark in de Nude. Er is voor een zuid
opstelling gekozen, omdat er dan meer ruimte tussen de panelenrijen beschikbaar is voor ecologie en
het uitbreiden van de biodiversiteit van het gebied. De meeste bestaande zonneparken hanteren een
rijen afstand van 5 meter vanwege schaduwwekking. Binnen deze 5 meter is er ruimte voor kruidenrijk
graslandmengsels zoals besproken in hoofdstuk 4. De omvormers zijn tussen de panelenrijen geplaatst
om de openheid van het landschap te behouden. Uit interviews bleek dat een hekwerk dichter bij de
panelen geplaatst kan worden wanneer het zonnepark in een open landschap gerealiseerd wordt. Het
hekwerk is dan minder dominant in het landschap zichtbaar. Om de doorkijk te behouden heeft
een hekwerk met grote openingen in de structuur de voorkeur. Kleine gaten in het hekwerk bevorderen
het gebruik van dit zonnepark door fauna zoals weide- en erfvogels. Verder is er een strook van 6 meter
tussen het hekwerk en de omringende wegen, wat een minder drukkend gevoel geeft voor het publiek.

Figuur 18 Visualisatie grootschalig ecologisch zonnepark Nude

8.4 Kleinschalig zonnepark met waterberging
In deelgebieden Bennekomsesteeg en Binnenveld is er waterregulatie aanwezig in de vorm van sloten
rondom percelen. Ook zijn de gemiddelde grondwaterstanden relatief hoog en zorgen de kleilagen voor
een slechtere waterhuishouding van de bodem. Tijdens nattere perioden kan het voorkomen dat er te
weinig mogelijkheden zijn om het overtollig water af te voeren. Dit overtollig water kan opgevangen
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worden in de daarvoor bestemde bergingen. Bij zonnepark Laarberg wordt het zonnepark gecombineerd
met waterberging. De panelen zijn hier hoger gebouwd, minimaal 1.20 meter boven maaiveld, voor vrije
doorstroom van water. Het zonnepark bevindt zich op de laagstgelegen kavel van het gebied en er is
gekozen voor een ruime opstelling. Om aan de ecologische criteria te voldoen is er in het concept
voor een kleinschalig ecologisch park met waterberging ook rekening gehouden met veel ruimte tussen
de panelen, figuur 19. De laagstgelegen gebieden in Wageningen liggen in het Binnenveld en
de Bennekomsesteeg waar waterberging een optie is voor de multifunctionaliteit van een zonnepark. Uit
interviews kwam naar voren dat het hekwerk bepalend is voor de inpassing in een open landschap. In dit
concept staat het hekwerk dan ook dicht bij de panelen en is er ruimte voor lage planten en struweel
tussen de wegen en het hekwerk. Kleien gaten aan de onderkant van het hekwerk zorgt voor goede
doortocht van weidevogels en nodigen fauna uit om gebruik te maken van het zonnepark. Vanwege de
hoge grondwaterstanden en mogelijkheid tot overstroming is het belangrijk dat de omvormers op de
hogere delen van het perceel geplaats worden.

Figuur 19 Visualisatie grootschalig zonnepark met waterberging voor deelgebieden Bennekomsesteeg en Binnenveld
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9. Aanbevelingen voor Gemeente Wageningen
Ecologische inpassing
Bij de onderzochte zonneparken vormt een ruimere opzet de basis van de ecologische meerwaarde. Deze
extensieve opzet is financieel haalbaar door vaak lage of afwezige grondkosten, aanvullende subsidies
of het bereiken van de maximale netcapaciteit.
Twee belangrijke redenen voor de beperkte ecologische inpassing van bestaande zonneparken zijn
kennisgebrek – van zowel gemeentes als initiatiefnemers – en het ontbreken van duidelijke ecologische
criteria. De gemeente kan daarom aanvullende criteria geven aan initiatiefnemers om de biodiversiteit
op een zonnepark te bevorderen:
1. Het opstellen van een biodiversiteitsplan met aandacht voor natuurdoelen, ecologische
inrichting en beheer.
2. Het inzaaien van een kruidenrijk graslandmengsel.
3. Verschralingsbeheer met maaien en afvoeren.
4. Een aanvullende set ‘basismaatregelen’, zoals het openlaten van spleten tussen zonnepanelen,
het niet plaatsen van bijenkasten en het hekwerk toegankelijk maken voor klein wild.
Deze vier criteria zijn financieel haalbaar volgens geïnterviewde projectontwikkelaars en opgestelde
business cases. Een vijfde advies is het stellen van een (realistische) maximumgrens aan de bedekkingsgraad van zonnepanelen. Dit criterium is locatieafhankelijk, aangezien de financiële haalbaarheid sterk
samenhangt o.a. de afstand tot het elektriciteitsnetwerk en de grondprijs.

Financiële lessen
De risico’s voor initiatiefnemers vormen een belangrijke drempel voor het willen inpassen van
multifunctionele elementen. Vooral de angst dat een vergunning plots niet doorgaat, zorgt ervoor dat
men liever op safe speelt. Dit zit ook de realisatie van kleine parken in de weg, gezien deze dezelfde
hoeveelheid moeite kosten maar om minder rendement gaan in absolute termen. Een ander belangrijk
risico om nu in de ontwikkelingsfase te stappen, is de dalende lijn van de SDE-subsidie. Initiatiefnemers
voorspellen dat deze dalende lijn zich voortzet, wat het moeilijker maakt om nu in de ontwikkelingsfase
te stappen.
Tegelijkertijd is te zien dat er ook kansen bestaan om multifunctionele zonneparken te realiseren.
Afhankelijk van locatie kunnen de kosten voor grondvergoeding en de investering voor de
nestaansluiting laag uitvallen. In dit soort gevallen is er veel meer mogelijk dan alleen een kaal
zonnepark. Ook kunnen eenmalige subsidies een uitkomst bieden om financiële gaten te overbruggen.
Tot slot is het belangrijk te beseffen dat er een gat zit tussen kleinschalige en grootschalige parken. De
2.2 MWp grens van middenstations dicteert in de praktijk de invulling van een kleinschalig park.
Doordat onderstations vaker verder weg zitten en de aansluiting duurder is, moet er flink in de schaal
geïnvesteerd worden voor het een zonnepark weer haalbaar wordt. Er moet wel rekening mee gehouden
worden dat erg veel parken aansluiten op één middenstation op de langer termijn ook geen haalbare
strategie is.

Business cases
De zes besproken business cases zijn gebaseerd op kleinschalig parken en grootschalige parken. Van
deze zes cases vallen twee cases af; een park gefinancierd door de overheid en een park dat landbouw
combineert met zonnepanelen.
Doordat de gemeente Wageningen niet de benodigde gronden in bezit heeft om zelf tot ontwikkeling
door te gaan, komt de business case voor financiën vanuit de gemeente helaas te vervallen. Wel wordt er
duidelijk uit deze case dat er kansen liggen voor andere gemeentes om op deze manier parken te
exploiteren.
De combinatie met landbouw geeft een beeld van een veelbelovende manier van combineren die
waarschijnlijk steeds haalbaarder gaat worden in de toekomst. Echter is er uit dit onderzoek gebleken
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dat de techniek nog in de kinderschoenen staat en dat er nog uitgebreid onderzocht moet worden hoe
dit kan worden geoptimaliseerd.
De vier overgebleven cases spiegelen elkaar: het betreft de verschillen tussen kleinschalig en
grootschalig en hoe efficiënt de gemaakte ecologische maatregelen in te passen zijn binnen een business
case.
Voor kleinschalige parken is de primaire conclusie dat de 2.2 MWp aansluiting de bottleneck voor de
business case vormt. Dit kan echter kansen bieden voor multifunctionele elementen; als de oppervlakte
van het park groter is dan noodzakelijk voor een vermogen van 2.2 MWp, blijft er veel ruimte over om
andere dingen mee te doen. Hier staat dan wel weer tegenover dat de grondvergoeding die er dan bij
hoort lager moet zijn dan de norm, als dit niet het geval is wordt de grondvergoedingskostenpost
simpelweg te groot. Tegelijkertijd laten beide kleinschalige cases zien dat er ook in een situatie met een
klein grondoppervlakte financiële ruimte over blijft voor ecologische inpassing.
Ook de grootschalige parken laten zien dat er financiële ruimte is voor ecologische inpassing, maar ook
hier spelen de kabellengte en de grondvergoeding een belangrijke rol in het bepalen van de
haalbaarheid. De case die uitgaat van de gemaakte ecologische richtlijnen, demonstreert ook goed dat
er schaalvoordelen zijn qua haalbaarheid van multifunctionele elementen, omdat niet alle
kosten lineair verband houden met de stijging van het aantal MWp of de stijging van de oppervlakte in
hectare. Dit kan kansen bieden voor het realiseren van multifunctionele parken.

Concepten per deelgebied
In dit document zijn vier visualisaties aangeleverd met verschillende kenmerken. Er is onderscheid
gemaakt tussen grootschalige en kleinschalige zonneparken op basis van opgewekt piekvermogen.
Verder zijn de concepten onderverdeeld in landbouwgericht, ecologisch gericht of waterberging. Bij de
aangeleverde concepten is voorkeur gegeven voor inpassen in één van de deelgebieden van
Wageningen. Deze voorkeur is gebaseerd op landschapseigenschappen, bestaande zonneparken en
uitspraken van experts. De concepten zijn aangeleverd op basis van regionale schaal en zijn niet ingericht
voor een specifieke kavel.
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10. Discussie
De business cases zijn voor een groot deel berekend met cijfers van het PBL. Deze cijfers zijn echter
schattingen. Het zou kunnen zijn dat in de praktijk deze cijfers kunnen variëren en dat de uitkomst bij
business cases van initiatiefnemers er anders uit gaan zien. Bovendien zijn kosten die niet door PBL
bekend zijn gemaakt, gebaseerd op interviews. Hierdoor betreft het in alle gevallen eigen gemaakte
schattingen en zijn bijvoorbeeld de kosten voor ecologische inpassingen niet gespecificeerd. Daarnaast
zijn de business cases enigszins gesimplificeerd wegens tijd- en kennisgebrek. Zo is er geen rekening
gehouden met een disconteringsvoet, schommelingen in de OZB, is de rente stabiel geacht, en is er bij
de vennootschapsbelasting uitgegaan van het lage tarief.
Ook is er voor het onderzoek voornamelijk gesproken met initiatiefnemers van ecologische
zonneparken, en minder met initiatiefnemers van meer ‘reguliere’ zonneparken. Hierdoor is mogelijk
een te rooskleurig beeld geschetst van ecologische invulling van een zonnepark en de bijbehorende
financiële haalbaarheid. Desalniettemin, maakt dit voor het realiseren van een zonnepark niet uit,
aangezien er inzicht wordt gegeven in de business cases van multifunctionele zonneparken en hier
kunnen reguliere zonnepark initiatiefnemers ook van leren.

Concepten op basis van huidig aanbod zonneparken
De concepten zijn gebaseerd op de bestaande onderzochte zonneparken. Hierbij ligt de nadruk op de
ecologische invulling. Het huidige aantal ecologische zonneparken in Nederland is echter beperkt. Als
er meer, vooral grootschalige (> 2.2 MWp) ecologische zonneparken zouden zijn, had dit de praktische
mogelijkheden voor ecologische invulling en bijbehorende financiële speelruimte verscherpt. Wellicht
had dit zelfs tot andere inzichten geleid.
De gebruikte elementen bij de concepten komen ook voort uit de bestaande zonneparken die bezocht
zijn. Multifunctionele zonneparken in Nederland zijn vaak nog beperkt in het aantal elementen dat
gebruikt wordt, waardoor de concepten op elkaar lijken.
Verder is in de opgestelde criteria en business cases niet gekeken naar de integratie tussen ecologische
inpassing, recreatie, educatie en waterberging. De keuze voor de nadruk op ecologie is gemaakt omdat
a) hier relatief de meeste kennis over beschikbaar is en b) de meeste onderzochte zonneparken zich
richten op ecologie. Binnen de gemaakte business cases is er ook nadruk gelegd op de genoemde
ecologie, echter betekent dit niet dat deze business cases niet toepasbaar zijn om andere
multifunctionele inpassingen te toetsen. Door middel van de geschatte ruimtes binnen de verschillende
aan te houden rendementen kan ook worden bepaald wat de fiscale ruimte is voor bijvoorbeeld
waterberging of recreatie. Hierbij is uitgegaan van inpassingen die op de uitgaven post van een business
case kunnen worden verantwoord.
Wat betreft zonneparken en landbouw is in Nederland slechts één voorbeeld beschikbaar, dat op dit
moment (nog) niet financieel haalbaar is. Er was in de onderzoeksperiode onvoldoende tijd om ook
zonneparken geïntegreerd met landbouw in het buitenland mee te nemen. Deze zonneparken bestaan
wel, zoals bijvoorbeeld bij het Fraunhofer Instituut in Duitsland. Het analyseren van deze
zonneparken had tot aanvullende ideeën en concepten kunnen leiden.

Concepten op basis van regionale schaal en bestaande parken
Dit document beschrijft vier visualisaties van mogelijke concepten die in te passen zijn in het landschap
van Wageningen. Deze concepten zijn getekend op basis van de regionale schaal. De voornaamste
criteria voor de inpassing zijn de algemene verkavelingspatronen van een deelgebied en de dominante
richting van de infrastructuur. Lokale minima in het hoogtebestand van een kavel zijn niet meegerekend
in het concept. Bij het toepassen van een kleinere, lokale schaal zou er meer detail en onderbouwing in
de tekeningen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van omvormers waarbij verschil in hoogte
belangrijk is. Bij een kleinere schaal is het concept beter in te passen op een kavel, maar zou de plek erg
specifiek worden. Om de gemeente algemene concepten aan te leveren die ze zelf kunnen inpassen in
het landschap, is gekozen voor de ruimere, regionale schaal.
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Beperkte kennis zonneparken en biodiversiteit
In het algemeen worden er volop kansen gezien voor biodiversiteit in zonneparken (Van der Zee et al.
2019). Zeker op voormalige landbouwgrond worden positieve effecten verwacht, met name voor
vegetatie, insecten en bepaalde vogelsoorten (Van der Zee et al., 2019; Montag et al.
2016; Raab 2015; Lieder & Lumpe 2012). De voorwaarde is wel dat bij de inrichting en beheer wordt
gezorgd voor bloemrijke vegetaties. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende licht en water op de
bodem valt. Dit is van belang voor het behoud van bodemkwaliteit (Kok et al., 2017).
Er is nog weinig empirisch onderzoek gedaan naar de opzet van een zonnepark en bijbehorende invloed
op biodiversiteit en bodemkwaliteit (Eberveld & De Lange, 2018; Van der Zee et al., 2019). Het bepalen
van de optimale rijafstand, hoogte en verdere indeling van een park voor de biodiversiteit vergt
bijvoorbeeld verder onderzoek (Van der Zee et al., 2019). Veel maatregelen berusten nog op algemene
kennis, terwijl een robuuste wetenschappelijke onderbouwing vaak ontbreekt (Klaassen et al., 2018).
De beperkte studieresultaten kunnen anderzijds door initiatiefnemers als ‘excuus’ worden gebruikt om
een minder ecologische invulling aan het park te geven. De huidige kennis is echter voldoende om tal van
zinvolle ecologische maatregelen te treffen. De voorgestelde set criteria richt zich daarom op
vastgestelde effectieve maatregelen, zoals het verkrijgen en behouden van kruidenrijk grasland. Bij
maatregelen waarover twijfel bestaat, worden afwegingen beschreven, maar leidt dit niet tot
een advies.
Het Consortium Zon in Landschap heeft onlangs een meetprotocol voor biodiversiteit in zonneparken
gepresenteerd dat in 2020 in de praktijk wordt getest (Nationaal Consortium Zon in Landschap, 2020).
Met dit meetprotocol wordt onderzocht hoe zonneparken ecologisch ingericht kunnen worden en de
biodiversiteit kunnen versterken. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en handvatten voor de ecologische
indeling van een zonnepark.
Binnen dit advies is uitgegaan van een tijdelijke bestemmingswijziging en zijn mogelijkheden voor
permanente natuurontwikkeling minder belicht. Aan het einde van de bestemmingsperiode is de
aangeleverde set criteria is zowel geschikt voor tijdelijke als permanente natuur. Mocht het stuk grond
teruggaan naar landbouwbestemming, dan is de grond nog steeds geschikt. Mocht het interessant zijn
om de grond een permanente natuurbestemming te geven aan het einde van de looptijd, dan vormen de
aangeleverde criteria een goede basis.
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Appendix
A. Gesproken experts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Albert Vliegenthart – De Vlinderstichting
Alex Schotman – Wageningen Environmental Research
Aukje de Graaf – Roenom
Bram van der Beek – LC Energy
Christiaan Teule – Natuur en Milieufederatie Drenthe (Energietuinen)
Evert Vlaswinkel, Barry Smits en Elske Idzenga – Solarcentury Benelux (Zonnepark
Boeldershoek)
Floor van Gils – Arcadis (Zonnepark Kreupelbusch)
Friso van der Zee – Wageningen Environmental Research
Gaby Koenders – Stichting Solarlandschapspark de Kwekerij (Zonnepark De Kwekerij)
Jiri van der Drift - Groen Ontwikkelfonds Brabant
Johannes Houtsma – Da Vinci Finance
Jort Blanskma– Waterschap Rivierenland (Zonnepark Dodewaard)
Marc Kluytmans – Vrijopnaam (Zonnepark Ubbena)
Merel Enserink – Wageningen University & Research (Energietuinen)
Stephan Schorn – Eelerwoude (Zonnepark Boeldershoek)
Tijmen van Straten – Greenspread (Zonnepark Laarberg)
Willem de Vries – GroenLeven (Zonnepark Kleinfruitbedrijf Albers)
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B. Multifunctionele zonneparken in Nederland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Zachtfruitbedrijf Albers, Babberich
Zonnepark Laarberg, Groenlo
Zonnepark De Kwekerij, Hengelo (Gld)
Zonnepark Ubbena, Zeijen
Zonnepark RWZI Dodewaard
Zonnepark Kreupelbusch Shell Moerdijk
Zonnepark Boeldershoek
Energietuinen Assen
Quadenoord in Renkum
Zonnepark Lith
Groene Weuste Wierden
Geldermalsen
Louisegroeve DSM, Geleen
Zonnepark A73, Nijmegen
Zonnepark Mikkelhorst, Haren
Zonnepark Braambergen, Almere
Zonnepark Tweede Exloërmond, Drenthe
Zonnepark Oranjepoort, Emmen
De Kie, Franeker
SADC Solarpark Groene Hoek, Hoofddorp
Hoogveld, Uden
Zonnepark Apeldoorn
Zonnepark Zwolle
Zonnepark Haulewijk
Zonnepark Appelscha
Zonnepark Wijk en Aalburg
Gansenwoirt Duiven
Zonnepark Midden-Groningen, Sappemeer
Zonnepark Lingemeer
Zonnepark Oosterweilanden, Vriezenveen
Zonnepark Vlagtwedde, Groningen
Fledderbos, Ten Boer
Zonnepark Revelhorst, Zutphen
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C. Aanvullende informatie ecologische criteria
Dit hoofdstuk in de Appendix geeft aanvullende informatie over de realistische criteria zijn die een
gemeente kan stellen aan een initiatiefnemer van zonneparken. Voor de gemeente Wageningen vormen
een aanvulling op de bestaande criteria van de gemeente uit de ‘Voorlopige criteria en voorwaarden
zonneparken Wageningen’. De huidige criteria voor het stimuleren van biodiversiteit zijn:
•
•
•
•

“Het mogelijk vooraf bewerken van het perceel (bijvoorbeeld door inzaaien met kruidenrijk
gras)”
“Op duurzame wijze beheren hiervan (denk hierbij aan het (niet-)maaibeleid)”
“In het plan dient aangegeven te worden op welke manier de biodiversiteit middels de aanleg en
het beheer van het zonnepark wordt ondersteund, dan wel versterkt.”
“Hierbij is ook aandacht voor het behoud van de bodemkwaliteit van belang. De
initiatiefnemer dient daartoe onder andere te zorgen voor een representatieve nulmeting van de
bodemkwaliteit en de biodiversiteit op de locatie. Minimaal iedere 5 jaar wordt opnieuw een
meting uitgevoerd. Wanneer de bodemkwaliteit of biodiversiteit in de loop van de tijd lager is
dan het afgesproken plan, worden maatregelen genomen ter verbetering.” (Gemeente
Wageningen, 2019b)

Beperkte kennis
De belangrijkste boodschap uit de interviews is dat er sprake is van een kennisgebrek op verschillende
fronten. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van een zonnepark op de biodiversiteit
(Eberveld & De Lange, 2018). Veel maatregelen berusten op algemene kennis, terwijl een robuuste
wetenschappelijke onderbouwing vaak nog ontbreekt (Klaassen et al., 2018). Het bepalen van de
optimale rijafstand, hoogte en verdere indeling van een park voor de biodiversiteit vergt verder
onderzoek (Van der Zee et al., 2019). Het Consortium Zon in Landschap heeft onlangs een meetprotocol
voor biodiversiteit in zonneparken gepresenteerd dat in 2020 in de praktijk wordt getest (Nationaal
Consortium Zon in Landschap, 2020). Met dit meetprotocol wordt onderzocht hoe zonneparken de
biodiversiteit kunnen versterken.
De beperkte studieresultaten kunnen anderzijds door initiatiefnemers als ‘excuus’ gebruikt om een
minder ecologische invulling aan het park te geven. De huidige kennis is echter voldoende om tal van
zinvolle ecologische maatregelen te treffen.
Een tweede kennistekort zit bij zowel gemeenten als projectontwikkelaars. Bij gemeenten speelt dit door
in het ontbreken van relevante ecologische kennis, waardoor vaak weinig tot geen ecologische eisen
worden gesteld bij het goedkeuren van een aanvraag voor een zonnepark. Daardoor krijgen
projectontwikkelaars te horen dat gemeenten ‘iets met biodiversiteit’ willen, maar dat een concrete
invulling ontbreekt. De gemeente is echter wel bevoegd om aanvullende eisen te stellen die de
biodiversiteit bevorderen. Het is daarom belangrijk dat criteria concreet en realistisch zijn en
projectvoorstellen op ecologische invulling beoordeeld kunnen worden.
Projectontwikkelaars kampen vaak ook met beperkte ecologische kennis. Zo vertelde een
projectontwikkelaar dat een groot zonnepark werd beheerd door te maaien, waarbij het maaisel
achterbleef – net als in zijn eigen tuin. Toen een ecoloog aangaf dat het afvoeren van het maaisel
ecologisch beter is, is het beheer overgeschakeld naar maaien en afvoeren. Door ecologische zinvolle
eisen te stellen aan het beheer, kunnen deze problemen worden ondervangen.

Aanvulling criterium 1 – Ecologisch beste inrichting
Bij het stellen van een maximumgrens aan de panelenbedekking, speelt de discussie over de ecologisch
beste parkindeling. In hoofdlijnen kan de indeling van een extensief zonnepark in twee types worden
ongescheiden:
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1. Panelenrijen gelijkmatig verspreid over het park met brede afstanden tussen de rijen
2. Panelenrijen zo dicht mogelijk aaneengesloten, met een brede omringende natuurzone
In deze discussie komt het wetenschappelijke kennisgebrek over een ecologisch wenselijke opstelling
terug. Ook tussen de benaderde ecologen verschillen de meningen. Overeenkomstig is dat minder
waarde wordt gehecht aan de vegetatie onder de panelen. Een voordeel van de eerste aanpak is dat de
schaduwwerking tussen en onder de panelenrijen wordt verminderd, waardoor daar stroken met
waardevolle vegetatie kunnen ontstaan. Een voordeel van de tweede aanpak is dat een aaneengesloten
leefgebied ontstaat. Daarnaast is gefaseerd maaibeheer makkelijker in een groot aaneengesloten deel
dan tussen de afzonderlijke panelenrijen. In de ecologisch ideale situatie is zowel de rijafstand als de
bufferzone groot, zoals bijvoorbeeld bij het Kreupelbusch in Landgraaf. Een nadeel is dat de totale
energieopbrengst per hectare lager is, waardoor een groter totaaloppervlak nodig is om aan de
energieopdracht te voldoen. Deze discussie sluit aan op de algemene ecologische discussie over
‘land sharing’ (indeling 1) en ‘land sparing’ (indeling 2) tussen landbouw en natuur (Fischer et al.,
2008; Phalan et al., 2011; Klaassen et al., 2018).
Naast ecologische impact hangt de opstelling ook af van de landschappelijke inpassing. Het kan
bijvoorbeeld wenselijk zijn om grotere afstand te houden van een landschapselement zoals een sloot,
waarbij de panelenrijen op de rest van het perceel dichter aaneengesloten staan.
Bij een zuidopstelling speelt daarnaast mee dat er al een minimum zit aan de rijafstand om
schaduwwerking op de zonnetafels te voorkomen. Dichter op elkaar plaatsen is in deze situatie niet
haalbaar.

Criterium 2: biodiversiteitsplan
Dit criterium vormt een concretisering van een bestaande voorwaarde van de gemeente Wageningen.
Deze voorwaarde luidt dat een plan moet worden opgesteld dat beargumenteert hoe de aanleg en
beheer van het zonnepark de biodiversiteit ondersteunt of versterkt (Gemeente Wageningen, 2019). Het
biodiversiteitsplan staat los van de wettelijk verplichte QuickScan voor de aanwezigheid van
beschermde plant- en diersoorten. Het biodiversiteitsplan bestaat uit vier onderdelen:
1. Natuurdoelen
2. Ecologisch inrichtingsplan
3. Ecologisch beheerplan
4. Monitoringsplan
Een deel van de invulling van het biodiversiteitsplan is verweven in criterium 3 en 4. Het plan moet
worden opgesteld door een erkende ecoloog, het liefst in samenspraak met lokale natuurorganisaties.
Lokale natuurorganisaties kennen de natuurwaarden in de omgeving van het zonnepark, wat helpt bij
concrete invulling geven aan de natuurdoelen en inrichting van het park. De ecoloog of ecologische
kennisinstelling kan worden ingehuurd door de projectontwikkelaar. Het biodiversiteitsplan vormt
onderdeel van de vergunning. In de huidige situatie worden nauwelijks natuurdoelen opgesteld en is
weinig aandacht voor langdurig beheer ten behoeve van het verbeteren van de natuurwaarden. Een
biodiversiteitsplan dwingt een projectontwikkelaar na te denken over de ecologische inpassing en
ecologische kennis toe te passen.
Als het zonnepark van eigenaar wisselt, wordt het biodiversiteitsplan overgedragen aan de nieuwe
eigenaar. Uit de interviews blijkt dat het beheer – als het al een ecologische invulling heeft – vaak niet
goed wordt overgedragen. Met een biodiversiteitsplan met verplichte overdracht wordt ervoor gezorgd
dat het opgestelde plan behouden blijft.

Onderdeel 1: natuurdoelen
Het natuurdoel of de natuurdoelen zijn essentieel als duidelijk streefbeeld om naartoe te werken. Maak
realistische doelen die aansluiten bij een ‘basisnatuurkwaliteit’, zoals wordt uitgelegd in het
meetprotocol biodiversiteit in zonnevelden (Nationaal Consortium Zon in Landschap, 2020). De
basisnatuurkwaliteit draait om soorten die zich relatief makkelijk vestigen en dus niet zeer kritisch zijn.
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Met andere woorden: zorg voor realistische doelen die gehaald kunnen worden, gezien de
uitgangssituatie. Zoals eerder vermeldt ligt de nadruk op de realisatie van extensief beheerd kruidenrijk
grasland. Een voorbeeld van een natuurdoel is een stijging van de nectarindex van één punt. De
nectarindex is een gecombineerde meetwaarde voor soortenrijkdom en nectaraanbod van de
plantengemeenschap. Een ander doel is bijvoorbeeld een concrete specificatie van een type kruidenrijk
grasland.
De natuurdoelen kunnen verschillen per locatie in een deelgebied. Sluit waar mogelijk aan bij
natuurwaarden in de directe omgeving en benut daarbij lokale ecologische kennis.
De natuurdoelen moeten zo worden opgesteld dat de inrichting en het beheer erop kunnen worden
afgestemd. De monitoring vormt de basis voor de ‘toetsing’ van het toewerken naar de natuurdoelen. De
verplichte monitoring bestaat uit een set tweejaarlijkse vegetatieopnamen. Aanvullende monitoring is
optioneel. De natuurdoelen zijn daarom primair vegetatiedoelen.

Onderdeel 2: ecologisch inrichtingsplan
De opgestelde natuurdoelen vormen de basis voor de ecologische inrichting van het zonnepark. Het
accent ligt op kruidenrijk grasland. Het inzaaien van een kruidenrijk graslandmengsel is daarom een
essentieel onderdeel van het inrichtingsplan. Er dient in detail te worden beschreven welke soorten
worden ingezaaid, wanneer het inzaaien gebeurt, wat de voorbewerking van de grond is met een
motivatie voor alle keuzes. Het derde criterium gaat dieper op het kruidenrijke graslandmengsel in. De
aanleg van aanvullende natuurelementen zoals struweel, poelen en nestkasten, worden ook beschreven
in het ecologisch inrichtingsplan.

Onderdeel 3: ecologisch beheerplan
In het beheerplan staat beschreven hoe het beheer tijdens de exploitatie van het park wordt uitgevoerd
(hoe vaak maaien, op welke manier, etc.), wie verantwoordelijk is en hoe het wordt bekostigd. Het beheer
bestaat uit verschralingsbeheer door maaien en afvoeren, waarbij wordt gestuurd op kruidenrijke
vegetaties. Het beheer staat uitgebreid beschreven onder het vierde criterium. Flexibiliteit in het
beheerplan is belangrijk. Stel bijvoorbeeld niet als voorwaarde ‘maaien in week 30’, maar laat dit
afhangen van de weersomstandigheden en de plantengroei in het zonnepark. Wanneer er gemaaid is,
moet worden geregistreerd.

Onderdeel 4: monitoring
De monitoring van het zonnepark dient als input voor eventuele aanpassingen in het beheerplan. Als de
monitoring laat zien dat de ontwikkeling richting de natuurdoelen de verkeerde kant op gaat, moet het
beheerplan worden bijgestuurd. In de Gedragscode Zon op Land staat dat de leden van Holland Solar
een nulmeting en monitoring uitvoeren, als een meetprogramma is opgesteld. Recent heeft het
Consortium Zon in Landschap een uitgebreid meetprotocol biodiversiteit gepresenteerd. Naast een
uitgebreide bodemanalyse worden meetprotocollen voor verschillende soortgroepen beschreven,
waaronder vegetatie, vogels, insecten, dagvlinders en vleermuizen. Met dit meetprotocol wordt op een
uniforme wijze onderzocht hoe zonneparken de biodiversiteit kunnen versterken.
De implementatie van het gehele meetprotocol is waarschijnlijk niet financieel haalbaar. Volgens de
geïnterviewde betrokkenen is monitoring van de vegetatie wel haalbaar. Een goede
vegetatieontwikkeling is een belangrijke levensvoorwaarde voor de meeste diersoorten en geeft daarom
een inschatting van de kwaliteit van het leefgebied.
Om de resultaten te kunnen gebruiken voor onderzoek, wordt het gestandaardiseerde
monitoringsprotocol van het Consortium Zon in Landschap aangehouden. In dit protocol worden
vegetatieopnames van 4 bij 4 meter (of een andere vorm van ten minste 16 m 2) gemaakt volgens de
Braun-Blanquet methode. Daarnaast wordt genoteerd of de planten in bloei staan. Er worden
vegetatieopnamen gemaakt (1) onder de zonnetafels, (2) tussen de rijen en (3) aan de rand van het
zonnepark in een niet beschaduwd gedeelte. De locatie van de plots ligt vast over de tijd. Er worden ten
minste twee keer per jaar vegetatieopnamen gemaakt: in mei en september (begin en einde van de
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zomer). Het volledige protocol staat beschreven in Nationaal Consortium Zon in Landschap (2020). De
resultaten worden gedeeld met het consortium.
Voordat het zonnepark wordt gebouwd, moet een nulmeting worden uitgevoerd volgens hetzelfde
protocol. Het vastleggen van deze uitgangssituatie is belangrijk om veranderingen te kunnen
waarnemen.
In de business case wordt begroot dat een professionele ecoloog de monitoring uitvoert. Monitoring door
vrijwilligers – ook van andere soortgroepen – is zeer waardevol, maar kan niet worden meegenomen in
de business case.
Er is ook gesproken over het analyseren van bodemmonsters. Hoewel dit wetenschappelijk waardevolle
informatie oplevert, is het een kostbare methode die niet direct informatie verschaft over het halen van
de natuurdoelen. Er is daarom voor gekozen geen eis te stellen aan het nemen van bodemmonsters.

Verantwoording
Het opstellen en uitvoeren van het biodiversiteitsplan kan als voorwaarde voor de vergunning worden
gesteld. Er wordt in de vergunning een inspanningsverplichting vastgelegd. Er wordt dus gestuurd op
inspanning in plaats van een toename in biodiversiteit of het naderen van de natuurdoelen. De
natuurwaarden zijn namelijk afhankelijk van een groot aantal aspecten, die niet allemaal door inrichting
en beheer kunnen worden beïnvloed (Klaassen et al. 2018). Als het vastgestelde beheer en monitoring is
uitgevoerd maar de natuur niet reageert zoals verwacht, kunnen de partijen daar niet op worden
afgerekend. Wel dienen de inzichten van de monitoring gebruikt te worden om het beheer aan te
passen.
Een belangrijke vraag is wie het biodiversiteitsplan gaat handhaven. Ligt deze verantwoordelijkheid bij
de gemeente, de initiatiefnemer of eigenaar of de monitoringspartij? Daar hebben we nog geen definitief
antwoord op. Wel zou een inspiratie gehaald kunnen worden uit het keurmerk ‘Kleurkeur’ van de
Vlinderstichting voor ecologisch bermbeheer. Het bevorderen van kruidenrijke wegbermen door
ecologisch bermbeheer vergt namelijk een vergelijkbare aanpak als ecologisch graslandbeheer van een
zonnepark.
Recent heeft wel de Raad van State een uitspraak gedaan die aansluit bij dit vraagstuk (Raad van State,
2019). De uitspraak gaat over het aanhouden van een beheerplan en controle om de ecologische doelen
door te voeren. Bij het realiseren van een zonnepark in Eibergen zijn omwonenden in hoger beroep
gegaan omwille van de bouw van het zonnepark. Een vergunning van 25 jaar was uitgeschreven aan de
bouw van het zonnepark, maar deze is later verworpen. Centraal in deze discussie stond dat er
verschillende opvattingen waren tussen omwonenden en ontwikkelaar voor het toevoegen van ecologie
aan het zonnepark. De Raad van State heeft besloten dat de ruimtelijke inpassing van het zonnepark
onvoldoende is gewaarborgd. Uit de zaak kwam naar voren dat er een duidelijk beheerplan moet komen
waarin genoteerd staat welke kruidenmengsels en struweel gebruikt gaan worden in de aanleg van het
zonnepark. Ook komt er een jaarlijkse controle of deze ecologische maatregelen nageleefd worden of
niet. Vaak worden vergunningen gegeven vanuit een momentopname en wordt het beheer van de
maatregelen verwaarloosd. Het is goed om duidelijk te hebben hoe de inpassing van het zonnepark
beheerd gaat worden en hoe de maatregelen nageleefd worden.

Criterium 3: het inzaaien van kruidenrijk graslandmengsel
Maak het inzaaien van een kruidenrijk graslandmengsel verplicht en stel eisen aan het inzaaien en het
type zaadmengsel. Gebruik alleen inheemse plantenzaden in een streekeigen mengsel (=plantensoorten
die van nature voorkomen in de omgeving) en passend bij de grondsoort en nutriëntenrijkdom. De
motivatie voor het mengsel komt terug in het biodiversiteitsplan. In de huidige situatie wordt vaak een
standaard kruidenrijk graslandmengsel ingezaaid, dat niet verder wordt gespecificeerd en voor
meerdere bodemtypes wordt gebruikt.
De grond dient eerst te worden voorbewerkt, voordat het mengsel wordt ingezaaid. De bestaande
vegetatie wordt verwijderd, als deze nog aanwezig was. In de praktijk wordt soms ingezaaid bovenop de
bestaande vegetatie. Dit is weinig effectief.
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Het inzaaien gebeurt in het najaar of voorjaar. Als het park dus in de zomer wordt opgeleverd, moet er
worden gewacht met het inzaaien.
Het inzaaien kan – in combinatie met een goed beheerplan – tevens beperken dat ongewenste
ruigtesoorten als akkerdistel en ridderzuring zich massaal vestigen en uitbreiden. Deze plantensoorten
kunnen zich verspreiden naar het omringende agrarische landschap en daar problemen geven.
Verschillende projectontwikkelaars benoemen dit probleem, gezien dit kan leiden tot weerstand bij
omwonende en andere belanghebbenden.
De geïnterviewde ecologen geven weinig prioriteit aan de vegetatieontwikkeling in de schaduwrijke zone
onder het laagste deel van de panelen. In het zadenmengsel zouden enkele schaduwminnende
plantensoorten verwerkt kunnen worden, zodat hetzelfde mengsel tussen als onder de panelen kan
worden ingezaaid. Een apart bloemenmengsel met schaduwminnende soorten voor onder de panelen is
onnodig. Er is een brede overgangszone van zon naar schaduw, dus één mengsel met zowel
zonminnende als eventueel schaduwminnende soorten is voldoende.
Afhankelijk van de grootte van het zonnepark, kunnen de kosten van het zadenmengsel oplopen tot vele
duizenden euro’s. De meeste projectontwikkelaars geven aan dat hiervoor financiële ruimte is. Mocht dat
echter toch niet het geval zijn, dan opperde een ecoloog om het ambitieniveau terug te schroeven. Dan
zou steeds om en om een strook wel en niet kunnen worden ingezaaid. Het idee is dat de ingezaaide
plantensoorten zich langzaam uitbreiden naar de niet-ingezaaide stroken. Omgekeerd kan het
ambitieniveau ook verhoogd worden door aanvullend regionaal maaisel te gebruiken van een waardevol
natuurtype op dezelfde grondsoort.

Criterium 4: verschralingsbeheer met maaien en afvoeren
Bij het graslandbeheer wordt ingezet op verschraling door middel van maaien en afvoeren. Verschraling
is nodig omdat een zonnepark veelal op voedingsrijke landbouwgrond wordt aangelegd. Doordat het
maaisel met daarin nutriënten wordt afgevoerd, daalt het nutriëntenaanbod in de bodem en verschraalt
de bodem dus langzaam. Ongewenste ruigteplanten die domineren bij een voedingsrijke bodem, zoals
brandnetel, ridderzuring en akkerdistel, nemen bij het verschralen af. De soorten- en bloemenrijkdom
van de vegetatie neemt toe met het verschralen, wat gunstig is voor de fauna.
Veel bestaande zonneparken worden begraasd door schapen, vaak vanuit financiële overwegingen.
Schapen laten echter hun mest achter op het zonnepark, waardoor geen verschraling optreedt en de
kans dat waardevolle vegetaties ontwikkelen kleiner is. Vanuit ecologisch oogpunt is schapenbegrazing
dus een slechtere optie. Begrazing oogt wel vriendelijker dan maaien met een maaimachine. Dit zou een
reden voor de gemeente kunnen zijn om toch voor schapenbegrazing te kiezen, ondanks dat er een
betere ecologische beheeroptie is.
Uit de gesprekken blijkt dat veel initiatiefnemers en gemeenten zich onvoldoende realiseren dat het
juiste graslandbeheer cruciaal is voor het stimuleren van een waardevolle vegetatie. Daarom is het
belangrijk dat eisen worden gesteld aan het beheer.
De exacte invulling van het graslandbeheer hangt af van het nutriëntenrijkdom en type bodem. Als
richtlijn kan tweemaal per jaar maaien en afvoeren worden aangehouden. Volgens de betrokken
ecologen heeft verschralen prioriteit boven gefaseerd maaien. Het hele zonnepark kan dus in één keer
worden afgemaaid, waarbij geen deel van de vegetatie blijft overstaan.
Maaien en afvoeren is aanzienlijk duurder dan schapenbegrazing, maar volgens de projectontwikkelaars
wel financieel haalbaar. Het maaien onder de panelen zal waarschijnlijk handmatig met een bosmaaier
moeten gebeuren. Eventueel kan de vegetatie onder panelen wel worden begraasd door schapen, na het
maaien van de rest van het park. Er wordt namelijk door de ecologen minder waarde gehecht aan
vegetatieontwikkeling onder de zonnepanelen.
Het is belangrijk dat de vegetatieontwikkeling door de monitoring wordt gevolgd en het maaibeheer op
de vegetatieontwikkeling wordt afgestemd. Als de vegetatie bijvoorbeeld verruigt, kan vaker worden
gemaaid. Als de vegetatie onder de panelen langzaam groeit, zou hier minder frequent gemaaid kunnen
worden.
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Ecologen noemen dat in de ideale wereld de bouwvoor (nutriëntrijke toplaag) wordt afgegraven. Ze
geven ook aan dat dit niet realistisch is. Op een zonnepark in Appelscha is de bouwvoor wel gedeeltelijk
verwijderd en gebruikt om een aarden wal rondom het zonnepark te maken. In Wageningen is dit
ongewenst, zeker als de landbouwbestemming van het perceel na 25 jaar herstelt wordt.
Als de vegetatie uiteindelijk begint te verschralen, zou wel overgestapt kunnen worden op gefaseerd
maaien, waar bij elke maaibeurt een deel van de vegetatie blijft staan. Deze overstaande vegetatie biedt
voedsel- en schuilgelegenheid voor insecten. De keuze voor gefaseerd maaien hangt af van de
vegetatieontwikkeling, die wordt gemonitord.
Als het zonnepark een brede randzone heeft, zal makkelijker zijn om daar gefaseerd maaien toe te
passen. Dan zou gefaseerd gemaaid kunnen worden met slingerende maaipaden: het zogeheten
sinusbeheer.

Uitmijnen
Als er minimaal een jaar zit tussen de vergunningverlening en bouw van het park, zou uitmijnen kunnen
worden ingezet als snellere verschralingstechniek. Uitmijnen is een landbouwmethode gericht op de
afvoer van fosfaat. Door bijvoorbeeld gras-klaver te telen en dit regelmatig te maaien en afvoeren,
vermindert het gehalte fosfaat in de grond (Timmermans et al. 2010). Uitmijnen wordt normaliter ingezet
als overgangsteelt ter voorbereiding van natuurbeheer. Dit past bij een hoger ambitieniveau, maar is
afhankelijk van de snelheid van het ontwikkelingsproces van het zonnepark.

Keuze voor begrazing
Als de keuze uit praktisch of financieel oogpunt toch uitgaat naar schapenbegrazing, zet dan in op
periodiek begrazen in plaats van jaarronde begrazing of drukbegrazing van het hele park (Van der Zee et
al., 2019; Montag et al., 2016; Raab 2015). Verdeel het zonnepark in een aantal (bijvoorbeeld drie)
afzonderlijk afgeschermde delen, waarin de schapen afwisselend één of twee maanden grazen. Ook zou
nauwkeurige drukbegrazing op verschillende momenten per deelgebied worden gebruikt. Door op deze
manieren te begrazen, blijft altijd een deel van de vegetatie overstaan – net als bij gefaseerd maaien. Het
nadeel van begrazen is dat de bodem niet of nauwelijks verschraald. Verruiging van de vegetatie kan dus
optreden. Houd de vegetatieontwikkeling in de gaten bij de monitoring. Als de vegetatie te veel verruigd,
zal moeten worden bijgemaaid.
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