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Kansen en bedreigingen voor 
soorten bij natuurinclusieve 
energieprojecten

Belangrijke punten

• Soorten maken altijd deel uit van een ecosysteem, praten over een soort betekent praten over 
een ecosysteem.

• Elke soort heeft behoefte aan water en voedsel, beschutting, voortplantingsmogelijkheden en 
ruimte voor zijn nakomelingen.

• Een zonne- of windproject kan voor verschillende soorten verschillende functies hebben.
• Door een analyse en juiste maatregelen kun je al veel bereiken voor soorten.

Stappenplan voor verbetering van de inrichting van zonne- en windprojecten aan de hand van 
(doel)soorten.

Bij het verhogen van de biodiversiteit in zonne- en windprojecten kunnen bepaalde (doel)soorten 
indicatoren zijn of het goed gaat met de inrichting en het beheer. Dit stappenplan gaat in op de 
behoeften van soorten in zonne- en windprojecten, en de kansen en bedreigingen die daarvoor bij 
soorten kunnen ontstaan. Het is bedoeld:
• als aanvulling op de handreiking over de ‘Biodiversiteitsimpactladder’ en ‘Ecosysteemanalyse 

voor natuurinclusieve energieprojecten’;
• om je handvatten te geven voor gesprekken over biodiversiteit bij energieprojecten en
• om je te helpen om de juiste vragen te stellen.
 
Na het lezen van dit artikel ben je in staat om:
• een analyse te maken van de behoeften van (doel)soorten;
• aan te geven wat kansen en bedreigingen zijn voor (doel)soorten zijn in het zonne- of 

windproject;
• aan te geven welke concrete maatregelen genomen kunnen worden om de leefomgeving voor 

deze soorten in het zonne- of windproject te verbeteren.

In dit stappenplan lees je waar je aan moet denken als je een plan maakt om de biodiversiteit op 
zonne- en windprojecten te behouden of te verbeteren voor een bepaalde soort. 

Stap 1: Over welke (doel)soort ga je het hebben?
Het begrip soort
Een veelgebruikte definitie van een biologische soort is: een groep individuen die onder natuurlijke 
omstandigheden nakomelingen kunnen voortbrengen. Een soort kan een dierensoort of een 
plantensoort zijn, maar er zijn ook heel veel andere biologische soorten, zoals allerlei schimmels en 
micro-organismen die niet met het blote oog te zien zijn.  In Bijlage 1 geven we een korte uitleg over 
ordening en naamgeving van soorten. 

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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In dit stappenplan zullen we het vooral over planten en dieren hebben, en soms over schimmels 
(paddenstoelen zijn de vruchtlichamen van sommige soorten schimmels).

Het begrip doelsoort
In het Nederlandse natuurbeleid is een doelsoort een biologische soort, waar het natuurbeleid op 
gericht is. Een soort moet van internationaal belang zijn, zeldzaam of bedreigd, om op de lijst van 
doelsoorten te komen. Het idee is dat een zeldzame of bedreigde soort zich pas ergens thuisvoelt 
als het hele ecosysteem eromheen in orde is (zie de handreiking ‘Ecosysteemanalyse voor 
natuurinclusieve energieprojecten’). 

Soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen staan op de zogenaamde Rode 
Lijst �.

De aanwezigheid van de doelsoort geeft aan in hoeverre de beoogde natuurdoelen bereikt zijn, en de 
inrichtings- en beheermaatregelen succes hebben. Als een doelsoort ergens voorkomt, liften er vaak 
veel andere soorten mee, die minder zeldzaam of bedreigd zijn. De aanwezigheid van een doelsoort 
zegt meestal iets over het milieu, het ecosysteem en de biodiversiteit in een gebied.

• Meer informatie over soorten is te vinden bij het Ministerie van LNV:  
 https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/soorten �

• Voor een overzicht van doelsoorten in Nederland:  
 https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/doelsoortenlijst-soort-van-doelsoortenlijst �

Twee voorbeelden van doelsoorten

Bever
Bij de bever (Castor fiber) kun je je makkelijk voorstellen dat dit een doelsoort 
is: de bever was een tijdlang uitgestorven in Nederland, heeft een redelijk 
territorium nodig, met veel water van goede kwaliteit, waarin veel verschillende 
waterplanten groeien (voedsel), in een bosrijk gebied. Er is dus wel wat ‘natuur’ 
nodig voor het in stand houden van beverpopulaties. Als de bever voorkomt 
betekent dat dat de waterkwaliteit en biodiversiteit redelijk zijn (anders is er 
onvoldoende voedsel) en dat die biodiversiteit ook nog toeneemt (omdat ze door 
het omknagen van bomen nieuwe habitats creëren). 

Wijdbloeiende rus
Bij de wijdbloeiende rus (Juncus tenageia, een grassoort) als doelsoort is 
het misschien moeilijker je voor te stellen waarom die belangrijk is. Dat wordt 
duidelijker als je weet dat deze soort hele specifieke eisen stelt aan de bodem 
en de waterhuishouding. In Nederland is de soort zeer zeldzaam geworden door 
onder andere ontwatering en overbemesting.

foto: Marion Haarsma, www.nederlandsesoorten.nl

foto: Wikimedia Commons

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/soorten
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/doelsoortenlijst-soort-van-doelsoortenlijst
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Soorten zijn onderdeel van een ecosysteem
Soorten kunnen niet alleen bestaan. Ze zijn altijd onderdeel van een ecosysteem. Om de kansen 
voor een soort in een zonne- of windproject te verbeteren volgens de ‘Biodiversiteitsimpactladder’, 
is het belangrijk dat het ecosysteem op het zonne- of windproject daarbij past. Zie hiervoor ook de 
handreiking ‘Ecosysteemanalyse voor natuurinclusieve energieprojecten’.

Stap 2: Wat hebben soorten nodig?
Soorten moeten kunnen gedijen als individu (wie niet overleeft krijgt ook geen nakomelingen) en als 
populatie (als er te weinig andere individuen zijn is het voortbestaan van de soort alsnog in gevaar). 

Behoeften van soorten
Om te kunnen gedijen heeft elke soort behoefte aan: 
Water: is noodzakelijk voor leven, maar niet elke soort heeft dit in dezelfde hoeveelheden nodig.
 
Voedsel: zonder voedsel kan uiteindelijk geen enkele soort overleven, maar de soort voedsel, de 
hoeveelheid voedsel en de variatie die nodig is kan heel sterk verschillen:
• Dieren kunnen planteneters, vleeseters of alleseters zijn. Daarbinnen heb je weer veel variatie: 

eet de planteneter gras of vruchten, en eet de vleeseter insecten of zoogdieren?
• (Groene) planten halen de CO2 die ze nodig hebben voor hun stofwisseling uit de lucht 

(fotosynthese). Daarnaast hebben ze voedingsstoffen uit de bodem nodig: vooral N (stikstof), 
P (fosfor) en K (kalium), maar ook nog andere elementen, zoals Mg (magnesium), en Ca 
(calcium). Of ze met veel of weinig van deze voedingsstoffen toekunnen verschilt per plant. Dat 
betekent dat sommige planten zoals brandnetel (Urtica spp.) het bijvoorbeeld heel goed doen op 
bodems met veel stikstof (N), en andere planten zoals zuring (Rumex spp.) bijvoorbeeld weinig 
kalk (Ca) in de bodem verdragen. De bodem is erg bepalend voor de plantensoorten die je 
tegenkomt. Andersom zijn de voorkomende plantensoorten een indicator voor het bodemtype.

• Schimmels absorberen mineralen als voedingsstoffen en hebben daarvoor andere organismen 
nodig, maar ook hier geldt: de voorkeur verschilt. 

Soorten zijn met elkaar verbonden door voedselketens in een voedselweb (zie Handreiking 
Ecosysteemanalyse voor natuurinclusieve energieprojecten). Als bepaalde plantensoorten niet 
voorkomen kan dat uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de voedselvoorziening van vleeseters.

Veilige leefomgeving: elke soort heeft een zekere mate van veiligheid nodig. Dieren hebben om te 
overleven beschutting nodig tegen roofdieren en klimaatinvloeden als felle zon, lage temperaturen, 
enzovoorts. 

Zelf aan de slag

• Kies aan de hand van de ecosysteemanalyse een soort die je graag terug wilt zien op het 
zonne- of windproject.

• Bepaal de beschermingsstatus van deze soort: 
•  Staat deze soort op de Rode Lijst �?
•  Staat deze soort op de Doelsoortenlijst �?
•  Wat zegt de Wet Natuurbescherming over deze soort? Dit staat vermeld per soort op de   

 Doelsoortenlijst.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/doelsoortenlijst-soort-van-doelsoortenlijst
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Planten hebben ook een vorm van beschutting nodig: ze mogen niet teveel vertrapt of beschadigd 
worden door andere organismen, ze mogen niet weggespoeld worden en ze moeten kunnen rekenen 
op een bepaald leefklimaat (temperatuur, wind, zon, etc.). Hetzelfde geldt voor schimmels. 

Individuen van een soort moeten tot wasdom kunnen komen, anders komen er geen nakomelingen.

Voortplantings- en nestelmogelijkheden: voortplanting is voor elke soort noodzakelijk. De manier 
waarop verschilt sterk en dus ook wat er nodig is voor die voortplanting. Dieren maken hun nest 
misschien in holle bomen, of juist op de grond met takken. Planten zijn voor hun voortplanting 
misschien afhankelijk van bepaalde insecten voor de bestuiving of voor bepaalde bodemtypes voor 
het ontkiemen van hun zaden. 

Ruimte voor nakomelingen: de nakomelingen die een soort produceert moeten zelf ook weer 
ruimte hebben. Veel dieren zoeken een nieuw territorium. Ook de zaden van planten en bomen 
moeten ruimte hebben om uit te groeien tot volwassen exemplaren. Zonder ruimte krijgt de soort 
meestal te maken met problemen als voedselgebrek en ziekten en plagen.
Sommige soorten zijn erg kieskeurig in hun behoeften, andere soorten nemen heel gemakkelijk 
genoegen met de leefomgeving die ze tegenkomen. 

Informatie over soorten
Voor een deel van de soorten die beschermd zijn volgens de Wet natuurbescherming zijn 
kennisdocumenten beschikbaar via de website bij12.nl �.  

Er zijn ook Nederlandse organisaties die zich specialiseren in bepaalde soorten. Daar is veel 
informatie te vinden:

Zoogdieren
Zoogdierenvereniging:    https://www.zoogdiervereniging.nl/ �

Vogels
SOVON:      https://www.sovon.nl/ �
Vogelbescherming Nederland:   https://www.vogelbescherming.nl/ �
Vogelvisie:     https://www.vogelvisie.nl/ �

Reptielen, amfibieën en vissen
RAVON:      https://www.ravon.nl/ �

Insecten en andere ongewervelden
EIS Kenniscentrum Insecten:   https://www.eis-nederland.nl/ �
Vlinderstichting:     https://www.vlinderstichting.nl/ �
Nederlandse Entomologische Vereniging:  https://nev.nl/ �
Wilde bijen en voedselplanten:  http://www.denederlandsebijen.nl/ �
Wilde bijen:     https://www.wildebijen.nl/ �
Wespen:      https://www.wildewespen.nl/ �

Planten
FLORON:     https://www.floron.nl/ �
Insectenplanten:     https://www.insectenplanten.nl/ �
Wilde planten Nederland:    https://www.floravannederland.nl/ �

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/#downloads
https://www.zoogdiervereniging.nl/
https://www.sovon.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/
https://www.vogelvisie.nl/
https://www.ravon.nl/
https://www.eis-nederland.nl/
https://www.vlinderstichting.nl/
https://nev.nl/
http://www.denederlandsebijen.nl/
https://www.wildebijen.nl/
https://www.wildewespen.nl/
https://www.floron.nl/
https://www.insectenplanten.nl/
https://www.floravannederland.nl/
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Stap 3: Welke functies kan een energieproject vervullen voor een 
soort?
Afhankelijk van de soort kan een zonne- of windproject verschillende functies vervullen voor die 
soort. Het energieproject kan tijdelijk of langdurig behoeften van de soort (zie stap 2) vervullen op het 
gebied van voedselvoorziening, rust- en schuilmogelijkheden en voortplanting. 

Vestiging
Om een soort zich (tijdelijk) te laten vestigen in een zonne-of windproject moet aan alle behoeften 
(zie stap 2) voldaan worden. De soort kan zich dan voeden en voortplanten in het zonne- of 
windproject. Van kleinere soorten kunnen er zich populaties vestigen.

Voorbeelden: 
• In een zonneproject waar zonnige steilwandjes zijn om in te nestelen, en voldoende bloeiende 

planten om zich te voeden, kunnen zich populaties wilde bijen vestigen.
• In een windmolenproject in polders waar de condities gunstig zijn qua bodem en waterbeheer 

kunnen zich populaties ontwikkelen van plantensoorten als de moeraslathyrus (Lathyrus 
palustris) of langbladige ereprijs (Veronica longifolia), om maar een paar van de vele 
voorbeelden te noemen.

Ecologische verbindingszone, corridors en stapstenen
Als er water, voedsel en beschutting is, en het zonne- of windproject is toegankelijk voor de 
soort, dan kan het zonne- of windproject gebruikt worden als onderdeel van een ecologische 
verbindingszone (EVZ). 

Een EVZ is een corridor, eventueel aangevuld met stapstenen, die twee natuurgebieden, of habitats 
van bepaalde soorten, direct met elkaar verbindt. Het zijn zones waarlangs dieren zich veilig kunnen 
verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Ook planten kunnen zich via hun zaden zo 
naar andere natuurgebieden verspreiden. Ecologische verbindingszones kunnen ook waterlopen zijn.

Als er geen directe verbinding tussen natuurgebieden gemaakt kan worden, zijn stapstenen 
belangrijk. De afstanden tussen natuurgebieden kunnen zo toch gemakkelijker overbrugd worden, 
waardoor het natuurnetwerk als geheel robuuster wordt. Dit is belangrijk voor de uitwisseling van 
genen bij soorten. 

Een voorbeeld waarbij de aanleg van ecologische verbindingszones belangrijk was is de boomkikker 

Zelf aan de slag

• Wat heeft de gekozen (doel)soort nodig? Beschrijf de levensbehoeften van de soort aan de 
hand van de bovengenoemde behoeften: water, voedsel, etc.

• Welke afhankelijkheidsrelaties zijn er voor de soort? Breng in kaart wat de plaats van de 
soort is in het voedselweb/het ecosysteem (zie ook de ‘Handreiking Ecosysteemanalyse voor 
natuurinclusieve energieprojecten’).

• Worden er specifieke eisen gesteld aan abiotische factoren als het klimaat, de bodem, etc.?

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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(Hyla arborea). Deze zeldzame soort kan zich dankzij de aanleg van een EVZ verplaatsen van de 
Vliegbasis Gilze-Rijen (waar een kleine populatie aanwezig was) naar natuurgebieden verderop.

Foerageren
Als er voldoende voedsel in het zonne- of windproject is, en dat voedsel kan ook gevonden worden 
(dieren kunnen er komen), dan kunnen dieren het zonne- of windproject gebruiken om te foerageren. 
Echter: zonnepanelen of windmolens kunnen een afschrikwekkende werking hebben op bepaalde 
diersoorten dus niet elk dier zal dit opzoeken, zelfs al kunnen ze er komen.

Schuilen / rusten
Als er schuil- of rustplaatsen aanwezig zijn kunnen dieren het zonne- of windproject gebruiken om te 
schuilen. Hiervoor geldt hetzelfde: ze moeten er kunnen komen en de zonnepanelen of windmolens 
zelf moeten niet afschrikken.

Stap 4 Hoe kun je voor een soort deze functies versterken en 
bedreigingen verminderen?
Als je de leefwijze van de soort in kaart hebt gebracht (stap 2) kun je beter aangeven wat de 
kansen of bedreigingen zijn voor de soort op het zonne- of windproject. Is er voedsel, zijn er 
voortplantingsmogelijkheden en rust- en schuilplaatsen?

Je hebt nu ook een beter beeld wat een functie van het zonne- of windproject kan zijn voor de soort 
(stap 3). Kan de soort zich vestigen, is het een verbindingszone, of is het een gebied waar de soort 
kan fourageren of schuilen?

Beschermen en ontwikkelen
Met hulp van de ‘Biodiversiteitsimpactladder’ (figuur 1) kun je voor het zonne- of windproject 
aangeven wat je voor de soort kunt doen. Zie voor een verdere uitleg het artikel over de 
‘Biodiversiteitsimpactladder’.

Voor vestigen moet aan heel veel behoeftes van de soort voldaan worden. Als vestiging te hoog 
gegrepen is, is een andere functie (verbindingszone, foerageergebied, rustgebied) misschien wel 
mogelijk. Zie voor inspiratie tabel 1 in het artikel over de ‘Biodiversiteitsimpactladder’.

Zelf aan de slag

• Wat kan voor de uitgekozen soort de functie zijn van het zonne- of windproject? Denk aan 
vestiging, verbindingszone, foerageren, schuilen of rusten, of een combinatie van deze functies.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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Overzicht kansen en bedreigingen
Het kan handig zijn een overzicht te maken van kansen en bedreigingen voor de soort bij een 
zonne- of windproject. Wat zijn de kansen en bedreigingen op het gebied van voedselvoorziening, 
voortplanting en nestelen? Zijn er kansen of bedreigingen voor het gebruik van het gebied als 
doorgangsgebied of stapsteen? 

Onderstaande tabellen geven een houvast. In bijlage 2 vind je twee voorbeelden van ingevulde 
tabellen voor de das (Meles meles) in een zonneproject en voor de levendbarende hagedis (Zootoca 
vivipara) in een windproject.

Kansen bij een zonne- of windproject

Bedreigingen bij een zonne- of windproject

Kans Mogelijke inrichting Toelichting

Voedselvoorziening en water

Veiligheid

Voortplanting

Ruimte voor nakomelingen

Doorgangsgebied/stapsteen

Etc.

Kans Mogelijke inrichting Toelichting

Voedselvoorziening en water

Veiligheid

Voortplanting

Ruimte voor nakomelingen

Doorgangsgebied/stapsteen

Etc.

Figuur 1: ‘Biodiversiteitsimpactladder’

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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Ontwerp inrichting zonne- of windproject
Voor sommige soorten, zoals vogels, is er al veel bekend. Er zijn bijvoorbeeld veel vogels waarvoor 
windprojecten niet geschikt zijn. De behoeften van de soort conflicteren vaak met de aanwezigheid 
van windmolens. Zie de windkaarten van Sovon �.

Over veel soorten is nog niet zo heel veel bekend. Er wordt wel steeds meer onderzoek naar gedaan. 
Een overzicht van relevante studies en publicaties over de natuurinclusieve energietransitie is te 
vinden in het document ‘Kennisbronnen Energieboswachter’.

Het ontwerp van een zonne- of windproject kan aangepast worden om specifieke soorten te 
beschermen, maar er zijn ook een aantal algemene aanpassingen, die vaak helpen om de 
biodiversiteit in een zonne- of windproject te vergroten. Zie daarvoor stap 5.

Aanpassingen beheer
Naast het ontwerp van een zonne- of windproject is ook het beheer van belang voor 
soortenbescherming. En ook voor het functioneren van het zonne- of windproject zelf is dat natuurlijk 
van belang. Een beheerplan voor gericht maaien (en afvoeren) en snoeien is noodzakelijk. Het 
tijdstip en de manier van maaien en snoeien kan cruciaal zijn voor het overleven van bijvoorbeeld 
insectensoorten en het afvoeren van maaisel kan nodig zijn om de grond te verschralen voor meer 
biodiversiteit. Een recente studie van Wageningen University & Research � (WUR) laat zien dat een 
goed ecologisch beheer belangrijk is voor biodiversiteit in zonneparken. 

Stap 5 Formuleer aanbevelingen
Aan de hand van de kansen en bedreigingen kun je aanbevelingen formuleren.

Bedenk daarbij nogmaals dat een soort altijd onderdeel is van een ecosysteem. Als je een poel 
aanlegt voor padden, moet er rondom de poel ook genoeg voedsel zijn voor de padden, anders gaat 
een pad zich niet thuis voelen in die poel. Als je een nestelplaats voor bijen maakt, moeten die bijen 
ook voldoende bloeiende planten in de omgeving hebben.

Zelf aan de slag

• Vul een overzichtstabel in voor kansen en bedreigingen. Gebruik de voorbeelden in het artikel 
over de ‘Biodiversiteitsimpactladder’ als inspiratie.

• Probeer de kenmerken van een zonneweide of een windpark te vertalen naar de mogelijkheden 
of onmogelijkheden voor de gekozen doelsoort. Bijvoorbeeld: bij een zonneweide zijn er plekken 
onder de zonnepanelen waar minder daglicht komt. Biedt dat kansen of bedreigingen voor de 
gekozen doelsoort?

• Houdt ook het ecosysteem of voedselweb waar de soort van uitmaakt in gedachten, uit de 
‘Handreiking Ecosysteemanalyse voor natuurinclusieve energieprojecten’. Zijn er andere soorten 
of abiotische kenmerken nodig voor je gekozen doelsoort? Welke inrichtingsmaatregelen 
kunnen getroffen worden bij het zonne- of windproject?

• Zijn er speciale onderhoud- en beheermaatregelen nodig voor het behoud van de doelsoort, 
bijvoorbeeld het afvoeren van maaisel om de bodem te verschralen?

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://www.sovon.nl/en/publicaties/achtergronddocument-windenergie-gevoeligheidskaart-vogels
https://edepot.wur.nl/541057
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Welke vragen kun je stellen?

Na het bestuderen van deze handreiking weet je welke behoeften belangrijk zijn voor soorten en 
welke functies het gebied kunnen vervullen. Je kunt kansen en bedreigingen voor soorten in kaart 
brengen en enkele aanbevelingen doen voor inrichting en onderhoud bij een zonne- en windproject. 
Aan overheden en projectontwikkelaars kun je onder andere de volgende vragen stellen:

• Welke eisen kunnen worden gesteld voor een (doel)soort die in het gebied voorkomt? 
1. Hoe is rekening gehouden met een beschermde soort als die in het gebied voorkomt?
2. Vervult het gebied noodzakelijke behoeften van een (doel)soort, zoals water, voedsel,   

 veiligheid, voortplantings- en nestelmogelijkheden, en ruimte voor nakomelingen?
3. Welke functies vervult het gebied voor een (doel)soort: vestiging, verbindingszone,   

 foerageergebied (voedsel) of schuilen en rusten? 

• Hoe kan een zonne-of windproject zodanig ontworpen en ingericht worden dat het een 
meerwaarde biedt aan de (doel)soort?

1. Welke aspecten van een zonne- of windproject bieden kansen of bedreigingen voor de   
 gekozen (doel)soort?

2. Welke maatregelen kunnen worden genomen om te voldoen aan de behoeften en/of   
 functies van de (doel)soort?

3. Hoe is rekening gehouden met het totale ecosysteem rondom een soort? (bijvoorbeeld, als  
 er een insectenhotel wordt geplaatst, is er dan ook voldoende kruidenrijke vegetatie om   
 insecten aan te trekken?) 

• Hoe wordt bij het beheer rekening te houden met de (doel)soorten en het ecosysteem?
1. Welke beheermaatregelen zijn voorzien in de plannen? In welk jaargetijde worden de   

 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd? Hoe vaak wordt gemaaid en gesnoeid?

Bijna altijd goed
Een aantal maatregelen zijn bijna altijd goed:
• Zorg voor afwisseling in vegetatie: kruiden maar ook houtwallen, verschillende soorten.
• Zorg voor afwisseling in temperatuur en vochtigheid: leg hogere en lagere delen aan, zorg voor 

zonnige en beschaduwde delen.
• Zorg voor bereikbaar water in de vorm van een poel of sloot met aflopende oevers.
• Zorg voor verschraling: voedselarme gronden leveren over het algemeen in Nederland meer 

biodiversiteit op dan voedselrijke gronden.
• Zorg voor afwisseling in bodems en ondergrond (die passen bij de omgeving): denk bijvoorbeeld 

aan open zandige plekken of plekken met wat oude stenen.
• Zorg voor bereikbaarheid, denk bijvoorbeeld aan: aansluiting op ecologische verbindingszones 

buiten het project, alternatieven voor hekken indien mogelijk.

Extra’s voor doelsoorten
Vervolgens kun je voor een doelsoort extra aanbevelingen doen, zoals: 
• Kan het gebied bereikbaar gemaakt worden voor foerageren?
• Kunnen er inrichtings- of beheermaatregelen getroffen worden die verstoring verhinderen en het 

gebied geschikt maken als rust- of schuilplaats?
• Kunnen er inrichtings- of beheermaatregelen getroffen worden die voortplanting van de soort 

bevorderen en/of een tijdelijk leefgebied voor de soort creëren?

Per stapje van de ‘Biodiversiteitsimpactladder’ kun je je afvragen: wat kun je doen voor de soort? 

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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Bijlagen     
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Bijlage 1: Soorten, ordening en 
naamgeving

Het grootste deel van het leven op aarde is onzichtbaar, want dat bestaat uit micro-organismen. 
Leven wordt ingedeeld in drie grote domeinen: de bacteriën, de archaea (oerbacteriën) en de 
organismen met een celkern (eukaryoten) (figuur 1). 

De indeling is gemaakt op basis van verschillen in hoe de cellen van de organismen eruitzien en 
hoe ze zich voeden. Dieren en planten zijn de meest zichtbare soorten, maar zijn maar een klein 
onderdeel van het palet van levende wezens.

Alle organismen worden daarna verder ingedeeld op basis van verwantschap (figuur 2 en 3). 
Organismen behoren tot dezelfde soort, als zij in een natuurlijke situatie vruchtbare nakomelingen 
kunnen krijgen.

Naast een Nederlandse naam hebben soorten ook een Latijnse naam zodat er internationaal geen 
verwarring is. Die naam bestaat uit een geslachtsnaam en een soortnaam. In het onderstaande 
voorbeeld van de zwarte beer is de geslachtsnaam ‘Ursus’ en de soortnaam ‘americanus’. De 
Latijnse naam wordt geschreven in schuine letters, de geslachtsnaam krijgt een hoofdletter, de 
soortnaam niet: Ursus americanum. Soms komt er nog een derde naam bij, die de ondersoort 
aangeeft: Ursus americanus cinnamonum. Als je het over één berensoort hebt maar je weet de 
precieze soortnaam niet, dan schrijf je Ursus sp. En als je het hebt over meerdere soorten beren 
tegelijk: Ursus spp.

Figuur 1. De stamboom van het leven1.

1 https://biologielessen.nl/index.php/dna-2/2057-archaea � geraadpleegd op 10-1-2022

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://biologielessen.nl/index.php/dna-2/2057-archaea
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Figuur 2. Ordening van soorten1     Figuur 3. Verwantschap bij soorten2 

1 Wikimedia Commons.
2 https://biologielessen.nl/index.php/dna-47/624-inl-eiding-in-de-ordening �  

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://biologielessen.nl/index.php/dna-47/624-inl-eiding-in-de-ordening
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Bijlage 2: Voorbeelden van kansen 
en bedreigingen

Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) in een windproject
Kansen in een windproject

Bedreigingen in een windproject

Das (Meles meles) in een zonneproject
Kansen in een zonneweide 

Kans Inrichting Toelichting

Habitat Zorgen dat voormalige landbouwgrond 
verschraalt, zodat biodiversiteit van 
planten vergroot wordt.

Zorgen voor ruig rijk begroeid grasland, dichte vegetatie. 
Hagen toevoegen.

Habitat / voortplanting Zorgen voor dichte vegetatie en grote 
planten. Geen werkzaamheden die effect 
hebben op vegetatie.

Niet maaien, geen begrazing. Zonplekken creëren.

Habitat / nestelen Zorgen dat voormalige landbouwgrond 
vochtige delen krijgt.

Poel toevoegen.

Foerageren Geen werkzaamheden die effect hebben 
op vegetatie.

Niet maaien, geen begrazing.

Rustplaatsen Zorgen voor geschikte 
winterverblijfplekken.

Bijvoorbeeld boomstronken toevoegen. Beperken van 
betreden van het gebied.

Bedreiging Inrichting Toelichting

Trekroutes Corridors naar omliggende gebieden 
toevoegen

Hagen/bosjes en sloten toevoegen

Verdroging Zorgen voor vochtige delen Poel toevoegen

Kans Inrichting Toelichting

Foerageergebied Goed ingezaaid, met voldoende licht/
ruimte voor bloemrijk grasland omringd 
door vruchtendragende struiken. 
Schapen onder de panelen zorgen 
voor mest waardoor mogelijk meer 
regenwormen komen in de ondergrond.

Wanneer de bodem bedekt kan worden met bloemrijk 
grasland trekt dit veel insecten aan. Dit trekt op zijn beurt 
weer andere dieren aan zodat een voedselpiramide 
kan ontstaan waar de das van kan profiteren. Extensief 
beweiden met schapen kan zowel de biodiversiteit als de 
das voordeel brengen

Rust Afrastering die menswerend is maar wel 
toegang geeft voor de das.

Wanneer de zonneweide niet/nauwelijks betreden 
worden door mensen zal het gebied aantrekkelijker zijn 
voor veel dieren waar de das op zijn beurt ook weer 
van kan profiteren. Maaien kan alleen als de das geen 
jongen heeft.

Plek voor een burcht Mits bodem geschikt, terrein aantrekkelijk 
maken voor dassen.

Mits de bodemgesteldheid goed is, en er veel rust is in 
het zonneproject kan dit een interessante plek zijn voor 
dassen om een hoofd- of bijburcht te ontwikkelen.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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Bedreigingen in een zonneweide
Bedreiging Inrichting Toelichting

Afsluiting van terrein, 
dassenwissels 
onderbreken

Het gehele terrein afrasteren met gaas 
waardoor dassen het terrein niet kunnen 
betreden.

Bij de aanleg van zonneweides wordt vaak de gehele 
zonneweide afgesloten om vernieling te voorkomen. 
Wanneer dit gebeurt op een zodanige wijze dat ook 
dassen het terrein niet kunnen betreden betekent dit 
minder leefgebied voor de das.

Te weinig voedsel Door de panelen zodanig te plaatsen dat 
er geen/weinig ondergroei mogelijk is.

Zonder plantengroei kan zich geen ecosysteem 
ontwikkelen waar de das voedsel vindt.

Drukte Het terrein toegankelijk maken voor 
mensen, door bijvoorbeeld excursies toe 
te staan (begeleid of onbegeleid).

De das heeft vooral behoefte aan rust in zijn territorium.

Verandering in habitat Door kappen van bomen en houtwallen. De das heeft zijn vaste wissels door het landschap. 
Veranderingen daarin veroorzaken stress.

Verlies van contact met 
andere dassen-
gemeenschappen

Door te veel versnippering en 
doorsnijding van het landschap door 
wegen en afrasteringen in en rond 
zonneprojecten.

Wanneer door versnippering en afrasteringen de das 
zich niet meer kan verspreiden vindt geen uitwisseling 
van genen meer plaats wat uiteindelijk leidt tot 
verzwakking van de dassengemeenschap.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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