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Biodiversiteitsimpactladder voor 
natuurinclusieve energieprojecten

Belangrijke punten:

• Duurzame energieprojecten bieden bedreigingen, maar ook kansen voor biodiversiteit.
• De biodiversiteitsimpactladder rangschikt maatregelen voor biodiversiteitsherstel in treden van 

ontwikkelen (hoog), via beschermen, naar compenseren (laag). 
• Biodiversiteit is het meest gebaat bij maatregelen op de hogere treden van de ladder. 
• De maatregelen van de biodiversiteitsimpactladder zijn een aanvulling op wettelijke 

beleidskaders en gedragscodes om te komen tot natuurinclusieve energieprojecten.

Een denkkader voor het ontwikkelen en beschermen van biodiversiteit bij zonne- en 
windprojecten op land.

Om de doelen van Parijs te halen en om de opwarming van de aarde te beperken moeten 
fossiele brandstoffen plaatsmaken voor hernieuwbare zon- en windenergie. Naast grootschalige 
windenergie op zee en inzet op zon-op-daken, zullen ook wind- en zonneprojecten op land nodig 
zijn. Door de beperkte ruimte in ons land neemt de maatschappelijke weerstand toe tegen wind- en 
zonneprojecten. Daarnaast zijn er zorgen over de effecten op natuur en biodiversiteit, die ook in ons 
land onder druk staan.

In dit artikel laten we zien dat de energietransitie zowel kansen als bedreigingen biedt voor 
biodiversiteitsherstel. We introduceren de biodiversiteitsimpactladder als een denkkader om de 
effecten van wind- en zonneprojecten te classificeren, alsook om passende maatregelen te treffen 
voor het ontwikkelen én het beschermen van biodiversiteit bij energieprojecten.

Kans of bedreiging voor biodiversiteit?
Er is in de media en het maatschappelijke debat volop aandacht voor de opwarming van de aarde, 
en daarmee voor de energietransitie. Naast de klimaatcrisis, en deels als gevolg daarvan, is er de 
biodiversiteitscrisis. In de afgelopen decennia is de biodiversiteit op onze planeet achteruitgegaan. 
Ook in Nederland staat de biodiversiteit onder druk. Slechts 12% van de bedreigde soorten 
(habitatrichtlijnsoorten) hebben een gunstige staat van instandhouding. De andere 88% heeft een 
ongunstige staat van instandhouding en gaat deze gemiddeld genomen in Nederland ook nog eens 
achteruit. Daarnaast verkeert 90% van de habitattypen, dat zijn de specifieke leefgebieden voor 
habitatsoorten, in een ongunstige staat van instandhouding1. 

De vraag is of de energietransitie met de komst van grootschalige wind- en zonneprojecten op land 
een kans of een bedreiging vormt voor biodiversiteit. Hoewel er nog veel wetenschappelijk onderzoek 
wordt gedaan naar ecologische effecten van wind- en zonneprojecten, kan in algemene zin gesteld 

1 PBL, Staat van instandhouding EU-soorten en habitattypen � (2020), publicatiedatum 07-09-2020.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://themasites.pbl.nl/balans-leefomgeving/indicatoren/nl0030-staat-van-instandhouding-eu-soorten-en-habitattypen-2020/
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worden dat het antwoord op de vraag – kans of bedreiging – afhangt van de gekozen locatie én van 
de inrichting van het energiepark.

In dit artikel introduceren we de biodiversiteitsimpactladder als een denkkader voor het ontwikkelen 
en beschermen van biodiversiteit bij zon- en windprojecten op land. Dit denkkader is grotendeels 
ontleend aan de publicatie van het IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources) over mitigerende maatregelen (dat zijn maatregelen die negatieve effecten beperken) 
voor biodiversiteit bij zon- en windprojecten2, aangevuld met andere wetenschappelijke studies en 
eigen inzichten. 

Effecten van energieprojecten op biodiversiteit
Om de effecten van energieprojecten op biodiversiteit te kunnen bepalen, moeten we eerst het begrip 
biodiversiteit definiëren. We volgen de definitie van de IUCN en het biodiversiteitsverdrag van Rio 
de Janeiro (1992): “biodiversiteit is de variatie in organismen uit de gehele wereld en de ecologische 
verbanden waar ze deel van uitmaken; de diversiteit betreft de variatie binnen soorten, tussen 
soorten en tussen ecosystemen” 3.

De effecten van energieprojecten op biodiversiteit kunnen geclassificeerd worden als directe effecten, 
indirecte effecten en cumulatieve effecten.

Directe effecten: deze zijn direct verbonden met de projectlocatie en de effecten van de ontwikkeling 
op de biodiversiteit, bijvoorbeeld verlies of toename van aanwezige beplanting, verlies of toename 
aan foerageer- of broedgebied voor soorten die leven binnen de projectlocatie, vogelaanvaringen 
bij windturbines, vermindering van bodemkwaliteit door opstelling van zonnepanelen of juist 
bodemverbetering door minder stikstofdepositie of het vasthouden van regenwater.

Indirecte effecten: deze zijn gerelateerd aan een groter gebied, zoals effecten door aanleg van 
energie-infrastructuur en wegen, het feit dat mensen het gebied betreden. Ook het wegvallen van 
een voedselgebied voor soorten die in aangrenzende natuurgebieden leven valt hieronder. Er kunnen 
ook positieve effecten zijn, zoals het ontstaan van een verbinding tussen natuurgebieden.

Cumulatieve effecten: dit zijn effecten van meerdere menselijke activiteiten in een groter gebied 
die een versterkt negatief effect hebben. Dat kan gaan om meerdere windparken in de omgeving 
wat een grotere kans op vogelaanvaringen geeft. Het betreft ook het combineren van windparken en 
zonneweides op dezelfde locatie wat kan betekenen dat naast verstoring van broedgebieden, ook 
foerageergebieden onbereikbaar zijn omdat deze bedekt zijn met zonnepanelen.

Een overzicht van positieve en negatieve effecten van zonne- en windprojecten op biodiversiteit zijn 
te vinden in bijlagen 1 en 2.

2 Bennun, L., van Bochove, J., Ng, C., Fletcher, C., Wilson, D., Phair, N., Carbone, G. (2021). Mitigating biodiversity impacts 
associated with solar and wind energy development. Guidelines for project developers �. Gland, Switzerland: IUCN and 
Cambridge, UK: The Biodiversity Consultancy.
3 https://www.biodiversitya-z.org/content/biodiversity �

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://portals.iucn.org/library/node/49283
https://portals.iucn.org/library/node/49283
https://www.biodiversitya-z.org/content/biodiversity
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Ontwikkelen, beschermen en compenseren van biodiversiteit
De maatregelen die bij de ontwikkeling van energieprojecten genomen kunnen worden zijn te 
onderscheiden in drie categorieën: ontwikkelen, beschermen en compenseren van biodiversiteit.

Ontwikkelen: bij ontwikkelen van biodiversiteit wordt bestaande biodiversiteit verbeterd, uitgebreid of 
toegevoegd. Dit zijn positieve effecten die leiden tot meer of betere biodiversiteit.

Beschermen: bij beschermen van biodiversiteit wordt bestaande biodiversiteit behouden, en worden 
negatieve effecten beperkt of hersteld. Er kan een zekere mate van schade aan biodiversiteit 
ontstaan, maar deze is tijdelijk of slechts in beperkte mate. Vaak wordt de algemene term 
‘mitigerende maatregelen’ gebruikt. Deze term verwijst naar maatregelen die negatieve effecten 
beperken, maar dat is slechts één van de drie mogelijke maatregelen bij beschermen, naast 
‘voorkomen’ en ‘herstellen’.

Compenseren: bij compenseren van biodiversiteit is er onherstelbare schade aangericht, 
bijvoorbeeld doordat een leefgebied permanent verstoord of ontoegankelijk is gemaakt. Vaak 
wordt vanuit regelgeving compensatie voorgeschreven, maar vanuit biodiversiteitbehoud is dit een 
allerlaatste middel, omdat de aangerichte schade op de projectlocatie feitelijk wordt geaccepteerd en 
wordt gecompenseerd op een andere locatie.

De Biodiversiteitsimpactladder
De maatregelen en de drie categorieën vormen samen de Biodiversiteitsimpactladder (zie Figuur 1).

Uitgangssituatie
De uitgangssituatie, dat wil zeggen de bestaande situatie zonder wind- of zonneproject, ligt op de 
scheidslijn tussen ‘beschermen’ en ‘ontwikkelen’. Vanuit deze situatie naar rechts – de ladder op – 
is er sprake van een positieve ontwikkeling van biodiversiteit door het verbeteren, uitbreiden en/of 
toevoegen van biodiversiteit. Vanuit de uitgangssituatie naar links – de ladder af – worden de effecten 
op biodiversiteit na ‘voorkomen’ steeds negatiever tot de laagste trede van ‘compenseren’. 

De uitgangpositie is zeer bepalend. Is de locatie eerst een waardevol natuurgebied, zoals een bos 
of weidevogelgebied? Dan kan de komst van een zonne- of windproject vrijwel nooit een positieve 
bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Maar gaan we uit van perceel waarop intensieve landbouw 
plaatsvindt, dan is er bij de komst van een energieproject meer te bereiken voor de biodiversiteit.

Figuur 1: Biodiversiteitsimpactladder

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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We geven hieronder een nadere toelichting op de verschillende treden van de Biodiversiteitsimpact 
ladder, van hoog (rechts) naar laag (links).

Ontwikkelen
Toevoegen: hierbij worden ecosystemen gecreëerd voor meerdere nieuwe soorten in het gebied, 
bijvoorbeeld door het creëren van rust-, broed- of nestelplaatsen. Een ecosysteem is het geheel van 
alle organismen in een bepaalde omgeving, inclusief de bodem en watersystemen. Er vestigen zich 
soorten die er voorheen niet waren en die een significante meerwaarde bieden voor biodiversiteit.

Uitbreiden: hierbij wordt de biodiversiteit uitgebreid, doordat meerdere bestaande soorten gebruik 
maken van het gebied om te jagen, te foerageren of om omliggende (natuur)gebieden te bereiken, 
bijvoorbeeld door het maken van ‘stepping stones’, zoals poelen voor reptielen en hagen voor vogels.

Verbeteren: hierbij wordt de bestaande of omringende biodiversiteit beter gefaciliteerd. Bij 
voormalige landbouwgronden gaat het om het bereiken van een basisniveau van biodiversiteit met 
enkele soorten, bijvoorbeeld door het aanleggen van bloemenrijk grasland voor insecten, of het 
aanplanten van struweel.

Beschermen
Voorkomen: dit is de belangrijkste stap bij beschermen. Het gaat om het voorkomen van negatieve 
impact op biodiversiteit. Dit begint bij de locatiekeuze voor zonne- en windprojecten, bij ontwerp 
van een zonne- of windopstelling, en bij het tijdstip van uitvoering (bijvoorbeeld bouwen buiten het 
broedseizoen).

Beperken/mitigeren: hierbij wordt schade aan biodiversiteit geminimaliseerd. Het gaat om fysieke 
maatregelen (bijvoorbeeld een zuidopstelling van zonnepanelen t.o.v. oost-westopstelling, zodat 
zonlicht op de bodem valt), operationele maatregelen (zoals stilstand voorzieningen van windturbines 
bij vogelactiviteit), en overlastbeperkende maatregelen (zoals beperken lichthinder en geluidshinder 
van windturbines).

Herstellen: hierbij wordt biodiversiteitsschade hersteld of gerepareerd, met name die is ontstaan 
tijdens de aanleg van de installatie.

Compenseren
Compenseren: dit wordt beschouwd als een allerlaatste mogelijkheid als alle voorgaande 
maatregelen niet mogelijk zijn. Bij compenseren wordt op een andere locatie vergelijkbare 
biodiversiteit gerealiseerd, omdat de oorspronkelijke biodiversiteit onherstelbaar is beschadigd. 
Nadelen van compenseren zijn onder andere dat de bestaande soorten op de desbetreffende 
projectlocatie er niets aan hebben, en dat het lang duurt voordat een vergelijkbaar ecosysteem op 
een andere plek is ontstaan. Kortom, compenseren moet voorkomen worden. 

Mogelijke maatregelen per trede voor zonne- en windprojecten
In Tabel 1 staan mogelijke maatregelen per trede van de biodiversiteitsimpactladder genoemd. 
Daarbij moeten enkele uitgangspunten in acht worden genomen:

Beschermen of ontwikkelen hangt af van locatiekeuze
De geschiktheid van de maatregelen is sterk afhankelijk van de uitgangssituatie op de locatie. 
Het maakt veel verschil waar het zonneveld of windpark is gepland. In een grootschalig agrarisch 

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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gebied zijn meer mogelijkheden om biodiversiteit te ontwikkelen als er op de locatie niet veel soorten 
voorkomen. Wordt er gekozen voor een locatie aan de rand van een natuurgebied, of zelfs in een 
natuurgebied, dan zal de nadruk liggen op beschermen. Hierbij wordt nogmaals benadrukt dat de 
locatiekeuze zeer bepalend is voor de effecten op biodiversiteit. 

Betrek alle relevante beleidskaders bij ontwikkelen en beschermen van biodiversiteit
Er is diverse nationale, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving die van toepassing 
zijn op het beschermen van natuur en biodiversiteit, zoals de Wet Natuurbescherming, de 
Wet Bodembescherming, Natura 2000-gebieden, NatuurNetwerk Nederland, ecologische 
verbindingszones en dergelijke. Aan deze wettelijke verlichtingen moet natuurlijk in ieder geval 
worden voldaan. Daarnaast zijn er ook de Gedragscode Zon op Land � en Gedragscode Acceptatie 
& Participatie Windenergie op Land �. De maatregelen van de biodiversiteitsimpactladder zijn een 
aanvulling op deze wettelijke beleidskaders en gedragscodes.

Hoe gebruik je de Biodiversiteitsimpactladder?
Voor beleidsmakers, projectontwikkelaars en belangengroepen geeft de Biodiversiteitsimpactladder 
de volgende inzichten:
• Bij ecologische effecten op biodiversiteit gaat het niet alleen om beschermen en compenseren 

van natuurwaarden, maar ook om het identificeren van mogelijkheden om natuurwaarden te 
ontwikkelen.

• De Biodiversiteitsimpactladder geeft een voorkeursvolgorde bij het bepalen van ecologische 
effecten van een wind- of zonneproject op land, en het nemen van maatregelen. Het spreekt 
voor zich dat projecten waarbij biodiversiteit ontwikkeld kan worden de voorkeur heeft boven 
projecten waar schade aan biodiversiteit beperkt, of in het uiterste geval gecompenseerd, moet 
worden.

• De Biodiversiteitsimpactladder geeft inzicht in de mate waarin de maatregelen die gemeenten 
voorschrijven, dan wel ontwikkelaars nemen om biodiversiteit te verbeteren, daadwerkelijk leiden 
tot een verbetering als deze in de treden van ‘ontwikkelen’ vallen. Zie paragraaf‘Gedragscode 
Zon op land en de Biodiversiteitsimpactladder’.

• De Biodiversiteitsimpactladder biedt een overzicht van maatregelen die per trede kunnen 
worden genomen om biodiversiteit te ontwikkelen en te beschermen. Dit overzicht kan gebruikt 
worden ter inspiratie tot het ontwerpen en realiseren van natuurinclusieve energieparken. De 
genoemde maatregelen zijn niet uitputtend.

Gedragscode Zon op land en de biodiversiteitsimpactladder
In steeds meer beleidsdocumenten van overheden (Rijk, provincie en gemeenten) wordt 
landschappelijke inpassing en biodiversiteitsherstel als ‘maatschappelijke meerwaarde’ voor 
zonne- en windprojecten voorgeschreven, dan wel als gunningscriterium opgenomen. Ook de 
zonne-energiesector heeft het belang van biodiversiteitsbevordering onderkend. Zo staan in 
de Gedragscode Zon op Land � enkele voorwaarden beschreven voor natuur-, landschap- en 
milieuwaarden:

“Parken worden aangelegd om ook ruimte aan de natuur te geven. Dit stelt eisen aan de inrichting 
en het beheer. De exacte keuzes zijn locatie-specifiek en afhankelijk van de natuur en landschap in 
de omgeving. Een aantal principes gelden wel in algemeenheid: 
• De ontwikkelaar zorgt in samenwerking met lokale en nationale natuurorganisaties voor de 

ontwikkeling van een aanleg- en beheerplan omwille van de natuurwaarden. 
• Standaard zal er gekozen worden om specifieke natuurelementen aan het gebied toe te voegen 

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://hollandsolar.nl/u/files/gedragscode-zon-op-land.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2020/11/20201103-Gedragscode-WoL-opgemaakt-FINAL.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2020/11/20201103-Gedragscode-WoL-opgemaakt-FINAL.pdf
https://hollandsolar.nl/u/files/gedragscode-zon-op-land.pdf
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(bijvoorbeeld poelen, bijenhotel, nestplaatsen). De keuze is maatwerk en wordt met behulp van 
een expert ingevuld. 

• Er is de mogelijkheid voor klein wild om het park binnen te gaan. 
• Het vegetatiebeheer stuurt op inheemse, kruidenrijke vegetaties die zo laat en weinig frequent 

als mogelijk worden gemaaid.

Daarnaast zijn nog een ondergrens van 25% onbedekt oppervlakte, het voorkomen van verdroging 
van de bodem, en geen gebruik van pesticiden en herbiciden voorgeschreven.
 
Hoewel deze voorschriften uit de Gedragscode bruikbaar zijn, vullen ze slechts een beperkt deel in 
van de mogelijkheden tot biodiversiteitsherstel en -versterking. Als we deze voorschriften een plaats 
geven in de Biodiversiteitsimpactladder dan zien we dat deze maatregelen vooral betrekking hebben 
op het ‘beperken’ van negatieve effecten en het ‘verbeteren’ van biodiversiteit, onder de aanname dat 
het zonneproject wordt aangelegd op voormalige akkers of weilanden. Ofwel, er blijven kansen voor 
significante ontwikkeling van biodiversiteit onbenut.

Figuur 2: De voorschriften van de Gedragscode Zon op Land in de biodiversiteitsimpactladder geplaatst 

Welke vragen kun je stellen?

Na het bestuderen van dit kennisblad weet je wat de mogelijke effecten zijn van zon- en 
windprojecten op biodiversiteit en dat er verschillende niveaus zijn waarop maatregelen voor 
biodiversiteit kunnen worden genomen. Aan overheden en projectontwikkelaars kun je de volgende 
vragen stellen:

• Hoe geschikt is de locatie voor het zonne- of windproject vanuit impact op biodiversiteit?
• Hoe draagt dit zonne-/windproject bij aan het ontwikkelen van biodiversiteit?
• Hoe draagt dit zonne-/windproject bij aan het beschermen van biodiversiteit?
• Als er wordt gesproken over compenseren (laagste trede) wat is er dan gedaan om alle 

mogelijke maatregelen van bovenliggende tredes te onderzoeken?

Naast het stellen van vragen kun je de maatregelen uit Tabel 1 ook gebruiken als inspiratie om zelf 
met voorstellen ter verbetering te komen.

”

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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Trede Zon-op-land projecten Wind-op-land projecten

Ontwikkelen

Toevoegen - Vogelakkers inrichten en beheren nabij zonnepark (voor bijvoorbeeld de patrijs en tapuit) b <voor wind-op-land projecten zijn er weinig mogelijkheden om biodiversiteit toe te voegen>

Uitbreiden - Hagen i.p.v. hekwerk e

- Sloten i.p.v. hekwerk e

- Aarden wal i.p.v. hekwerk
- Meanderende sloten
- Gradiënten (hoog-laag, nat-droog) in het terrein d 
- Brede houtwal met zoom en mantelvegetatie van inheemse soorten d

- Poelen en watergangen met natuurvriendelijke en schuine oevers d,e

- Gebied inrichten als ‘Stepping stone’ voor soorten uit omliggende gebieden

<voor wind-op-land projecten zijn er weinig mogelijkheden om biodiversiteit uit te breiden>

Verbeteren - Inheemse en kruidenrijke vegetatie d,e,g

- Insectenhotel (maar liever meer natuurlijke nestplaatsen) e,g

- Beheer gericht op verschraling d,e (let op, bij inzet van schapen is drukbegrazing noodzakelijk)
- (grond)Waterstand verbeteren
- Geen gebruik pesticiden g

<voor wind-op-land projecten zijn er weinig mogelijkheden om biodiversiteit te verbeteren>

Beschermen

Voorkomen - Locatiekeuze waar weinig kwetsbare soorten voorkomen, zoals niet in weidevogelgebieden a,b,d,e

- Werkzaamheden buiten broedseizoen a (zowel aanleg als beheer)
- Locatiekeuze waar weinig kwetsbare soorten voorkomen of buiten vogeltrekroutes a,b,f

- Werkzaamheden buiten broedseizoen a

Beperken/mitigeren - Doorgang klein wild in hekwerk a,e,g

- Faciliteren daglicht op de bodem door zuidopstelling of semi-transparante zonnepanelen c,d,e

- Faciliteren van neerslagverdeling onder de panelen door een spleet tussen de landscape geplaatste 
panelen d,e,g

- Ruime afstand tussen paneelrijen (> 2,5 meter) d

- Bij werkzaamheden beperken geluid en lichthinder a

- Minimaal 25% bodem onbedekt g

- Minimale afstand in acht nemen tot broed- en fourageergebieden a,b 
- Configuratie van turbines met de minst mogelijke barrièrewerking of risico op aanvaringen a,f

- Stilstandvoorziening voor vogels en vleermuizen a,b,f op basis van vogeltrekseizoen, 
weersomstandigheden (vleermuizen) of detectiesystemen
- Radar- of cameradetectie voor vogels en vleermuizen a,b,f

- Voedselrijke gebieden op afstand van windpark aanleggen a,b

- Minder geschikt maken van leefgebied rondom windpark b

- Zichtbaarheid windturbines vergroten (bv. zwarte wiek) a,b,f

- Beperken geluid en lichthinder van windturbine a,f

- Bij werkzaamheden beperken geluid en lichthinder a

Herstellen - Nieuwe aanplant van beschadigde vegetatie tijdens aanleg a - Nieuwe aanplant van beschadigde vegetatie tijdens aanleg a

Compenseren

- Nieuwe natuur aanleggen op een andere locatie a - Nieuwe natuur aanleggen op een andere locatie a

- Voedselrijke gebieden op afstand van windpark aanleggen b

Tabel 1: Overzicht van mogelijke maatregelen voor het ontwikkelen en beschermen van biodiversiteit bij zon- en windprojecten op land



11

Bronnen bij Tabel 1

a. Bennun, L., van Bochove, J., Ng, C., Fletcher, C., Wilson, D., Phair, N., Carbone, G. (2021). 
Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development. Guidelines 
for project developers �. Gland, Switzerland: IUCN and Cambridge, UK: The Biodiversity 
Consultancy.

b. Buij, R. et al. (2018). Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland; Overzicht van 
effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbaarste 
soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en oplossingsrichtingen voor een 
natuurinclusieve energietransitie �. Wageningen Environmental Research, Rapport 2883 

c. https://www.tno.nl/en/focus-areas/energy-transition/roadmaps/renewable-electricity/solar-energy/
solar-farm/better-design-of-solar-parks/ �

d. Schotman, A. et al. (2021) Verkenning van bodem en vegetatie in 25 zonneparken in Nederland; 
Eerste overzicht van de ligging van zonneparken in Nederland en stand van kennis over het 
effect van zonneparken op de bodemkwaliteit �. Wageningen Environmental Research, Rapport 
3061. 

e. De Natuur en Milieufederaties i.s.m Natuur&Milieu (2019), Checklist natuurbelangen bij 
grondgebonden zonneparken �, Utrecht 

f. De Natuur en Milieufederaties i.s.m Natuur&Milieu (2019), Checklist natuurbelangen bij 
windenergie op land �, Utrecht 

g. Holland Solar en andere partijen, Gedragscode Zon op Land �.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://portals.iucn.org/library/node/49283
https://portals.iucn.org/library/node/49283
https://edepot.wur.nl/449804
https://edepot.wur.nl/449804
https://edepot.wur.nl/449804
https://edepot.wur.nl/449804
https://www.tno.nl/en/focus-areas/energy-transition/roadmaps/renewable-electricity/solar-energy/solar-farm/better-design-of-solar-parks/
https://www.tno.nl/en/focus-areas/energy-transition/roadmaps/renewable-electricity/solar-energy/solar-farm/better-design-of-solar-parks/
https://edepot.wur.nl/541057
https://edepot.wur.nl/541057
https://edepot.wur.nl/541057
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2019/06/190516-NMF-NM-Checklist-Natuurbelangen-Grondgebonden-Zonneparken-DIGITAAL.pdf
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2019/06/190516-NMF-NM-Checklist-Natuurbelangen-Grondgebonden-Zonneparken-DIGITAAL.pdf
https://www.windopland.info/wp-content/uploads/2018/03/NM-Checklist-Wind-op-Land-online.pdf
https://www.windopland.info/wp-content/uploads/2018/03/NM-Checklist-Wind-op-Land-online.pdf
https://hollandsolar.nl/u/files/gedragscode-zon-op-land.pdf
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Bijlagen     

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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Bijlage 1: Mogelijke impact van 
zonneprojecten op biodiversiteit 

De cijfers in de onderstaande opsomming verwijzen naar de cijfers in Figuur 3. De genoemde 
effecten zijn illustratief en niet uitputtend bedoeld. Als er alleen een  ‘-’ staat, zijn er geen 
noemenswaardige effecten te verwachten.

Negatieve effecten1,2 
1. verlies van leefgebied door plaatsen zonnepanelen, verplaatsen of bewerken van de grond en 

vegetatie, of door intensief maaibeheer
2. vogelaanvaringen met (a) zonnepanelen (met name bij verticaal opgestelde panelen, of door 

vogels aangezien als wateroppervlakte), en (b) hoogspanningslijnen
3. vogel- en vleermuisslachtoffers door elektrocutie op bovengrondse laag- en 

middenspanningsleidingen (komt in Nederland niet veel voor)
4. verstoring door aantrekking of reflectie van zonnepanelen, voor vogels en waterminnende 

insecten (vooralsnog is hiervoor weinig wetenschappelijk bewijs)
5. verdrinking van dieren door waterbekkens/poelen met te steile oevers
6. barrièrewerking door hekken, of door bedekking van rustplekken van trekvogels, akker- en   

weidevogels, en wintergasten 
7. habitatverandering door veranderingen in hydrologie, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit
8. verontreiniging en verstoring bij aanleg (bv. stof, geluid, trillingen, afval)
9. indirecte gevolgen en verstoring door toegenomen activiteiten en toegankelijkheid
10. gevolgen voor ecosysteemdiensten, waaronder verlies van fourageer- en jaaggebieden van 

vogels en zoogdieren
11. habitatveranderingen in bodem- en micro-klimaat als gevolg van schaduwwerking en   

beperkte watertoetreding onder zonnepanelen
12. introductie van uitheemse soorten, o.a. tijdens aanleg en transport

1 Bennun, L., van Bochove, J., Ng, C., Fletcher, C., Wilson, D., Phair, N., Carbone, G. (2021). Mitigating biodiversity impacts 
associated with solar and wind energy development. Guidelines for project developers �. Gland, Switzerland: IUCN and 
Cambridge, UK: The Biodiversity Consultancy.
2 De Natuur en Milieufederaties i.s.m. Natuur&Milieu (2019), Checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken �, 
Utrecht

Figuur 3: Mogelijke impact van zonprojecten op biodiversiteit (IUCN, 2021)

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://portals.iucn.org/library/node/49283
https://portals.iucn.org/library/node/49283
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2019/06/190516-NMF-NM-Checklist-Natuurbelangen-Grondgebonden-Zonneparken-DIGITAAL.pdf
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Positieve effecten
1. aanbrengen van gradiënten en inzaaien kruidenrijke vegetatie, extensief maaibeheer
2. schuilplekken voor vogels en dieren onder zonnepanelen
3. –
4. – 
5. aanleg poelen voor amfibieën en drinkgelegenheid (mits goed aangelegd)
6. hekken leiden tot een rustgebied voor bepaalde soorten
7. grondwaterstand kan verhoogd worden
8. –
9. –
10. ecosysteemdiensten kunnen worden toegevoegd, bv. bijenlinten 
11. verandering in microklimaat biedt kans voor meer biodiversiteit
12. (her)introductie van nieuwe soorten

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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Bijlage 2: Mogelijke impact van 
windprojecten op biodiversiteit

De cijfers in de onderstaande opsomming verwijzen naar de cijfers in Figuur 4. De genoemde 
effecten zijn illustratief en niet uitputtend bedoeld. Als er alleen een  ‘-’ staat, zijn er geen 
noemenswaardige effecten te verwachten.

Negatieve effecten1 
1. aanvaringen met vogels en vleermuizen met rotorbladen of hoogspanningslijnen, alsook  

barotrauma waarbij organen worden beschadigd door wisselende drukfluctuaties rondom 
draaiende rotorbladen

2. verlies van habitat door (a) het plaatsen van windturbines en (b) faciliteiten zoals trafostation, 
toegangswegen en kraanopstelplaatsen

3. vogel en vleermuisslachtoffers door elektrocutie op bovengrondse laag- en 
middenspanningsleidingen (komt in Nederland niet veel voor)

4. barrièrewerking door clusters van (a) windturbines, en (b) wegen en transportleidingen
5. invloed op het voedselweb of ecosysteem door verstoren van prooi-jager interacties, met name 

door sterfte onder roofvogels en vleermuizen en vermijdgedrag van zoogdieren
6. verontreiniging en verstoring bij aanleg (bv. stof, geluid, trillingen, afval)
7. indirecte gevolgen en verstoring door toegenomen activiteiten en toegankelijkheid
8. gevolgen voor ecosysteemdiensten, waaronder verlies van fourageer- en jaaggebieden van 

vogels en zoogdieren
9. introductie van uitheemse soorten, o.a. tijdens aanleg en transport

Positieve effecten
1. – 
2. aanleg van toegangswegen en open ruimtes in dichtbegroeid gebied biedt mogelijkheden voor 

vleermuizen om te fourageren (geldt alleen als dit niet in de directe nabijheid van de windturbine 
is, anders is er risico op aanvaring)

3. –

1 Bennun, L., van Bochove, J., Ng, C., Fletcher, C., Wilson, D., Phair, N., Carbone, G. (2021). Mitigating biodiversity impacts 
associated with solar and wind energy development. Guidelines for project developers �. Gland, Switzerland: IUCN and 
Cambridge, UK: The Biodiversity Consultancy.

Figuur 4: Mogelijke impact van windprojecten op biodiversiteit (IUCN, 2021)

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://portals.iucn.org/library/node/49283
https://portals.iucn.org/library/node/49283
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4. –
5. door het wegvallen van een roofdier kan een andere soort zich beter ontwikkelen
6. –
7. –
8. –
9. (her)introductie van nieuwe soorten

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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