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Ecosysteem-analyse voor 
natuurinclusieve energieprojecten

Belangrijke punten

• Een energieproject is nooit los te zien van de omgeving.
• Een gebied is te beschrijven aan de hand van verschillende waarden.
• Dit stappenplan zoomt in op de natuurwaarden.
• Alle soorten (planten, dieren, schimmels, micro-organismen) in en rond een zonne- of windpark 

zijn met elkaar verbonden in ecosystemen.
• Kennis van afhankelijkheidsrelaties in een ecosysteem is belangrijk om mee te kunnen denken 

over kansen en bedreigingen voor biodiversiteit in een zonne- of windpark.

Stappenplan voor een gebiedsgerichte analyse bij zonne- en windprojecten.

Dit stappenplan gaat over de gebiedsanalyse van zonne- en windparken, en dan vooral de 
ecologische gebiedsanalyse. Het is bedoeld:
• als aanvulling op de handreiking over de ‘Biodiversiteitsimpactladder’,
• 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:
• de belangrijke gebiedskenmerken in kaart te brengen,
• inzichtelijk te maken hoe biologische soorten in een gebied afhankelijk zijn van de omgeving en 

van elkaar,
• aan te geven wat belangrijke soorten zouden kunnen zijn in dit gebied.

In de bijlage vind je een lijst met vaktermen die je regelmatig zult tegenkomen bij het maken van een 
(ecologische) gebiedsanalyse.

Stap 1: Is de locatie een geschikte plek?
De eerste vraag die je bij een (beoogd) zon- of windproject kunt stellen is: “Is dit een geschikte 
plek?” In het artikel over de Biodiversiteitsmonitor staat aangegeven dat de effecten van zonne- en 
windprojecten op natuur en landschap in de eerste plaats worden bepaald door de locatiekeuze. 
Daarom is dit ook de eerste stap. 

De geschiktheid van de locatie is afhankelijk van de volgende aspecten:

a. Is de locatie toegestaan volgens regels van ruimtelijke planning?
Een locatie of een gebied heeft vrijwel altijd een bepaalde ruimtelijke indicatie. Een gebied kan 
bijvoorbeeld ‘zoekgebied voor woningbouw’ zijn, of een ruimtelijke bestemming ‘natuur’ hebben, of 
‘agrarisch met landschapswaarden’, of ‘Natuur Netwerk Nederland (NNN)’ zijn. Informatie hierover is 
terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl �.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/


5

Deze ruimtelijke indicaties hebben vaak een juridische component, omdat er rechten en plichten 
aan vastzitten. Zo stellen de provinciale Omgevingsverordeningen regels over ruimtegebruik 
en kunnen deze ook gebruik uitsluiten. Daarnaast zijn er gemeentelijke bestemmingsplannen, 
omgevingsvisies en omgevingsplannen die eisen en regels stellen aan gebieden en locaties.

Vaak zijn zonne- en windprojecten niet (rechtstreeks) toegestaan in bestaande bestemmingsplannen. 
Voor deze projecten zijn dan omgevingsvergunningen nodig. Vaak is ook een ‘voortoets’1 nodig in 
het kader van de Wet natuurbescherming (in het kader van Natura2000 gebieden). Om te bepalen 
of een ontheffing nodig is voor de Wet natuurbescherming (in het kader van soortenbescherming)2  
voert de ontwikkelende partij vaak een ‘ecologische quickscan’ uit.

b. Is de locatie geschikt vanuit zorgvuldig ruimtegebruik en omgevingskwaliteit?
Dat een locatie vanuit ruimtelijke planning is toegestaan wil nog niet zeggen dat deze ook als zodanig 
geschikt is vanuit zorgvuldig ruimtegebruik en omgevingskwaliteit.
• De ruimte in Nederland is schaars en daarom dient zorgvuldig met beschikbare ruimte te 

worden omgegaan. Daarom heeft de overheid de zonneladder � voorgesteld met een 
voorkeursvolgorde voor zonneprojecten: 1) op daken en gevels, 2) onbenutte terreinen 
in bebouwd gebied, 3) landbouw en natuur. De Natuur- en Milieufederaties hebben een 
meer gedetailleerde constructieve zonneladder � opgesteld die in meerdere Regionale 
Energiestrategieën is overgenomen. Deze zonneladders schrijven overigens niet een volgorde 
in de tijd voor. Ofwel, zon-op-land projecten hoeven niet te wachten totdat alle geschikte daken 
zijn volgelegd met zonnepanelen, zo lang deze geschikte daken maar meetellen in de totale 
energie-opwekking.  

• Daarnaast stellen veel provincies en gemeenten meervoudig ruimtegebruik als voorwaarde 
voor zon-op-land projecten, bijvoorbeeld zonne-energie in combinatie met het telen van zacht 
fruit, in combinatie met biodiversiteitsverbetering of in combinatie met klimaatadaptatie.

• De locatie moet ook beoordeeld zijn vanuit natuur en landschap. Een locatie is geschikter als 
er weinig natuur- en landschappelijke waarden zijn, als er geen of weinig kwetsbare soorten 
aanwezig zijn, en als het terrein geen belangrijke ecologische functies vervult. 

• De nieuwe Omgevingswet heeft als doel dat nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan 
een verbetering van omgevingskwaliteit. Dat is een goede ruimtelijke kwaliteit plús 
omgevingskwaliteit.  
 
Omgevingskwaliteit bestaat dan drie dimensies3:

• aansluiten bij de kenmerken van het gebied;
• verrijken van de omgeving door te koppelen aan aanwezige wensen en belangen;
• het betrekken van de omgeving door participatie.

Deze drie dimensies kunnen op zowel een positieve dan wel negatieve manier ingevuld worden, 
afhankelijk van de aanpak en het ontwerp en inrichting van een energieproject. 

Meer informatie over de Omgevingswet vind je op aandeslagmetdeomgevingswet.nl � 
en op de website over invloed in de Omgevingswet van de natuur- en milieuorganisaties: 
samenvooronzeleefomgeving.nl �, bekijk ook de toolkit Wegwijzer CO2-reductie en energie �. 

1 Een voortoets is een onderzoek dat de ontwikkelaar of initiatiefnemer van een energieproject uitvoert over mogelijke negatieve 
effecten voor Natura 2000-gebieden. Zie ook: https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/toestemmingen-wabo/
toestemming-2/ �
2 Zie voor meer informatie over benodigde ontheffing voor de Wet natuurbescherming: https://www.infomil.nl/onderwerpen/
integrale/wet-algemene/toestemmingen-wabo/toestemming-1/ �
3 https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/omgevingskwaliteit-en-integraal-afwegen/ �

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten/kamerstukken/2019/08/23/beantwoording-moties-dik-faber-over-een-zonneladder-als-nationaal-afwegingskader-bij-inpassing-van-zonne-energie
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2019/01/De-constructieve-zonneladder_NMFs.pdf
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/
https://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/9169/help-mee-toolkit
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/toestemmingen-wabo/toestemming-2/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/toestemmingen-wabo/toestemming-2/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/toestemmingen-wabo/toestemming-1/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/toestemmingen-wabo/toestemming-1/
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/omgevingskwaliteit-en-integraal-afwegen/


6

c. Is de locatie aangewezen als zoekgebied voor zonne- of windprojecten in de 
Regionale Energiestrategie of gemeentelijke omgevingsvisie of beleid voor zonne- 
en windprojecten?
Vanuit het Klimaatakkoord is Nederland verdeeld in 30 regio’s die ieder een Regionale Energie 
Strategie (RES) hebben vastgesteld. Hierin staat beschreven hoeveel hernieuwbare energie tot 2030 
wordt opgewekt, met welke energiebronnen (zon, wind, warmte) dat gebeurt, en waar grote zonne- 
en windprojecten mogelijk zijn. Deze mogelijke gebieden worden zoekgebieden genoemd. Ligt de 
locatie in een zoekgebied, dan is er al politieke consensus over deze locatie als mogelijke plek voor 
zonne- en windprojecten. 

Is de locatie niet aangewezen als zoekgebied, dan wil dat niet automatisch zeggen dat er geen 
zonne- of windprojecten mogelijk zijn. Dat hangt weer af van de afspraken die in de regio gemaakt 
zijn over nieuwe mogelijke locaties die niet in de RES zijn vastgesteld.

Zelf aan de slag

De eerste stap is altijd om te kijken of de beoogde locatie een geschikte plek is. Kies zelf een gebied 
of locatie van een zonne- of windproject dat je kent.
• Zoek op ruimtelijkeplannen.nl � de locatie of het gebied op en bepaal welke bestemmingen er 

gelden. Is een zonne-of windproject toegestaan?
• Hoe is er met een zonne-of windproject sprake van zorgvuldig ruimtegebruik en een verbetering 

van omgevingskwaliteit? 
• Bekijk de provinciale omgevingsverordening en zoek naar regels en uitsluitingen voor zon- en 

windprojecten? Hoe zijn deze regels van toepassing op de locatie of het gebied?
• Welke soorten komen er voor en is een ontheffing nodig op grond van de Wet 

natuurbescherming? Meer informatie vind je op rvo.nl �.
• Liggen er Natura2000 gebieden in de buurt en is een vergunning nodig op grond van de Wet 

Natuurbescherming? (De initiatiefnemer moet een toets door middel van een ecologische 
quickscan uitvoeren om dat te onderzoeken)

• Zoek je eigen RES-regio op regionale-energiestrategie.nl �. Wat schrijft de Regionale 
Energiestrategie (RES) in jouw regio over:

• zoekgebieden voor zonne- en windprojecten;
• voorkeursvolgorde (zoals de zonneladder) voor zonne- en windprojecten;
• afwegingskader of aanvullende regels over ecologische en landschappelijke inpassing.

Stap 2: Globale gebiedsanalyse: waar ligt het energieproject?
Een zonne- of windpark ligt nooit geïsoleerd. Het is niet los te zien van het gebied waarin het zich 
bevindt. Om te weten wat je kunt doen om de biodiversiteit in een zonne- of windpark te behouden of 
te verbeteren is het belangrijk dat je een globale gebiedsanalyse maakt.

a. Wat is het gebied?
Het is niet eenvoudig om een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe groot het gebied is 
waarvoor je een analyse maakt. Het gebied is in elk geval meer dan alleen de locatie of kavel(s) 
waar een zonne- of windpark wordt of is gerealiseerd. De aangrenzende kavels, (zand)wegen 
en watergangen moeten in ieder geval worden meegenomen. Vervolgens kun je nog kijken of er 
aangrenzende gebieden zijn met andere kenmerken of landschapstypen (en daardoor met andere 

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming
https://www.regionale-energiestrategie.nl/resregios/default.aspx
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ecosystemen) die van belang kunnen zijn. Met name bij windprojecten kan het gebied veel groter zijn 
als ook de ecologische effecten worden meegenomen, bijvoorbeeld door verstoring of mijden van 
trekroutes en rust/broedplaatsen voor (weide)vogels.

b. Inventariseren van gebiedswaarden
Bij de globale gebiedsanalyse kun je het gebied vanuit verschillende waarden bekijken, waarbij het 
combineren van de perspectieven een goed totaalbeeld geeft. Denk aan:
• Natuurwaarden
• Aardkundige waarden
• Landschapswaarden
• Cultuurhistorische waarden
• Belevingswaarden

Veel informatie over deze waarden is terug te vinden op kaarten en luchtfoto’s. Het heeft meerwaarde 
om het gebied zelf te bezoeken en de genoemde waarden te beleven. Een begrippenkader 
en stappenplan voor het in kaart brengen van natuur en landschap vind je op de website 
natuurenmilieufederaties.nl �.

Natuurwaarden
Natuurwaarden betreffen de waarden die aan het gebied wordt toegekend vanuit het perspectief van 
natuurbescherming. Zijn er zeldzame soorten of karakteristieke of unieke ecosystemen te vinden? De 
natuurwaarde kan ook zitten in bijvoorbeeld de uitgestrektheid van een gebied of de verbinding met 
andere gebieden of juist de isolatie van een gebied.

Op ruimtelijkeplannen.nl � is hier informatie over te vinden, maar kijk ook op atlasleefomgeving.nl/
kaarten � en natura2000.nl/gebieden �.

Aardkundige waarden
Aardkundige waarden � betreffen onderdelen van het landschap die iets vertellen over de 
ontstaanswijze van het gebied. Het gaat daarbij over de niet-levende natuur, denk bijvoorbeeld 
aan geologische zaken zoals stuwwallen uit de ijstijd of stuifzanden. Aardkundige waarden kunnen 
zichtbaar zijn, maar zijn dat soms ook niet.

Sommige provincies hebben kaarten voor aardkundige waarden. Zie bijvoorbeeld voor Brabant 
noord-brabant.maps.arcgis.com �. Voor allerlei informatie over de ondergrond, zoals bodemsoorten 
en grondwaterstanden, zie de kaarten op dinoloket.nl �.
 
Landschapswaarden
Bij landschapswaarden heb je het over de kwaliteit van het landschap. Is het landschap mooi, 
aantrekkelijk om te zien? Afwisselend? Past het bij de geografische locatie? Past het bij de 
cultuurhistorie van het gebied?

Ook hiervoor kun je naar ruimtelijkeplannen.nl �. Kijk daarnaast op de luchtfoto’s van bijvoorbeeld 
nationaalgeoregister.nl � en pdok.nl/viewer �. 

Cultuurhistorische waarden
Bij cultuurhistorische waarden gaat het om sporen uit het verleden, die net als aardkundige waarden, 
zichtbaar of niet zichtbaar aanwezig kunnen zijn. Een definitie die bij de overheid wel gebruikt wordt: 
“Bij cultuurhistorische waarden gaat het over de positieve waardering van sporen, objecten, patronen 
en structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld 

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/10/NMF_Publicatie_NatuurenLandschap-LR.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
https://natura2000.nl/gebieden
https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodembescherming/aardkundige-waarden/aardkundige-waarden-in-nederland-algemeen
https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae83285be89f4501b60b1346cf9c3acd
https://www.dinoloket.nl/
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home
https://www.pdok.nl/viewer/
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geven van een historische situatie of ontwikkeling. In veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische 
waarden de identiteit van een plek of gebied en bieden ze aanknopingspunten voor toekomstige 
ontwikkelingen. Deze cultuurhistorische elementen kan men niet allemaal als beschermd monument 
of gezicht aanwijzen, maar zijn wel onderdeel van de manier waarop we ons land beleven, inrichten 
en gebruiken4.”

Check voor de cultuurhistorische waarden naast ruimtelijkeplannen.nl � ook provinciale kaarten, die 
te vinden zijn op cultureelerfgoed.nl � en topotijdreis.nl �.

Belevingswaarden
Belevingswaarden betreffen de manier waarop bezoekers het gebied beleven, de emoties en 
herinneringen die het gebied oproept. Het zijn de waarden die niet altijd op een kaart kunnen worden 
weergegeven, zoals de beleving van rust, stilte, licht, geluid, panorama, geur, en dergelijke.

Sommige zaken kun je terugvinden bij atlasleefomgeving.nl/kaarten �. Verder: ga zelf kijken in het 
gebied.

Stap 3: Hoe ziet het lokale ecosysteem eruit?
Voor deze handleiding richten we ons met name op de natuurwaarden. Al het leven in een zonne- 
of windpark hangt samen. Alle soorten in een gebied zijn van elkaar afhankelijk, of dat nu dieren, 
planten, schimmels of micro-organismen zijn. En ze zijn niet alleen afhankelijk van elkaar, maar ook 
van de omgeving. Dat geheel van omgeving en voorkomende soorten is het ecosysteem. Het is dus 
belangrijk het hele ecosysteem te bekijken.

Abiotische factoren
Elk gebied heeft bepaalde abiotische (niet-levende) kenmerken. Dit zijn de niet–levende onderdelen 
van een ecosysteem. Het ecosysteem ligt op een bepaald type bodem, is omringd door waterstromen 
of juist niet en heeft te maken met een bepaald type klimaat. Dit levert een bepaald type omgeving 
op: bijvoorbeeld droge zandgrond of waterrijke overstromingsgebied.

Biotische factoren
Van nature leven in zo’n gebied allerlei organismen: het levende of biotische deel. In elk gebied is dus 
een levensgemeenschap van soorten te verwachten, die afhankelijk is van de abiotische kenmerken. 
Een levensgemeenschap met waterplanten, vissen en aalscholvers is bijvoorbeeld niet te verwachten 
op een droge zandgrond. Andersom is een levensgemeenschap met heide, brem en heidehommels 
niet te verwachten in een polder. Die levensgemeenschap is het levende deel van het ecosysteem.

Het levende deel van het ecosysteem bestaat niet alleen uit dieren en planten. Het begint bij de vele 
soorten micro-organismen die aanwezig zijn in bodem en water. Deze zijn (onder andere) nodig 
voor de ontwikkeling van allerlei schimmels. En schimmels zijn weer nodig voor de ontwikkeling van 
een gezonde en diverse vegetatie. Die vegetatie dient dan weer als voedsel voor veel diersoorten. 
Hoewel micro-organismen en schimmels niet zo in het oog springen, zijn ze essentieel voor de 
ontwikkeling van ecosystemen. 

4 https://kennisbank.monumentengemeenten.nl/cultuur-en-bouwhistorische-waarden/cultuurhistorische-waarden/ �

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/provinciale-cultuurhistorische-waardenkaarten
https://www.topotijdreis.nl/
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
https://kennisbank.monumentengemeenten.nl/cultuur-en-bouwhistorische-waarden/cultuurhistorische-waarden/
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Landschap en ecosysteem
In verschillende landschapstypen kun je verschillende ecosystemen verwachten. De landschapstypen 
als heide, bosgebied, duingebied of polder zijn een bruikbare beschrijving van het samenspel van 
biotische en abiotische kenmerken. Dit is handig bij het bepalen van de kansen en bedreigingen die 
een zonne- of windpark kan bieden voor aanwezige en mogelijk nieuwe planten en dieren. 

Verschillende landschapstypen in Nederland, met elk een ander ecosysteem, foto`s: Pixabay

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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Zelf aan de slag

Het maakt dus verschil of een zonne- of windpark in een duingebied ligt, in een rivierengebied, op 
hoge zandgronden of in een polder.
• Beschrijf de abiotische factoren in en rond het energieproject: is het zand- of kleigrond, 

zijn er hellingen, is het nat of droog, is het bemest of niet, is het zure grond of niet, zijn er 
overgangszones, etc. Vul de informatie aan met informatie van bijvoorbeeld dinoloket.nl � of 
nationaalgeoregister.nl �.   

• Beschrijf de biotische factoren: de vegetatie, de veel voorkomende soorten, de 
zeldzamere soorten. Neem contact op met de lokale natuurvereniging. Zoek naar informatie 
over vergelijkbare, in de buurt liggende natuurgebieden van Natuurmonumenten �, 
Staatsbosbeheer �, de Provinciale Landschappen � of andere regionale terreinbeheerders 
zoals It Fryske Gea � in Friesland. 

• Om te zien of er verschillende soorten in een gebied zijn geïdentificeerd kun je kijken op 
waarneming.nl �. Let op: als er geen soorten in een gebied zijn geregistreerd, wil dat niet 
zeggen dat deze er niet zijn. Het kan ook zijn dat het betreffende gebied niet is onderzocht.

• Uitgebreide informatie is tegen betaling te raadplegen op de Nationale Databank Flora en 
Fauna, ndff.nl �.

• Speciaal voor vogels en windturbines heeft SOVON windgevoeligheidskaarten gemaakt, kijk op 
Sovon.nl �.

Alle soorten hebben andere soorten nodig: voor voedsel, rusten, nestelen, schuilen, foto`s: Pixabay

Afhankelijkheidsrelaties
Zoals al eerder aangegeven: de soorten in een levensgemeenschap zijn allemaal afhankelijk van 
elkaar. Ze hebben elkaar nodig voor bijvoorbeeld voedsel, nestelgelegenheid en schuilgelegenheid. 
Een reiger kan niet zonder vis, een haas kan niet zonder gras en kruiden, een specht kan niet zonder 
bomen en een ree kan niet zonder struiken.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://www.dinoloket.nl/
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden
https://www.landschappen.nl/
https://www.itfryskegea.nl/
https://waarneming.nl/
https://www.ndff.nl/
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/achtergronddocument-windenergie-gevoeligheidskaart-vogels
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Afbeelding: biologiepagina.nl �

Samenhang van relaties binnen een ecosysteem
Alle relaties binnen een ecosysteem hangen samen. Om dit te illustreren focussen we hier op een 
erg belangrijke afhankelijkheidsrelatie: de voedselketens. Alle voedselketens samen vormen een 
voedselweb. De meeste organismen eten namelijk méér dan één ander organisme en worden ook 
gegeten door meerdere andere organismen.

Nogmaals: soorten zijn ook voor andere dingen dan voedsel van elkaar afhankelijk. Het verdwijnen 
van een soort kan consequenties hebben voor andere soorten, ook al hebben ze elkaar niet nodig als 
voedsel. Enkele voorbeelden: 
• Ringslangen eten vooral amfibieën, maar hebben warme opeenhopingen van organisch 

materiaal nodig om hun eieren te laten uitkomen. Een ringslang kan dus niet zonder afgestorven 
planten en bladmateriaal. 

• De grote wolbij vindt voedsel op lipbloemigen, vlinderbloemen en helmkruidachtigen, maar kan 
ook niet zonder de aanwezigheid van sterk behaarde andere planten. Want de haren heeft zij 
nodig als nestmateriaal.

• Kraaien, roeken en eksters zoeken hun voedsel op de grond, maar maken hun nesten in 
hoge bomen, vaak in kolonies. Als er dus onvoldoende hoge bomen zijn is er onvoldoende 
nestgelegenheid.

Zelf aan de slag

De aanwezigheid van een soort in een zonne- of windpark hangt dus altijd samen met de 
aanwezigheid van andere soorten.
• Kies een soort die in het gebied van het zonne- of windpark voorkomt. Hoe ziet het voedselweb 

eruit rondom die soort? Probeer zoveel mogelijk soorten in dat voedselweb te plaatsen. Op 
internet kun je met zoektermen als ‘voedselweb’ en ‘voedselketen’ in combinatie met de soort, 
bijvoorbeeld vos of havik, afbeeldingen vinden van het betreffende voedselweb.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://biologiepagina.nl/Oefeningen/voedselweb/voedselweb.htm
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Stap 4: Kansen en bedreigingen van het energieproject voor het 
lokale ecosysteem
Een energieproject heeft invloed op het gebied. De gebiedsanalyse laat in grote lijnen zien welke 
invloed dat heeft op de natuurwaarden en ecosystemen in het gebied. 

Mede op basis van de ‘Biodiversiteitsimpactladder’ kan een inschatting worden gemaakt van 
mogelijke kansen en bedreigingen. Dit helpt om voor een doelsoort(en) in een ecosysteem te 
bepalen waar extra aandacht nodig is bij de inrichting van het zonne- of windpark. Dat kan zijn 
omdat de doelsoort door een energieproject wordt bedreigd, of omdat er juist mogelijkheden zijn 
om ontbrekende of zwakke schakels in het ecosysteem te versterken. Hieronder staan enkele 
voorbeelden van bedreigingen en kansen voor biodiversiteit door de komst van een energieproject.

Bedreigingen
• Door het horizontaal of schuin plaatsen van zonnepanelen ontstaat schaduwwerking op de 

bodem en kan minder regenwater opgenomen worden. Dit heeft een negatief effect op de 
bodemkwaliteit (abiotisch) en het bodemleven en vegetatie (biotisch)5,6. Door het gebruik van 
semi-transparante of verticale zonnepanelen kunnen deze negatieve effecten beperkt worden.

• Doordat een leefgebied aangetast of ontoegankelijk wordt door de aanleg en aanwezigheid 
van een energiepark (bijvoorbeeld door een hekwerk) kan het ecosysteem worden verstoord, 
waardoor soorten worden bedreigd of juist de overhand kunnen krijgen.

• Doordat vogels en vleermuizen slachtoffer worden van windturbines kan dat invloed hebben op 
het ecosysteem doordat prooi-jager interacties verstoord worden.

• Door werkzaamheden kunnen (onbedoeld) nieuwe niet-inheemse soorten het gebied 
binnengebracht worden die het bestaande ecosysteem verstoren.  

Kansen
• Door het aanleggen van een zonnepark op voorheen intensief bewerkte landbouwgrond kan de 

grondwaterstand omhoog en wordt er niet meer bemest en geen chemicaliën meer toegevoegd. 
Hierdoor verbetert de bodemkwaliteit (abiotisch) en het bodemleven en vegetatie (biotisch), in 
ieder geval op de plekken waar geen zonnepanelen worden geplaatst.

• Een zonnepark kan dienen als verbindingsschakel tussen aangrenzende natuurgebieden, 
waardoor soorten zich beter kunnen verspreiden over een groter gebied.

• Een zonnepark kan ruimte bieden voor schuilplaatsen, nestgelegenheden, en 
foerageergebieden voor soorten in het ecosysteem.

• Een zonnepark op voorheen intensief bewerkte landbouwgrond biedt mogelijkheden voor aanleg 
van nieuwe vegetatie die een belangrijke rol spelen in een ecosysteem.

• Door het wegvallen van een roofdier (bijvoorbeeld door het ontoegankelijk maken of verstoring 
van het gebied) kunnen andere soorten zich beter ontwikkelen.

Bij zonne- en windprojecten wordt vaak een deel van de financiële opbrengst besteed aan 
maatschappelijke doelen, waaronder natuurontwikkeling, al dan niet in hetzelfde gebied. Als dit 
ter compensatie is van aangerichte natuurschade, dan is dit géén meerwaarde voor natuur. Zie de 
handleiding over de ‘Biodiversiteitsimpactladder’ voor meer toelichting.

5 Keuskamp, J.A., D.W. Dijkman en R.J. Gomer (2018), Zonneparken in agrarisch gebied: effecten op bodemkwaliteit �, CLM 
Onderzoek en Advies, Publicatie 970
6 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.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2019/10/CLMrapport-Zonneparken_agrarisch_gebied_bodemkwaliteiteffecten.pdf
https://edepot.wur.nl/541057
https://edepot.wur.nl/541057
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Welke vragen kun je stellen?

Na het bestuderen van deze handleiding weet je welke gebiedswaarden meegenomen moeten 
worden in een gebiedsanalyse, heb je inzicht in de aspecten van een samenhangend ecosysteem 
en de mogelijke effecten van een zonne- of windproject op het ecosysteem. Aan overheden en 
projectontwikkelaars kun je onder andere de volgende vragen stellen:

• Is er een gebiedsanalyse gemaakt? 
1. Hoe is rekening gehouden met zorgvuldig ruimtegebruik en verbetering van 

omgevingskwaliteit?
2. Hoe is rekening gehouden met de Natura 2000-gebieden die in de buurt liggen, 

onderdelen van het Natuur Netwerk Nederland, ecologische verbindingszones (EVZ’s)?
3. Hoe is rekening gehouden met provinciaal beschermde gebieden, zoals 

weidevogelkerngebieden, stiltegebieden, ganzenrustgebieden, en landgoederen? 
4. Hoe is rekening gehouden met het aanwezige landschap en de cultuurhistorische en 

aardkundige waarden in het gebied?
5. Welke natuurwaarden heeft dit gebied? Wat zijn de ecosystemen die hier aanwezig zijn, 

of zouden kunnen zijn? Welke ecologische functies heeft het gebied? Welke soorten 
leven hier, of kunnen hier in potentie leven?

• Wat is het effect van het zonne- of windpark op het ecosysteem in het gebied?
1. Wat voor veranderingen zijn er te verwachten in abiotische factoren? Wordt het droger, 

schaduwrijker?
2. Wat voor veranderingen zijn er te verwachten in biotische factoren? Blijven bepaalde 

diersoorten weg? Kan bepaalde vegetatie zich niet meer ontwikkelen? Wat is de impact 
op de populatie van soorten?

3. Wat betekent dit voor het omliggende gebied? Heeft het invloed op de ontwikkeling van 
ecologische verbindingszones (EVZ’s), of nabijgelegen Natura 2000-gebieden?

• Hoe kan het energieproject een toegevoegde waarde bieden aan het gebied? 
1. Zijn er aanpassingen mogelijk aan de bodem of de grondwaterstand?
2. Zijn er aanpassingen mogelijk in de vegetatie en begroeiing, zoals de aanleg van 

houtwallen waardoor de biodiversiteit toeneemt en meer soorten zich kunnen 
ontwikkelen?

3. Zijn de ecologische aanpassingen te combineren met het vergroten van andere 
gebiedswaarden, zoals bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing?

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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Bijlagen

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
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Bijlage 1: Handige termen

Aardkundige waarden Waardevolle elementen in het gebied die te maken hebben met de ontstaanswijze van het 
gebied. Voorbeelden zijn: stuwwallen, pingo's, wijstgronden, dekzandruggen, etc.

Biotoop Een specifiek landschapstype waar een specifieke levensgemeenschap kan gedijen

Cultuurhistorische waarden Waardevolle elementen in het gebied die te maken hebben met de cultuurhistorische 
ontwikkeling van het gebied. Voorbeelden zijn: archeologische vindplaatsen, monumenten, 
beschermde stads- en dorpsgezichten, etc.

Doelsoorten Een biologische soort waar het natuurbeleid op gericht is, vanuit de gedachte dat sommige 
soorten een indicator zijn voor de kwaliteit van het ecosysteem eromheen. Als het goed 
gaat met die specifieke soort, dat gaat het ook goed het met ecosysteem dat erbij hoort, en 
dus met andere soorten in dat ecosysteem: minlnv.nederlandsesoorten.nl �.

Ecosysteem Het geheel van alle organismen in een bepaalde omgeving, inclusief de abiotische 
factoren zoals water en bodem.

EHS (Ecologische Hoofdstructuur) Dit is de oude term voor wat nu Natuurnetwerk Nederland (NNN) is.

EVZ (Ecologische 
Verbindingszone)

Verbindingszone tussen verschillende natuurgebieden waardoor soorten gemakkelijker in 
andere natuurgebieden terecht kunnen komen.

Flora- en faunawet Nederlandse wet die per 1 januari 2017 is opgegaan in de Wet Natuurbescherming.

Gradiënt Overgangszone. Geleidelijke overgang van het ene naar het andere gebied. Dat kan op 
verschillende schaalniveaus. Het kan de overgang zijn van een beekdal naar een hoger 
gelegen bos. Het kan ook de overgang zijn van het laag en nat deel van een oever naar 
een hoog en droog deel van een oever.

Groenblauwe mantel Begrip uit de interim omgevingsverordening in sommige provincies. De verbindingszone 
tussen natuurgebieden en het landelijk gebied, waarbij niet alleen naar natuur en bodem 
gekeken wordt (groen) maar ook naar water (blauw): data.overheid.nl �.

Habitat De specifieke omgeving waar een soort leeft.

Habitatrichtlijn Europese richtlijn die aangeeft welke soorten en welke leefgebieden beschermd moeten 
worden. minlnv.nederlandsesoorten.nl �.

Landschapswaarden Het geheel aan waardevolle elementen die een landschap bepalen.

Natura2000-gebied Beschermd gebied met een EU status

Natuurdoeltype Term uit het Nederlandse natuurbeleid voor een type natuur (combinatie van biotische en 
abiotische factoren) dat nagestreefd wordt. 

Natuurwaarden Het geheel aan waardevolle ecologische elementen en factoren die (potentieel) in 
een gebied voorkomen. Waardevolle elementen zijn bijvoorbeeld: zeldzame soorten, 
biodiversiteit, uitgestrektheid, etc.

NNN (Natuurnetwerk Nederland) Netwerk van natuurgebieden in Nederland. De realisatie daarvan is een 
verantwoordelijkheid van de provincie. Eerder heette dit de EHS: rijksoverheid.nl �.

Rode lijst Lijst van soorten die in Nederland zeldzaam zijn, of dreigen te verdwijnen. De lijst heeft 
geen juridische status: minlnv.nederlandsesoorten.nl �.

Vogelrichtlijn Europese richtlijn die aangeeft welke soorten en welke leefgebieden beschermd moeten 
worden: minlnv.nederlandsesoorten.nl �.

Wet Natuurbescherming Wet die bepaalt hoe de natuur in Nederland beschermd wordt. De wet is van kracht sinds 
1 januari 2017 en vervangt 3 eerdere wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet 
en de Flora- en Faunawet: rvo.nl �.

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/doelsoortenlijst-soort-van-doelsoortenlijst
https://data.overheid.nl/dataset/5727-interim-omgevingsverordening--groenblauwe-mantel
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/habitatrichtlijn
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/wetgeving-voor-natuurbescherming-in-nederland
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/vogelrichtlijn
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming
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