De effecten van grondgebonden zonneparken op de
bodemgesteldheid

Indicatief bodemonderzoek
onder zonnepanelen
Het aantal zonneparken neemt exponentieel toe1, terwijl de effecten
hiervan op de bodemgesteldheid nauwelijks zijn onderzocht. Door het
plaatsen van zonnepanelen veranderen de licht- en watercondities
voor de bodem. Kleinschalig experimenteel onderzoek levert indicatoren die het effect van zonnepanelen op de bodemgesteldheid aantonen. Deze indicatoren zijn nodig voor verdiepend onderzoek.
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Met het klimaatakkoord zette de Nederlandse overheid het doel
om in 2020 14 procent van de energie op te wekken met hernieuwbare bronnen (water, wind en zon).2 Een deel van deze
energie zal door grondgebonden zonneparken moeten worden
opgewekt. Van het totale landbouwareaal, dat ongeveer twee-derde van Nederland beslaat, zal ongeveer 2 tot 5 procent nodig zijn
om die doelstellingen te halen.3 Aangezien grondgebonden parken voor langere periode op de grond blijven staan en daarmee
licht en waterbeschikbaarheid beperken zijn er mogelijk effecten
op de bodemgesteldheid.
Echter is er nog nooit onderzoek uitgevoerd naar de effecten op
de bodemgesteldheid na het plaatsen van zonnepanelen. In 2015
werd in dit tijdschrift de vraag gesteld of zogenoemde ‘verzonnepaneling’ effect heeft op de bodem.4 De zonneparken bestaan
vaak uit grote panelen die uit meerdere rijen zonnepanelen zijn
samengesteld. Deze panelen schermen deels de bodem af en beinvloeden hiermee de water- en lichtcondities. Het is belangrijk
om de opwekking van zonne-energie niet ten koste te laten gaan
van onze kostbare bodem. Slimme inpassingen creëren mogelijk
een win-win situatie. Hierdoor worden negatieve effecten op de
bodem verminderd zodat hernieuwbare energieopwekking juist
samengaat met het versterken van de bodemgesteldheid.
Een goede gezondheid van de bodem is cruciaal voor het telen
van gezonde gewassen. Daarnaast kan een gezonde bodem bijdragen aan klimaatmitigatie (door het vastleggen van koolstof),
adaptatie (door het reguleren van wateroverschotten en -tekorten), het herstellen van nutriëntenkringlopen en het versterken
van de bodembiodiversiteit. Het bodemleven draagt op vele ma-
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nieren aan deze processen bij en is daardoor een goede indicator
voor de gezondheid van de bodem.5 De aanwezigheid en activiteit
van het bodemleven is sterk afhankelijk van organisch materiaal
van vegetatie als voedselbron.
Aangezien het aantal vergunningaanvragen voor grondgebonden
zonneparken toeneemt, maar het effect op de bodemgezondheid
nog onbekend is, initieerde Rijkswaterstaat een oriënterend onderzoek. Hiervoor heeft een groep van zes internationale masterstudenten van de Wageningen Universiteit een indicatief experimenteel onderzoek uitgevoerd in vier verschillende zonneparken
in Nederland. Het onderzoek vond plaats in het najaar van 2018,
wat gekenmerkt werd door een extreem droge zomer. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de vorm van een consultancy project, in
een tijdsbestek van acht weken.

Onder zonnepanelen neemt de
activiteit van het bodemleven af

De gesteldheid van de bodem werd kwantitatief gemeten met behulp van indicatoren die de drie basale componenten van bodem
representeren: chemie, fysica en biologie. Deze indicatoren werden vervolgens kwalitatief met elkaar vergeleken om de bodemgesteldheid onder, naast en tussen de zonnepanelen te bepalen. De
indicatoren voor chemie waren de pH-waarde en bodemkleur,
voor fysica de bodemtextuur en -structuur en voor biologie de
aantallen en type regenwormen en de totale activiteit van bodemorganismen. De activiteit van bodemorganismen werd bepaald
door het meten van de CO2-uitstoot van de bodem, wat ook wel
bodemademhaling wordt genoemd.6 Een verandering in een van
deze componenten van de bodem heeft invloed op de andere
componenten en daarmee de bodemgezondheid. Zo kan bijvoorbeeld een veranderde pH-waarde bepaalde bodemorganismen
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FI G UUR 1 : S CHE MAT I S CHE I ND IC AT IE VO O R M ET IN G EN VA N B O D EM IN D IC ATO R E N GE M E TE N OP TW E E P LE KKE N I N HE T ZONNE PAR K.

aantrekken of juist afstoten.5 Deze bodemindicatoren werden
onderzocht op twee plekken in elk van de bezochte zonneparken;
één centraal in het park en één aan de buitenrand. Op deze plekken werden drie metingen gedaan: ten zuiden, ten noorden en
onder het zonnepaneel (Figuur 1). Dit werd gedaan om de invloed van meer zon en verhoogde afwatering (‘runoff’) aan de
zuidelijke kant te kunnen corrigeren. Daarnaast werd er ook een
controlemeting gedaan net buiten de invloed van zonnepanelen.
Alle metingen op een park werden op dezelfde dag verricht. Dit
werd gedaan om de resultaten zoveel mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken, maar ook vanwege limiterende onderzoekstijd.
Naast de gemeten bodemindicatoren werd ook de aanwezige vegetatie op bijzonderheden en in zijn globaliteit geobserveerd.
Hierbij werd de dichtheid van de vegetatie bepaald en het aantal
soorten genoteerd. Deze methode werd gehanteerd omdat de vegetatie de conditie van de bodem sterk beïnvloedt, en tevens een
indicator is die veranderingen in de bodemgezondheid weerspiegelt. De vegetatie werd beschreven op dezelfde plekken die (in later stadium) werden onderzocht voor de bodemindicatoren. Op
deze manier kon de vegetatie ook aan de resultaten voor de bodemcomponenten worden gerelateerd.
Naast de indicatoren voor de bodemgezondheid zijn ook externe
factoren meegewogen, zodat de vier bezochte zonneparken met
elkaar vergeleken konden worden. Externe factoren zijn invloeden van buitenaf die niet zijn veroorzaakt door de plaatsing van
de zonnepanelen. In interviews met de eigenaren werden externe
factoren door menselijk handelen bevraagd. Het ging hierbij
voornamelijk om het maairegime, gebruik van kunstmest, het
houden van schapen of ander vee, bestuivers en het zaaien van
bepaalde plantensoorten. Deze acties hebben alle invloed op de
bodemgezondheid, maar zijn niet veroorzaakt door het plaatsen
van de zonnepanelen. Als laatste werd de inpassing van de zonnepanelen zelf onderzocht en beschreven: de oriëntatie, grootte
en oppervlak van de panelen op het land.
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De vier bezochte zonneparken hadden een zuidelijke paneel-opstelling en waren niet meer dan twee jaar in werking. Ondanks
de jonge leeftijd werden bij alle zonneparken effecten op de vegetatie waargenomen. Onder de zonnepanelen was minder dichte
vegetatie aanwezig dan tussen de rijen zonnepanelen. Daarbij
werd een verschil in het type vegetatie waargenomen. Er werden
meer dicotyle soorten onder de panelen aangetroffen dan monocotyle soorten, vergeleken met tussen de rijen zonnepanelen.
Hierbij was het meest opvallend dat er een lagere dichtheid en
minder verschillende soorten vegetatie aanwezig waren onder de
zonnepanelen. Daarnaast werden ook drie ‘vegetatiezones’ waargenomen (Figuur 2). De eerste zone bestaat uit vegetatie die gedijt in de verminderde licht- en watercondities. De tweede en
derde zone hebben vergelijkbare vegetatie, terwijl die in de derde
zone in bloei staat. Dit duidt op meer beschikbaarheid van licht
in de derde zone. Ook opvallend was de aanwezigheid van groene
vegetatie op een strookje grond waarop een streep zonlicht valt
door een spleet van nog geen 5 centimeter tussen de panelen.
Ondanks dat de plek waar het directe zonlicht op valt verandert
met de stand van de zon, was dit blijkbaar genoeg voor de vegetatie om te groeien (Figuur 3). In de metingen voor pH-waarde en
de bodemkleur werden geen noemenswaardige veranderingen
waargenomen. Wel was de bodem onder de panelen vaak droger
en compacter dan tussen de rijen. Aangaande de biologie waren
er in het algemeen minder regenwormen en was de bodemademhaling onder de zonnepanelen lager. Opvallend was hierbij een

Zelfs de kleinste lichtspleetjes
tussen zonnepanelen geven
ruimte voor vegetatie
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gemiddeld hogere bodemademhaling aan de zuidelijke kant, vergeleken met de noordelijke kant van het zonnepaneel. Dit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door een hogere beschikbaarheid van
water vanwege afwatering van regenwater aan de zuidelijke kant
van het paneel.

en water beperkt dat de bodem kan bereiken, is de toplaag onder
het zonnepaneel vaak droger en compacter. Daarbij is er minder
vegetatie en dus voedsel voor bodemorganismen onder de panelen.
Deze resultaten leiden tot de hypothese dat door het plaatsen van
zonnepanelen minder licht en water onder het paneel beschikbaar
is, wat leidt tot minder vegetatie en daarmee plantenwortels, wat
vervolgens samen leidt tot minder bodemleven.
Noord
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FI GUUR 4: OVE R ZI CHT M E T R E S ULTATE N VAN DE VI E R B E LANGR I JKS TE IND IC ATOREN
VOOR DE E FFE CTE N VAN ZONNE PANE LE N OP DE B ODE M GE S TE LDHE I D. RESULTATEN
VE R S CHI LDE N TE N NOOR DE N, ONDE R E N TE N ZUI DE N VAN HE T PANE EL . SYMBOL EN
I NDI CE R E N R E LATI E VE , WAAR DE S ; + + HOOGS TE WAAR DE S, + HOGE WAA RD ES, - GEL IJF I GUUR 2 : DE VE RA N D ER EN D E L IC H T- EN WAT ER C O N D IT IES C R EËR E N E E N M I CR OKLI -

KE WAAR DE S, = GE LI JKE WAAR DE S.

MAAT O N DE R HE T Z O N N EPA N EEL. D R IE V EG ETAT IEZ O N ES Z IJ N Z ICHTB AAR OVE R DE
GRADI Ë N T VAN HET Z O N N EPA N EEL: O N D ER H ET Z O N N EPA N EEL ( Z ONE 1), TUS S E N DE
RI JE N ( Z O N E 3 ) E N EEN OV ER G A N G S G EB IED ( Z O N E 2 ) .

De observaties laten zien dat het introduceren van zonnepanelen
zichtbaar leidt tot het ontstaan van een microklimaat onder de
zonnepanelen, doordat de zonnepanelen licht en water tegenhouden. Hierdoor is er minder dichte vegetatie aanwezig onder
de zonnepanelen. Daarbij treedt er een verschuiving op in het
type vegetatie, van zonminnende vegetatie met veel grassen, naar
vegetatie die wel kan gedijen in de verminderde licht- en watercondities. Echter kan een kleine ruimte zonlicht doorlaten en het
microklimaat onder de zonnepanelen verstoren waardoor een
kleine zone met een hogere vegetatiedichtheid kan worden gecreeerd (Figuur 3).

Een oplossing om de afname van het bodemleven tegen te gaan
is wellicht het inpassen van zonnepanelen op een manier die
licht- en watercondities zo min mogelijk beïnvloedt, bijvoorbeeld
extra ruimte tussen de zonnepanelen en tussen de rijen. Ook is
het inzaaien van vegetatie die beter gedijt in schaduw een mogelijke oplossing om de afname van bodemleven te beperken en bodemgezondheid te versterken. Verdiepend onderzoek en monitoren van grondgebonden zonneparken zal licht moeten werpen op
de langdurige effecten van grondgebonden zonneparken op de
bodem.
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F I GUUR 3 : DO O R D E L IC H T SP LEET J ES V ER A N D ER T H ET M IC R O K L IM AAT, WAAR DOOR
BI N N E N HE T BE RE IK VA N D E DAG EL IJ K SE Z O N N ESTA N D R U IM T E W OR DT GE GE VE N AAN
Z O N MI N N E N DE GR A SS EN. D IT L EID T TOT EEN H O G ER E V EG ETAT IED I CHTHE I D.

De resultaten van de metingen aan de vier belangrijkste bodemindicatoren geven een duidelijke indicatie voor de relatie tussen zonnepanelen en bodemgezondheid (Figuur 4). Dit is ook voorspeld
en beschreven in een oriënterend onderzoek van Kok en collega’s
eerder in dit tijdschrift.7 Doordat het paneel de hoeveelheid licht
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