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OPINIE GROENE ENERGIE

Uitkijken voor ecologische
valstrikken

Hans Van Dyck & Veerle Van Eetvelde
Hoogleraar gedragsecologie Earth & Life Institute (UCLouvain);
Hoofddocent landschapskunde Vakgroep Geografie (UGent).
Zaterdag 12 september 2020 om 3.25 uur

Zijn drijvende zonneparken een goed idee? Het is niet
omdat een energievorm ‘groen’ is, dat hij het leven op
onze planeet een dienst bewijst, schrijven Hans Van Dyck
en Veerle Van Eetvelde.

Vanuit het hartje van de stille Kempen weerklonk deze week tromge-
roffel: ‘Zonnepanelen gaan voor het eerst te water’ (DS 9 september)
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20200908_97902627). In een
oude zandgroeve in Mol-Dessel ligt het eerste grote drijvende zonne-
energiepark in Vlaanderen. Als zonneparken op het land niet evident
zijn, drijven er kansen op het water oppervlak van meren en vijvers.

17.000 zonnepanelen drijven op een plas aan de grens van Dessel met Mol. © rr

<p>17.000 zonnepanelen drijven op een plas aan de grens van Dessel met Mol. <span class="credit">rr</span></p>
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Drijvende zonneparken zijn heel wat duurder dan zonnepanelen met
vaste voet op daken of op het land. Maar omdat het om een uitda-
gend innovatieproject gaat, staat de Vlaamse overheid klaar om mee
te helpen investeren. Flanders technology anno 2020.

De transitie van fossiele brandstof naar groene energie is ingezet. Dat
is nodig om de aangescherpte Europese klimaatdoelstellingen te ha-
len. Toch blijft het een uitdaging om duurzame, hernieuwbare ener-
gietechnologie toe te passen met weinig of geen milieu- en sociale
impact. Zeker in een ruimtelijk wanordelijke regio als Vlaanderen.
De druk op de open ruimte is hier erg groot, door diverse traditionele
en nieuwe ruimteclaims. Bovendien is er geen duidelijke en specifie-
ke ruimtelijke bestemming voor hernieuwbare energie. Het kan over-
al en nergens. Dat biedt flexibele kansen met diverse private part-
ners, maar sluit ruimtelijke wildgroei niet uit.

Energielandschappen

We moeten vermijden dat we bij de aanpak
van de klimaatcrisis nieuwe problemen

scheppen voor de biodiversiteit

De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt dat
de ruimte klimaatbestendig ingericht moet worden. Het Team
Vlaamse bouwmeester liet samen met andere relevante partners, zo-
als de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito), een
studie uitvoeren over de adequate ontwikkeling van energieland-
schappen. Ook op provinciaal niveau worden hernieuwbare energie
en energielandschappen gezien als hefbomen voor een meer klimaat -
bestendige ruimte.

De studies kijken nog niet naar het nieuwe concept van drijvende
zonnepanelen. Door onze nijpende ruimteproblematiek zullen we
groene energiesystemen verstandig moeten verweven met andere
functies en ze dus integreren in onze bebouwde en productieve land-
schappen. De tijd van makkelijk beschikbare ‘woeste’ gronden – on-
ontgonnen terreinen met natuurlijke begroeiing – is voorbij.

Zijn binnenwateren de nieuwe woeste gronden die ontsnappen aan
ruimtelijke claims? Een Limburgs meer in de regio Dilsen-Stokkem
is ondertussen alvast uitverkoren voor een volgende reeks vlottende
zonnepanelen met steun van de overheid. Het Agentschap Natuur en
Bos is bezorgd dat de ecologische functie van het meer als rust- en
voedselgebied voor watervogels zal afnemen door het project. Het
meer sluit aan bij meerdere waterpartijen van de Grensmaasvallei,
die van belang zijn voor beschermde watervogels. Natuurverenigin-
gen tekenden beroep aan tegen de vergunning voor het zonnepark.

Ongemakkelijke waarheid
Of groene energie tot meer rode cijfers voor onze biodiversiteit leidt,
weten we niet zeker, uit gebrek aan onderzoek. Maar zolang dat on-
zeker is, moeten we uitgaan van het voorzorgsprincipe. We kampen
niet alleen met de klimaatcrisis, maar ook met een biodiversiteitscri-
sis (DS 10 september) (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20200909_97477207). Eerder deze week rapporteerde deze krant
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nog over hoe aanpassingen aan windturbines levens van vogels kun-
nen redden (DS 8 september) (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20200907_97620275).

De internationale ecologische vakliteratuur toont dat zonnepanelen
als een ecologische valstrik kunnen werken voor waterinsecten. De
artificiële substraten weerkaatsen gepolariseerd licht, wat die insec-
ten aantrekt. Dat licht speelt een rol bij de keuze van hun waterrijke
leefgebied. Hun evolutionair ingebakken gedrag past zich niet snel
aan in landschappen op mensenmaat. We moeten vermijden dat we
bij de aanpak van de klimaatcrisis nieuwe problemen scheppen voor
de biodiversiteit. Dat hoort een permanente zorg te zijn.

Het is niet omdat een energievorm het adjectief ‘groen’ toebedeeld
krijgt, dat die automatisch het leven op onze planeet een dienst zal
bewijzen. Een ongemakkelijke waarheid die we beter helder voor
ogen houden, gepast evalueren en waar nodig bijstellen in
innovatieprojecten.

Soms helpt het ook om bij de buren te gluren. Het Nederlandse
Rijks waterstaat publiceerde al in 2018 een brochure over zonnepane-
len en natuur. Het uitgangspunt was dat het draagvlak voor groot-
schalige parken onder druk stond. De overheidsdienst stelde gere-
geld esthetische bezwaren vast en mensen bleken vaker bezorgd over
natuur en biodiversiteit in en om de gebieden met zonnepanelen.
Daarom werd een consortium opgericht dat zich boog over visuele
integratie in het landschap, de versterking van de natuurwaarde op
en om gebieden met zonnepanelen, meer creatief onderzoek en
proefprojecten om groene energie met landbouw te combineren.

Greenwashing
Een snelle transitie naar groene, duurzame energie met respect en
kansen voor biodiversiteit en oog voor esthetische waarden en het
landschap van de toekomst, is geen sinecure. Voor energielandschap-
pen ligt veel meer innovatie in het verschiet dan alleen technologi-
sche. Innovatieprojecten moeten zich meer expliciet buigen over de
keuze van de juiste locatie, de impact en landschappelijke inpasbaar-
heid met een ruimere schare aan expertise die in Vlaanderen be-
schikbaar is. De evolutie naar groene energie moet snel plaatsvinden,
maar wel op een doordachte manier – zonder in de valkuilen van
greenwashing te trappen. Dat vergt een open vizier voor kritische
analyse en bijsturing.

Dit jaar bestaat de Europese landschapsconventie twintig jaar. Die
conventie van de Raad van Europa biedt een kader voor een geïnte-
greerde en interdisciplinaire samenwerking aan de kwaliteit en duur-
zaamheid van het landschap. Zonneparken, windmolens en andere
vormen van groene energie zijn bij uitstek ruimtelijke vraagstukken
met impact op onze landschappen. Moeilijke, maar urgente vraag-
stukken worden beter niet alleen op kabinetten bedisseld. Ze vergen
een bestudeerde aanpak met voldoende inbreng van voortschrijdend
inzicht. Geen overbodige luxe als de Vlaamse overheid straks ook
succesvol werk wil maken van meerdere nationale parken en
landschapsparken.

Verschenen op zaterdag 12 september 2020
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