
proef met zonnepanelen 
op de dijk bij Ritthem

Waarom doet het 
waterschap dit?
Het waterschap streeft ernaar om in 
2025 energieneutraal te zijn. Daar-
naast werken we met onze partners in 
het Zeeuws Energieakkoord hard aan 
een Zeeuwse energiestrategie. Met als 
doel een duurzaam en energiezuinig 
Zeeland. Als waterschap hebben we 
veel terreinen (dijken, wegen, op-
pervlaktewater, installaties) die in 
potentie geschikt zijn voor de opwek-
king van duurzame energie. Zon-
nepanelen op dijken kunnen - onder 
voorwaarden - een onderdeel zijn van 
de duurzame energiemix in de ener-
gietransitie. Of we ook daadwerkelijk 
in Zeeland zonnepanelen op onze dij-
ken gaan leggen, hangt van een groot 
aantal factoren af. Het ligt voor de 
hand dat we eerst naar andere toepas-
singsmogelijkheden van zonnepanelen 
kijken. Maar àls er een beroep op onze 
dijken wordt gedaan dan is het van 
belang dat de zonnepanelen de dijk 

niet verzwakken. Dat wordt met name 
in de proef in Ritthem onderzocht. 
Maar dijken hebben ook grote land-
schappelijke, cultuurhistorische en 
ecologische waarden. Het verantwoord 
omgaan met deze waarden is dan ook 
een belangrijk onderdeel van een 
besluit om een dijk wel of niet te
gebruiken voor zonne-energie

Waarom is voor de dijk bij 
Ritthem gekozen?
Redenen dat we dit stukje dijk hebben 
gekozen zijn:
1. deze dijk maakt formeel deel uit 

van de primaire waterkering en dat 
zorgt er automatisch voor dat we 
hier op z’n strengst de watervei-
ligheid toetsen. Tegelijkertijd ligt 
de dijk niet direct aan zee zodat 
risico’s met de juiste maatregelen 
goed beheersbaar zijn;

2. het talud ligt op het zuiden gericht;
3. de dijk ligt vlak bij een net-

werkaansluiting van Enduris 

zodat (energie)voorzieningen in de 
buurt liggen;

4. de proeflocatie is in de buurt van 
de HZ/Scalda die zich in hun on-
derwijs ook steeds meer op duur-
zame energie richten. We willen 
hen actief bij de proef betreken.

Door wie wordt het onderzoek 
uitgevoerd?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
een consortium van overheden en 
kennisinstellingen, onder aanvoering 
van TNO en de Stichting Toegepast 
Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het 
kenniscentrum van alle waterschap-
pen. Aan het consortium nemen ook 
verschillende leveranciers van zon-
nepanelen deel. Het waterschap stelt 
als een van de consortiumpartners de 
proeflocatie beschikbaar.

Op de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem worden vanaf april dit jaar verschillende systemen 
met zonnepanelen geplaatst en in de komende drie jaar getest. Het gaat om systemen die qua 
uiterlijk vergelijkbaar zijn met zonnepanelen die in zonneweides worden toegepast. In de proef 
wordt onderzoek gedaan of de kwaliteit van de grasmat op de dijk niet achteruitgaat. 
De grasmat is een belangrijk onderdeel voor het goed functioneren van de dijk. De panelen 
verschillen daarom in de manier waarop regenwater afgevoerd wordt van de panelen en hoeveel 
licht wordt doorgelaten. Ook wordt gekeken hoe de panelen zo goed mogelijk in het landschap 
ingepast kunnen worden. Er worden daarom meerdere kleuren toegepast. Daarnaast wordt het 
draagvlak in de omgeving onderzocht. Op één van de systemen staat de Zeeuwse zeeheld 
Michiel de Ruyter afgebeeld. Eén systeem is anders. Hierbij wordt de grasmat vervangen door 
panelen die op een betonnen dijkelement liggen.



Wat gaan we daarvan merken?
We streven ernaar om de installatie ui-
terlijk in mei dit jaar af te ronden. Het 
plaatsen van de panelen en de techni-
sche installaties duurt enkele dagen. 
Nog onduidelijk is of alle systemen in 
één keer worden geplaatst of dat daar 
tijd tussen zit. Ook voor de installa-
tiebedrijven gaat het om innovatieve 
systemen en de ontwikkeltijden en/
of de levertijden zijn op voorhand niet 
exact bekend. De panelen zijn vanaf het 
dorp Ritthem niet te zien. De panelen 
steken niet boven de dijk uit. Vanaf het 
parkeerterrein boven aan de dijk zijn de 
panelen deels te zien. Op die locatie-
wordt een informatiebord geplaatst.

Hoe lang duurt de test?
Na de aanleg vinden periodieke in-
specties en monitoring plaats. TNO 
meet de energieprestaties van de 
verschillende systemen. De universi-
teit van Wageningen volgt de effecten 
van de zonnepanelen op de grasmat. 
Ook het waterschap volgt de monito-
ringsresultaten nauwlettend. Mocht 
er aanleiding voor zijn dan kan door 
het waterschap ingegrepen worden 
en de pilot stopgezet worden. Als de 
proef naar verwachting medio 2024 is 
afgelopen, wordt alles verwijderd en de 
dijk weer in oude staat teruggebracht.

Bij wie kan ik terecht voor 
informatie/vragen?
Voor informatie/vragen kunt u terecht 
bij Korine Hengst, de omgevingsma-
nager, op 06-22769897 of via email: 
korine.hengst@scheldestromen.nl

Postadres:
Postbus 1000, 
4330 ZW  Middelburg
Bezoekadressen:
Kanaalweg 1, 4337 PA  Middelburg
Kennedylaan 1, 4538 AE  Terneuzen
088 2461000 (lokaal tarief) 
info@scheldestromen.nl
www.scheldestromen.nl
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