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Hoe staat het nu met de bouw?
In gesprek met Marieke Palm, omgevingsmanager

De eerste zonnepanelen van zonnepark Koegorspolder zijn gelegd. Daarmee vordert de bouw van het park 
gestaag. Dit zegt Marieke Palm, die voor Shell omgevingsmanager van het zonnepark is. Ze vertelt er meer 
over.

“In het deel Tractaatweg stonden alle paaltjes begin september in de grond. De “stalen specht”, zoals ik het geluid van 
het “paaltjes timmeren” noem, heeft zijn werk gedaan. Voor het westelijke deel, dat als Sluiskil is vergund, verwacht 
ik dat in oktober alle paaltjes er staan,” zegt Palm. Ook met de zonnepanelen gaat het heel voorspoedig. Begin 
september al 8.000 stuks op de paaltjes in het Tractaatweg-deel. In totaal komen er op zonnepark Koegorspolder 
128.304 zonnepanelen.

Zijn er eigenlijk veel omwonenden die een praatje komen maken? “Dat valt wel mee, maar we hebben het ook liever 
niet op het terrein. Want iedereen op het terrein draagt beschermende kleding, en dat is niet voor niets. Maar via de 
website is er best regelmatig contact. Daar zaten afgelopen tijd ook een paar klachten tussen vanuit een buurtkern 
bij Tractaatweg. Het slaan van de paaltjes overdag was natuurlijk niet heel prettig als je nachtdienst draait en overdag 
wilt slapen. Dat snap ik goed. Nu we verder weg van de buurtkern zijn, denk ik dat het geluid ook minder storend is.”

Werkers in het veld
Palm zegt zich geen grote zorgen te maken over flinke 
regenbuien, die normaal zijn in Zeeland in deze tijd van 
het jaar. “Op ons zonnepark in Heerenveen was het 
geen onoverkomelijk probleem, al kan het natuurlijk wel 
een modderige boel worden voor de werkers in het veld. 
Wel willen we graag de kabels voor aansluiting van het 
zonnepark in de grond hebben, als de grond nog droog 
is. Die sluiten we dan “via de achterpoort” – namelijk via 
de koppeling van Yara Sluiskil en het windmolenpark 
Koegorspolder – aan op het elektriciteitsnet.” 

Dat zonnepark Koegorspolder geen geheel eigen 
aansluiting krijgt op het net, bespaart volgens Marieke 
Palm “een hoop gedoe” voor de netbeheerder. 
Voor de gemeente Terneuzen is het bovendien fijn dat 
het elektriciteitsnet zo optimaal mogelijk wordt gebruikt, 
en dat was ook een voorwaarde voor vergunning van 
zowel Sluiskil als Tractaatweg.

“Het is fijn dat het 
elektriciteitsnet zo optimaal 
mogelijk wordt gebruikt.”
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De gemeente Terneuzen heeft een ambitieus plan 
om voor 2030 bijna de helft van de afgesproken 
zonnestroom van heel Zeeland te produceren. 
En ze maakt daarin grote stappen. Alleen al met 
Shells zonneparken Sas van Gent-Zuid en straks 
Koegorspolder is ruim 100 van de 200 geplande 
megawatt zonnestroom per jaar geregeld. Wethouder 
Laszlo van de Voorde is dan ook blij met de voortgang.

“Ik ben trots op de manier waarop we, ondersteund met 
goede regelgeving, een grote productie van zonnestroom 
weten te behalen. Daarbij benadruk ik de burenregeling 
en het duurzaamheidsfonds, waarmee omwonenden 
van de zonneparken ook zelf een financiële meerwaarde 
kunnen halen uit de zonneparken.”

Logisch alternatief
De invulling die voor Koegorspolder is gekozen, maakt 
Van de Voorde gelukkig. Hij doelt dan zowel op de 
landschappelijke als de technische opzet. “We gaan 
natuurlijk niet zomaar landbouwgrond volbouwen met 
zonnepanelen. Het terrein van de Koegorspolder is 
bedoeld voor kassen, maar is daarvoor te versnipperd en 
past niet bij de schaalgrootte van moderne glastuinbouw. 
Zonnepanelen zijn dan een logisch alternatief, ook omdat 
er windturbines staan. Voor ons was het bovendien 
heel belangrijk dat natuur plaats krijgt, iets dat al door 
de Yara Sluiskil met de Milieufederatie was ingezet. De 
groenzones krijgen ook een ruime plek op het zonnepark.”
Het westelijk deel van het zonnepark Koegorspolder 
wordt aangesloten op het stroomnet van Yara, het deel 
ten oosten van de Tractaatweg wordt gekoppeld aan de 
windturbines. Zo wordt het gemeentelijk en regionaal 
stroomnet optimaal benut.

Wethouder Van de Voorde: “We hoorden van de 
netwerkbeheerder dat de capaciteit voor nieuwe 
aansluitingen beperkt was, een landelijk probleem. 
Maar door zogenoemd 
kabelpooling, net als 
carpooling deel je samen 
de capaciteit, leidt dit bij 
Koegorspolder tot een 
stabieler stroomnet. 
Het zonnepark sluit 
dus niet zelf aan op het 
elektriciteitsnet, maar op 
dat van Yara en van de 
windturbines.”

Voor de toekomst hoopt Laszlo van der Voorde dat naast 
zonne- en windenergie Terneuzen ook eigen groene 
waterstofproductie krijgt. “We hebben allerlei technieken 
nodig om duurzaam te worden. Daarin heeft de gemeente 
een eigen rol natuurlijk. Zo maken we ons wagenpark 
elektrisch, en slaan we een slag door gebouwen te 
verbeteren, inclusief de sportaccommodaties voor onze 
inwoners.”

Maar, zegt hij, transformeren naar duurzaamheid doen we 
samen. “Onder meer met een goede participatieregeling 
voor de omwonenden, zodat zij ook meeprofiteren. 
Ik hoop dat we met elkaar tot goede ideeën komen 
hoe buurtschappen mee kunnen profiteren van de 
energietransitie. Samen maken we Terneuzen duurzamer 
en daarmee nog meer leefbaar.”

“Trots op hoe we zonnestroom weten te behalen”
In gesprek met wethouder Laszlo van de Voorde, gemeente Terneuzen

“We hebben allerlei technieken nodig 
om duurzaam te worden.”

Brand in een 
zonnepark? 
Wie afgelopen zomer de PZC of Omroep Zeeland 
goed volgde, heeft het vast gezien. Op 19 juli 
was er een brand in zonnepark Sas van Gent-
Zuid. Shell kreeg van omwonenden en van media 
allerlei vragen. 

Bij Sas van Gent-Zuid merkten de infraroodcamera’s 
op het park direct de brand op. De brandweer werd 
gealarmeerd en het zonnepark is toen in overleg even 
uitgezet. Door de droogte was het gras erg vatbaar 
geworden voor vuur, maar door snel handelen van 
de brandweer werd minder dan twee uur na de 
eerste melding het sein brandmeester gegeven. 
Er is geen noemenswaardige schade ontstaan aan 
de installatie en na een grondige controle op de 
volgende dag, is de elektriciteitsproductie hervat. 

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.



Het zonnepark Koegorspolder sluit aan bij een al 
bestaand project voor tijdelijke natuur. Namelijk 
passend groen bij Yara Sluiskil en North Seaport, 
met streekeigen, Zeeuwse natuur. Shell trekt de zone 
naar het oosten verder door, het zonnepark in. Zo 
ontstaat een groter natuurgebied waarin je lekker 
kunt wandelen. Ecoloog Alex Wieland en Melissa 
Ernst van de Zeeuwse Milieufederatie nemen ons 
iedere nieuwsbrief mee op pad. Dit keer naar de 
hoogstamboomgaard.

Waar is een hoogstamboomgaard?
“Bij Yara en bij North Seaport zijn zogenoemde 
hoogstamboomgaardjes aangeplant met oude soorten 
peer-, appel-, pruim- en andere fruitsoorten. Ze horen 
bij dit deel van Zeeland. Bij elkaar zorgen ze voor lange 
bloeitijd en dat is gunstig voor veel insecten. Schapen 
doen de beweiding bij Yara, en dat levert een nostalgisch 
plaatje op. We hopen met hoogstamboomgaardjes de 
zeldzame steenuil te verleiden bij ons te komen wonen, 
want het is een ideaal leefgebied voor deze roofvogel.”

Wat is precies een hoogstamfruit-
boomgaard?
“Een hoogstamboomgaard heeft hogere en grotere 
bomen dan een zogenoemde productieboomgaard. In de 
hoogstamboomgaard zit de eerste tak op 1,80 meter van 
de grond, of hoger, en is er meer variatie in soorten en 
rassen fruit. De boomgaard is er niet alleen voor het fruit, 
maar het is ook weiland voor vee. Van oudsher kon door 
de variatie in soorten de lokale bevolking een groot deel 
van het jaar van fruit worden voorzien. Een duurzame 
en gezonde gedachte dus, waarnaar we nu steeds vaker 
terugkeren.”

Wat betekenen ze voor het Zeeuwse 
landschap en cultuurhistorie?
“Hoogstamfruitboomgaarden geeft het landschap van 
Zeeland zijn traditionele karakter. Vroeger zag je ze vaak 
bij boerderijen en rond de dorpen. Door ze kleinschalig 
terug te brengen, hopen we ze weer aan het landschap 
toe te voegen.”

Hoe kan een boomgaard onderdeel 
zijn van het zonnepark?
“In een groene “overhoek” aan de noordoostkant van het 
zonnepark is ook een hoogstamboomgaardje gepland, 
met oude rassen pruim, kers, appel en peer. Het wordt 
zo aangelegd dat de bomen geen schaduw werpen op 
de zonnepanelen.”

Hoe smaken de hoogstamvruchten 
dit jaar?
“Een bezoekje aan de hoogstamboomgaarden is zeker 
een mooie belevenis. Je kunt er voelen, ruiken en 
ontspannen. In de lente kun je genieten van de prachtige 
bloesems, luisteren naar het gezang van de vogels, en 
nu in de nazomer proeven van het rijpe fruit van appels 
en peren. Er loopt een wandelpad, dus je bent welkom 
om wat fruit te proeven. Geniet met mate en laat wat 
achter voor de andere wandelaars.”

Op pad … in de hoogstamboomgaard
Met ecoloog Alex Wieland en milieu-expert Melissa Ernst
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Meedoen aan zonne-energie 
Bewoners en omliggende bedrijven van zonnepark Koegorspolder hebben tijdens gesprekken en 
informatiebijeenkomsten aangegeven graag groene stroom af te nemen, boven andere vormen van 
participatie. Daarvoor is er Shell Energy, dat nu al groene stroom van zon en wind aan Nederlandse 
huishoudens levert. Shell werkt de mogelijkheden  uit voor crowdfundingsprojecten, waarmee de omgeving 
dan financieel kan participeren.

Bernhard Kornaat (81) woont in Axel en was in mei bij de informatieavond over de bouw van het zonnepark. 
Voor deze nieuwsbrief vertelt hij over zijn bevindingen.

“Van de bouw van het zonnepark merk ik heel weinig,” zegt Bernhard. “Alleen als je over de Tractaatweg rijdt, zie 
je dat er hard wordt gebouwd.” Bernhard heeft ook eigen zonnepanelen en merkt dat het opwekken van zonne-
energie niet iedere dag dezelfde stroom opwekt. “In de winter zie ik dat er aanzienlijk minder productie is. Dan zijn 
windturbines vast beter om stroom op te wekken.” 

Toch wil hij wel graag dat er zonnestroom wordt opgewekt, letterlijk dichter bij huis. “Ik vind het belangrijk dat eerst 
alle daken met panelen worden volgelegd. Op mijn huis heb ik er 14 en daarmee is mijn woning energieneutraal.”

Energietransitie 
vraagt om mentaliteitsverandering

“We hebben allerlei technieken 
nodig om duurzaam te worden.”

Verspilling tegengaan
Duurzaam energiegebruik vraagt volgens 
Bernhard om een mentaliteitsverandering, bij 
iedereen. “Ik ben uit 1941 en heb de eerste 
energiecrisis meegemaakt en geleerd dat je 
zuinig met energie moet omgaan. Verspilling 
moet je tegengaan. Om mij heen zie ik nog veel 
te veel verkwisting. Op de camping, bijvoorbeeld, 
laten mensen warmwaterkranen nutteloos lang 
openstaan. Ander voorbeeld: Gebruik geen auto 
voor korte ritjes.”

Bernhard kijkt uit naar financiële participatie in 
het zonnepark voor de omwonenden. “Het is dan 
belangrijk dat de condities aantrekkelijk zijn, zoals 
een laag risico en een goede vergoeding. Ik zie de 
mogelijkheden graag tegemoet.”
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Belangstelling!?
Heeft u vragen, wilt u persoonlijk op de hoogte 
gehouden worden met nieuwsbrieven of een 
uitnodiging ontvangen voor de opening van 
het zonnepark? Stuur ons dat een bericht via 
het contactformulier op de website:

www.shell.nl/energie-en-innovatie/zon/
zonnepark-koegorspolder


