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In de Koegorspolder wordt al bijna 10 jaar met 
tijdelijke natuur gewerkt, om tijdelijk onbenutte 
plekken fraai in te vullen. Yara Sluiskil is er mee 
gestart. Vervolgens sloot North Sea Port zich 
daarop aan, en sinds afgelopen zomer is Shell erbij 
gekomen voor het zonnepark. 

Het doel is een aaneengesloten gebied met 
akkernatuur, weilanden, hoogstamboomgaarden, 
hagen, bomenrijen en dijkbeplanting maken, waar 
van alles te zien is, waar het voor dieren en planten 
goed toeven is en je een prachtige wandeling kunt 
maken. Tijdelijke natuur is het thema van deze 
nieuwsbrief.

Thema Tijdelijke Natuur

Shell wenst u een gezond, gelukkig en zonnig 2023 
toe. Laten we er samen een mooi jaar van maken. 



Het werk achter de “handdruk”
Met aannemer Borislav Borisov

Hoe kijkt Schapenbout 
tegen Koegorspolder 
aan?
Met Levien de Groote

Voor de aanleg van zonnepark Koegorspolder heeft 
Shell Hec Solar gecontracteerd. Borislav Borisov 
is de projectmanager en leidt een team van tachtig 
mensen dat het zonnepark daadwerkelijk bouwt: de 
palen in de grond slaan, de zonnepanelen installeren 
en alles aansluiten op de schakelkasten.

“We noemen het ‘de handdruk’,” zegt Borislav Borisov, 
“de plaats waar de opgewekte stroom het Shell-
zonnepark verlaat en is verbonden met het stroomnet 
van de buren. Het is een van de meer unieke kenmerken 
van dit zonnepark. Shells Koegorspolder zal geen eigen 
kabel naar het grote elektriciteitsnet hebben, maar het 
westelijk deel zal aansluiten op die van Yara en het 
oostelijk deel op het windpark.” 

Voor het grote net betekent dit een constantere toevoer 
van elektriciteit, ofwel een beter gebruik van het netwerk.

Koegorspolder is ook op andere manieren uniek, zegt 
Borisov. “We wisten dat de grond vrij nat zou zijn, maar 
het land is al maanden niet droog geweest. Zelfs op 
zonnige dagen is er te weinig wind om de bodem droog 
te blazen. De modder zorgt wel voor een hele uitdaging. 
Voor ons die er elke dag in werken, maar ook voor de 
machines die we gebruiken.”

Dus, ook al is Zeeland de zonnigste provincie van 
Nederland, zonnepark Koegorspolder laat zien dat de 
elementen van de natuur altijd hun eigen verhaal willen 
vertellen. Maar ondanks die uitdagingen loopt de bouw 
van Koegorspolder op schema, aldus Borislav Borisov.

Levien de Groote is de officieuze “burgemeester” van 
Schapenbout, waar 30 huizen met zo’n 80 inwoners 
met 100 meter afstand naaste buren zijn van het 
oostelijk deel van zonnepark Koegorspolder. Wat 
vindt hij eigenlijk van de bouw van het zonnepark?

“Je merkt er nu eigenlijk niet zo veel meer van. Jazeker, 
toen de paaltjes erin werden geslagen, waarop de 
zonnepanelen worden gelegd, toen wel. Ga je langs het 
zonnepark, dan is het wel heel zichtbaar nog, want er is 
nog geen groen geplant. Dat hoort er toch wel bij en ik 
hoop ook zeker dat er spoedig struiken en later mooie 
bomen staan.”

Ondanks dat de panelen goed zichtbaar zijn, is Levien 
eigenlijk toch best blij met het zonnepark. “Veel liever 
dit dan nog meer industrie, of nog meer van die grote 
windmolens. En als het groen is aangeplant, zal het er 
best redelijk mooi uitzien.” 

Waar hij ook naar uitkijkt, is dat particulieren eventueel 
ook kunnen profiteren van de stroomproductie van het 
zonnepark. Dat gaat via Shell Energy, de tak van het 
bedrijf die duurzame elektriciteit van de Nederlandse 
zonne- en windparken van Shell aan bedrijven en 
mensen thuis levert. Shell Energy heeft beloofd met een 
aanbod te komen, zodra het zonnepark operationeel is.
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Het gaat, ondanks het soms natte weer, voorspoedig 
met de bouw van zonnepark Koegorspolder, aan 
weerszijden van de Tractaatweg bij Sluiskil. Marieke 
Palm, Shells omgevingsmanager van het zonnepark, 
geeft de laatste stand van zaken.

Hoe ver is de bouw?
Marieke Palm: “Alle paaltjes zijn in de grond geheid, en 
we lopen na welke nog wat dieper de grond in kunnen. 
Vandaar dat er af en toe nog wat getik te horen is. 
Ongeveer de helft van de 128.304 zonnepanelen liggen 
ook al op hun plek, en het grootste gedeelte van de 
kabels – die alles met elkaar verbinden – liggen in de 
grond. Op het oostelijk deel is er naast de batterijen een 
nieuw subsstation geplaatst – zeg maar een “regelkast” 
die de opgewekte stroom via het windpark op het Stedin-
net zal brengen.”

Hoe zit het met de regen van de
afgelopen maanden?
Marieke Palm: “Door het natte weer is het wel erg 
modderig geworden. Daarom wordt het fietspad minstens 
twee keer per dag schoongeborsteld. Dat doen we soms 
ook met de grotere wegen als dat nodig is.”

Wanneer is het klaar? 
Marieke Palm: “Het oostelijk deel van zonnepark 
Koegorspolder, dat ook wel Tractaatweg wordt genoemd, 
is klaar in de zomer van 2023. Het westelijke deel, 
genaamd Sluiskil volgt, ook in de zomer.”
 

STAND VAN ZAKEN 
bouw zonnepark Koegorspolder
Met Marieke Palm, omgevingsmanger

Shells Kids-eindejaarscadeautje 
via Voedselbank Terneuzen
Met een persoonlijke boodschap van individuele Shell-
medewerkers heeft Shell aan alle 540 kinderen in het 
bestand van de Voedselbank van Terneuzen een Kids-
cadeaukaart als eindejaarspresentje gegeven. Shell 
doet dit ook voor Voedselbanken op andere plekken 
in het land, rond de plekken waar Shell-locaties zijn, 
omdat buren nu eenmaal voor elkaar zorgen.



Hoe mooi is het als je vlinders de ruimte kunt 
geven, schapen kunt laten grazen en varkens kunt 
laten wroeten in het Zeeuwse landschap? Een 
fabriek of een zonnepark hoeft daarvoor niet in de 
weg te staan, toch? Wie al eens op het terrein van 
Yara Sluiskil is geweest, weet dat er verrassend 
veel ruimte is voor flora en fauna. Met zonnepark 
Koegorspolder als nieuwe buur wordt de Tijdelijke 
Natuur verder doorgetrokken. 

“Dit is voor ons geen bijzaak,” zegt Michèle Koch van 
Yara Sluiskil, “wij vinden het heel belangrijk dat ook de 
fabriek leeft in biodiversiteit.” Samen met North Sea 
Port, de Zeeuwse Milieufederatie en nu ook Shell, 
krijgen beesten, bloemen en planten de ruimte. Al sinds 
2013, toen het project Tijdelijke Natuur op en rond het 
terrein van Yara begon. 

Broedende slechtvalken in een 60-meter hoge toren, de 
patrijs, de kwartel, reeën en veel vlinders zijn dankzij dit 
project weer teruggekeerd in de omgeving. In een oude 
bunker uit de Tweede Wereldoorlog, werd een soort 
brievenbus geplaatst, waardoor mensen niet, maar 
vleermuizen er wel in terugkeren. 

“We hebben bovendien onze eigen “boswachter”, 
ecoloog Alex Wieland, die het allemaal in de gaten 
houdt en dus nu ook het Shell-terrein onder zijn hoede 
heeft,” zegt Koch.

Groenzones doorgetrokken op 
het zonnepark
Ze zegt het fijn te vinden dat groenzones kunnen worden 
doorgetrokken op het terrein van het zonnepark. Dat 
gebeurt zodra de panelen zijn geplaatst en de kabels 
naar de verdeelkasten zijn gelegd. Het ruimte geven 
aan dieren, is volgens Michele Koch een ecologische 
manier van natuurmanagement. 

“De slechtvalken houden de duivenstand in toom, wilde 
katten de kleine knaagdieren zoals muizen en ratten. 
Bijenhotels zijn er in eerste instantie voor de bevruchting 
van de hoogstamfruitboomgaard, maar hun vliegbereik 
gaat tot ver buiten ons eigen terrein.” 

Gezonde grond
Traditioneel is er variatie in geplante gewassen op 
het terrein van Yara Sluiskil, want voor een gezonde 
grond zet een boer niet ieder jaar hetzelfde op dezelfde 
kavel. Michèle Koch: “Zo stond er bij Yara een seizoen 
Wilhelminatarwe, ideaal voor het brouwen van speciale 
biersoorten. Dit was een project in samenwerking met 
de Universiteit van Gent dat een veel hogere productie 
opleverde dan verwacht. Andere bijzondere oude 
gewassen zijn Sint Jansrogge, Maartsche gerst en 
nog veel meer. Elke historische gewas heeft z’n eigen 
verhaal.”

Succesverhalen zijn fraai, maar het oog wil ook 
wat. “Zeker, het is toch veel beter dat je terrein er 
mooi bij ligt, dan dat het een dorre vlakte is of alleen 
maar netjes gemaaid gras. Niet alleen voor de vele 
honderden bezoekers die we ieder jaar bij Yara over 
de vloer krijgen, maar ook voor de werknemers en de 
omwonenden. Dat geldt ook voor het zonnepark. Dat 
er ‘toevallig’ zonnepanelen staan, hoeft het geven van 
ruimte aan de natuur en meer biodiversiteit niet in de 
weg te staan.”

Het Zeeuwse landschap krijgt meer ruimte met 
natuur op het zonnepark
Met Michèle Koch van Yara Sluiskil
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Wat houdt de akkernatuur 
precies in en wat groeit er zoal?
“De akkernatuur staat sterk onder druk. Veel 
kenmerkende soorten zijn afgenomen. We proberen 
in de Koegorspolder de afname van akkernatuur om 
te buigen in herstel, met verschillende gewassen en 
technieken. Graangewassen helpen dan goed, en die 
hebben we dan ook het meest staan. In de Tijdelijke 
natuur van de Koegorspolder kozen we voor heel oude 
gewassen: Sint Jansrogge, Wilhelminatarwe, Zeeuwse 
tarwe, emmertarwe, eenkoorn, spelt, haver en boekweit. 
Die rassen kom je in de moderne landbouw niet veel 
meer tegen.” 

Waarom zijn die gewassen dan 
toch belangrijk?
“Juist in die oude gewassen is ruimte voor akkerplanten, 
insecten en akkervogels. En we willen het graag laten 
zien aan bakkers, bierbrouwers en pastamakers, zodat 
ze er ook nog eens lekkere producten van kunnen 
maken.”

Hoe zit het met insecten?
“We leggen keverbanken aan, zodat nuttige kevers in de 
winter hun plekje hebben. In het voorjaar helpen zij ons 
om plaaginsecten te bestrijden. Ook zijn er veel stukjes 
met akkerkruiden. Die zien er mooi uit, en trekken veel 
insecten. Ze bevruchten het gewas, en zijn in de winter 
voedsel voor vogels. Geplante kruiden zorgen voor een 
beter bodem.”

Wat betekent de akkernatuur 
voor de biodiversiteit?
“Op akkers komt een grote scala aan planten en 
dieren voor. Hoe groter dit netwerk, des te beter de 
akkernatuur. Het herstel van de akkernatuur is goed 
voor de biodiversiteit en is ook van groot belang voor 
de landbouw. Zonder insecten is er geen bestuiving van 
onze gewassen. Ook krijgen plaaginsecten en ziektes 
meer kans als overal alleen hetzelfde gewas staat. We 
streven naar zoveel mogelijk variatie. Een lappendeken 
van verschillende perceeltjes werkt het best.”

Wie zorgt er voor de akker-
natuur in de Koegorspolder?
“Er zijn speciale agrarische natuurverenigingen, waarin 
landbouwers actief zijn met beheer van akkerranden, 
weilanden, dijken en landschapselementen. Tijdelijke 
natuur in de Koegorspolder wordt door de agrarische 
natuurvereniging De Groene Oogst gedaan. Op hoeken 
en langs de randen van het zonnepark kunnen we met 
akkernatuur bedreigde soorten een steuntje in de rug 
geven, met variatie van gewassen, kruidenmengsels, 
weiland, hagen en hoogstamfruitbomen.”
 
Wat kan iedereen thuis doen 
voor het verbeteren van het leef-
gebied van (akker)vogels en 
insecten?
“In je eigen tuin kun je met het planten van verschillende 
inheemse bomen een brede bloeiboog met een 
goed aanbod van zaden en bessen geven. Ook 
een rommelhoekje met een takkenril is gunstig voor 
overwinterende dieren. Nestkasten en bijenhotels 
bieden dieren een gunstige woonplek.”  

Op pad met Alex en Melissa: de akkernatuur
Met Alex Wieland en Melissa Ernst

In de nieuwsbrieven van zonnepark Koegorspolder nemen ecoloog Alex Wieland en Melissa Ernst van 
de Zeeuwse Milieufederatie u telkens mee naar een andere plek. Vorige keer vertelden zij alles over de 
hoogstamfruit-boomgaard, in deze aflevering nemen zij u mee in de wereld van de akkernatuur.
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Aan deze editie werkten mee
Alex Wieland, Annelies Korst, Borislav Borisov, Kim 
Gosman, Levien de Groote, Marc Potma, Marcel Burger, 
Marieke Palm, Melissa Ernst, Michèle Koch, Wendel 
Broere

Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of bewerken van 
artikelen dient men toestemming van de redactie te vragen. Hoewel 
Shell-maatschappijen een eigen identiteit hebben, worden zij in 
deze publicatie soms gemakshalve met de collectieve benaming 
‘Shell’ of ‘Groep’ aangeduid in passages die betrekking hebben op 
maatschappijen van Shell plc, of wanneer vermelding van de naam 
van de maatschappij(en) gevoeglijk achterwege kan blijven.
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Als in dit blad meningen staan over mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen, mogen deze niet worden beschouwd als een advies 
tot aan- of verkoop van aandelen Shell plc.
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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


