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“Het project Koegorspolder is uniek”
Jingyi Zhang, Projectleider
Jingyi Zhang is Shells projectleider voor het zonneproject 
Koegorspolder, dus voor allebei de delen Sluiskil en 
Tractaatweg. Ze houdt het overzicht en onderhoud onder 
meer ook het contact met de aanpalende bedrijvigheid.

“Beide delen van het zonnepark Koegorspolder zijn 
uniek vanwege de manier waarop ze aansluiten op het 
elektriciteitsnet. Shell werkt namelijk nauw samen met 
de eigenaren van bestaande netwerken.” 
In het geval van Sluiskil, het zuidwestelijk deel, loopt 
de verbinding naar het bestaand onderstation van 
de Yara Sluiskil en gaat de stroom zo verder naar het 
elektriciteitsnet. Voor de Tractaatweg, het noordoostelijk 
deel, sluit de verbinding aan op het windpark, waarvan u 
de turbines vast wel kent.
“Duurzame stroomopwekking, in dit geval van het 
zonnepark, verbinden met het elektriciteitsnet is niet 
alleen het aansluiten van een kabel,” zegt Zhang. “Er zijn 
bijzondere werkzaamheden nodig, waarbij ingenieurs 
kijken naar hoe de capaciteit van het stroomnet zo 
effi ciënt mogelijk kan worden benut.”

Shell heeft al zonneparken in Moerdijk, Heerenveen, 
Emmen (2 stuks) en opende dit voorjaar Sas van Gent-
Zuid. De Koegorspolder is voor Shell een beetje anders, 
omdat hier geen eigen kabel aan het elektriciteitsnet 
wordt gekoppeld. “Het project in de Koegorspolder wordt 
een visitekaartje van hoe we op bestaande netwerken 

aansluiten. En dat kunnen we dan weer later toepassen 
op meer zonneparken.”

Jingyi Zhang zegt dat Shell het heel belangrijk vindt om 
samen te werken met de lokale autoriteiten, bewoners en 
bedrijven. “Alleen met goede relaties wordt het zonnepark 
een succes. Bij Shell willen we altijd een bijdrage leveren 
om duurzame stroom naar de samenleving te brengen, 
maar we kunnen het alleen samen doen, met u.”
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In deze editie:

• Zonnepark Koegorspolder komt eraan 
• We haken aan op de typische, Zeeuwse natuur 
• Het project Koegorspolder is uniek

UITNODIGING: 

Kom naar de bijeenkomst 
Start bouw zonnepark Koegorspolder

Wanneer? Maandag 23 mei 2022, inloop van 19.30 tot 20.30 uur
Waar? De Halle – Gregoriuscentrum, Rooseveltlaan 1a, 4571 HT Axel

Tijdens de interactieve informatiemarkt kunt u met Shell en de gemeente Terneuzen van gedachten 
wisselen over zonnepark Koegorspolder. Stel vragen en deel eventuele zorgen. Omgevingsmanager 
Marieke Palm is er voor een toelichting over de bouw en wat u ervan wel en niet merkt. Feddes/Olthof 
Landschapsarchitecten lichten het ontwerp van het zonnepark toe. Voor vragen over de groenontwikkeling 

kunt tijdens de avond terecht bij leden van de werkgroep Tijdelijke Natuur.
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Zonnepark Koegorspolder komt eraan

Shell begint op 16 mei offi cieel met de bouw van het zonnepark Koegorspolder. Op twee naast elkaar liggende 
gronden in Terneuzen zullen de komende 25 jaar zonnepanelen, omgeven met natuurzones, komen. Een stimulans 
voor groene stroom naar bedrijven en, misschien wat onverwacht, een opsteker voor bijenpopulaties.

Tussen de woonkernen Sluiskil en Axel heeft de gemeente Terneuzen twee zonneparken vergund: één direct pal 
ten zuiden van het bedrijventerrein Sluiskil-Oost en één direct ten westen van de Tractaatweg/N62 bij Schapenbout. 
Samen vormen ze zonnepark Koegorspolder, en bevestigen daarmee de voortrekkersrol van de gemeente Terneuzen 
in duurzame energie.

Voor u als omwonende is er een speciale informatiebijeenkomst over de start van de bouw op 23 mei in De Halle in 
Axel. Zie de uitnodiging op de voorpagina van deze nieuwsbrief.

Oppervlakte: 66,8 
hectare

128.304 
zonnepanelen

Opgesteld 
piekvermogen: 

71,1 MW

39,6 ton CO2-
besparing per jaar

Zonnepark 
Koegorspolder 
in cijfers

Nieuwsbrief mei 2022

Shell en de gemeente Terneuzen werken samen: 
“We haken aan op de typische, Zeeuwse natuur”

Shell werkt bij de Koegorspolder nauw samen met Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, de werkgroep Tijdelijke 
Natuur en natuurlijk met de gemeente Terneuzen. Waar Jingyi Zhang het hele project leidt, is Marieke Palm voor Shell 
de omgevingsmanager. Zij is dus ook uw aanspreekpunt. Samen met ecoloog Alex Wieland en beleidsmedewerker 
Duurzaamheid van de gemeente Terneuzen Glenny Davidse vertelt Marieke Palm over de Koegorspolder.

“We haken aan op de typische, Zeeuwse natuur en de landschapswaarde. Met klavers en andere bloemen hopen we 
bijen en andere bestuivende insecten aan te trekken. Daarmee boekten we op ons zonnepark in Moerdijk al succes, 
waar al meer bijzondere bijensoorten zijn teruggekeerd in het landschap. “De hekken rond het zonnepark zullen 10 
centimeter van de grond komen, waardoor klein wild vrij toegang houdt en zich kan verschuilen en kan nestelen op 
het terrein.” 

Ecoloog Alex Wieland van de werkgroep Tijdelijke Natuur gaat invulling geven aan het beplantingsplan voor het 
zonnepark. “Het is een bijzonder gebied. Er zijn akkerranden, keverbanken, bloemenblokken, historische gewassen 
en vernieuwende, experimentele gewassen. Ook zijn er hoogstamboomgaarden, poelen en Zeeuwse hagen. Deze 
elementen trekken we door aan de randen van het zonnepark. Ook wordt het gebied zo ingericht dat er voldoende 
licht op de bodem valt om vegetatieontwikkeling en bodemleven te behouden.” 
Het zonnepark sluit aan bij het unieke project Tijdelijke Natuur Koegorspolder van Yara en North Seaport. Behalve 
ecoloog Alex Wieland, Yara en North Sea Port, zit ook de Zeeuwse Milieufederatie in de projectwerkgroep. Het gaat 
hierbij om overzien en het juiste beheer van de groenzones van het zonnepark.

Gebruik van wat er al bestaat

Zonnepark Koegorspolder maakt voor de technische 
infrastructuur zo veel mogelijk gebruik van wat er 
al bestaat. Omgevingsmanager Marieke Palm: “Het 
zuidwestelijk deel van het zonnepark, dat offi cieel Sluiskil 
heet, sluiten we aan op het netwerk van de Yara Sluiskil. 
Het noordoostelijk deel, dat offi cieel Tractaatweg heet, 
sluiten we aan op het netwerk van de al bestaande 
turbines van Windpark Koegorspolder.
”Het zonnepark krijgt dus geen eigen aansluiting op het 
elektriciteitsnet, maar sluit aan op al bestaande netten. 
In totaal zullen 128.304 panelen worden neergezet, 
maximaal 2,4 meter hoog, op schuin liggende tafels 
gericht op het zuiden. Gezamenlijk zijn ze goed voor 
circa 71,1 megawatt piekvermogen. 

Zonne-energiebelofte Terneuzen

Samen met Shells zonnepark Sas van Gent-Zuid is 
de Koegorspolder goed voor de helft van de zonne-
energiebelofte van de gemeente Terneuzen tot 2030. 
Glenny Davidse is beleidsmedewerker Duurzaamheid 
bij de gemeente. “Het is voor ons heel belangrijk dat 
het zonnepark bijdraagt aan het optimaliseren van de 
bandbreedte op het stroomnet, zodat er niet te veel kabels 
en apparatuur bijgeplaatst nodig zijn. De opgewekte 
stroom helpt de industrie zo ook te elektrifi ceren, een 
essentiële stap in de energietransitie.”
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