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Zeeland krijgt het grootste  
zonne-energie park van Nederland 

Solarpark Zeeland en ib vogt zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Solarpark Scaldia, 
het grootste zonne-energie park van Nederland, er komt. 

Ongeveer 140 duizend zonnepanelen worden geplaatst op 40 hectare in de leidingstrook 
rond de Sloehaven in de gemeenten Borsele en Vlissingen. Hiervan komt circa twee derde 
deel op het grondgebied van Borsele. Dit 50 MWp zonnepark kan stroom leveren aan de 
industrie en huishoudens in de regio en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het 
gebruik van duurzame energie in de directe omgeving. Met dit project is een investering 
van circa 40 miljoen euro gemoeid. 

Solarpark Scaldia verslaat daarmee zowel in oppervlakte als in capaciteit het tot nu toe 
grootste zonne-energiepark van Nederland, SunPort Delfzijl.  Dat werd afgelopen jaar ge-
realiseerd in Delfzijl. 

Eerste zonne-energie eind 2017 

Maandag ondertekenden Hans Hoven, directeur van Solarpark Zeeland, het bedrijf dat het 
zonnepark ontwikkelde, en Carl von Braun, directeur van ib vogt, de overeenkomst voor de 
bouw en exploitatie van het project. Het park wordt gebouwd met de zonnepanelen in een 
innovatieve oost-westelijke richting. Dat zorgt voor een efficiënter gebruik van het perceel 
en een beter productieprofiel gedurende de dag. 

ib vogt start met de aanleg van het park zodra vaststaat wanneer de stroomaansluiting 
voor het park  gerealiseerd kan worden. De bouwwerkzaamheden beginnen naar verwach-
ting in het voorjaar van 2017 en ib vogt heeft als doel voor het einde van het jaar de eer-
ste zonne-energie te kunnen leveren. 

Definitieve overeenkomst 

In 2015 werd een voorlopige grondovereenkomst getekend met Zeeland Seaports en  een 
aantal particuliere grondeigenaren. Medio 2016 werd de bouwvergunning verkregen. On-
langs werd aan het project een SDE+ exploitatie subsidie toegekend.  

Adviseurs 
Solarpark Zeeland heeft adviseurs ingezet om haar innovatieve ideeën te valideren. Green 
Giraffe was betrokken als financieel adviseur en heeft actief ondersteund in de uiteindelij-
ke  projectontwikkeling. Daarnaast heeft adviesbureau Willie Fikken ondersteuning gebo-
den bij de totstandkoming van de ruimtelijke onderbouwing. 



 

 

 

Over Solarpark Zeeland; 

Solarpark Zeeland is een Nederlandse projectontwikkelaar op het gebied van zonne energie 
met een focus op de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie projecten op industriële 
gebieden.  

 
Website: www.solarparkzeeland.nl 

Contact: Wanda Verhoeff  06 33 97 85 98 

http://www.solarparkzeeland.nl


Quote gemeente Borsele; 

Solarpark Scaldia komt er!
Wethouder Schenk vindt het een fantastische opsteker. Het project is innovatief en komt 
op een bijzondere plek in de leidingenstraat van de Vlissingse en Borselse haven. Het 
levert stroom voor 20.000 huishoudens, heeft aantrekkingskracht op vestiging van 
nieuwe, duurzame bedrijven in de haven en biedt zo mogelijk kansen om via collectie-
ven de burgers erbij te betrekken. 

Quote gemeente Vlissingen; 

De grootste offshore windhaven kan nu voor een groot deel draaien op zonne-energie. 
Dat is pas echt duurzaam.


