
 
 

 

Bedrijventerrein Axelse Vlakte waar recyclingbedrijf Sagro op eigen terrein (midden op de 

foto, boven de blauw) en de Zeeuwse energiecoöperatie Zeeuwind elk één windturbine willen 

bouwen met een tiphoogte (inclusief rechtopstaand rotorblad) van 199 meter. © North Sea 

Port 

 

Bedrijfsleven Kanaalzone wil 
meer windturbines, maar of ze er 
ook komen? 

 
TERNEUZEN - Een keur aan bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, waaronder 

aannemingsbedrijf H4A en recylingbedrijf Sagro, wil het voortouw nemen bij de 

ontwikkeling van windenergie.  

De Terneuzense politiek is er gevoelig voor. 
Harmen van der Werf 04-03-21, 12:44 

 

Sagro-directeur Raoul de Jonge en H4A-manager Martijn Verschuren lieten er deze week 

tijdens de raadscommissie omgeving in Terneuzen geen misverstand over bestaan. 

Opdrachtgevers, met name overheden, stellen steeds strengere eisen aan verduurzaming.  

Dat dwingt bedrijven over te stappen op een klimaatvriendelijke energiebron als groene 

waterstof, waarvoor zonne- en windenergie nodig is. ,,Met een dieselmotor scoor je niet 

meer", aldus Verschuren. 

 

 



Zonder duurzame energie geen toekomst 
Zonder duurzame energie geen toekomst meer, luidde kortweg de boodschap.  

Sagro wil daarom op haar bedrijfsterrein op de Axelse Vlakte een windturbine bouwen met 

een tiphoogte van 199 meter. ,,Anders vangt die geen wind, met de suikersilo's van Vlaeynatie 

in de buurt", stelde directeur De Jonge.  

De Zeeuwse energiecoöperatie Zeeuwind wil ook zo'n hoge windturbine op de Axelse Vlakte, 

om elektriciteit te leveren voor de productie van groene waterstof voor het Energieconsortium 

Kanaalzone. Onder meer H4A, Verbrugge Terminals, Multraship en De Pooter Olie, nemen 

daarin deel. 

Verschuren van H4A en De Jonge van Sagro raakten met hun pleidooien in de 

raadscommissie omgeving een gevoelige snaar. Als lokale bedrijven iets willen, ga je daar als 

raadslid niet zomaar voor liggen, hoe omstreden de bouw van meer windturbines ook is.  

Zie het signaal dat de dorpsraad Sluiskil deze week afgaf. ,,Genoeg is genoeg", wees 

voorzitter Jaak Martens op de 22 windturbines in de Koegorspolder.  

En dan is er nog de glastuinbouw bij de Axelse Vlakte die productieverlies vreest door 

schaduwwerking van twee windturbines als buren. 

 

Plannen een kans geven 
Al met al lonkt er toch een meerderheid in de Terneuzense gemeenteraad om plannen voor 

nieuwe windturbines een kans te geven. Naast de Axelse Vlakte mogelijk ook in de 

Paulinapolder ten westen van de Mosselbanken bij chemieconcern Dow en ten zuiden van de 

Mosselbanken in het Braakmangebied. Het college van B  en W wil die locaties aanwijzen om 

een wildgroei aan plannen te voorkomen. Het is dan wel aan de initiatiefnemers, zoals 

Zeeuwind en Sagro, om omwonenden en omliggende bedrijven mee te krijgen, waarna de 

gemeenteraad elk plan nog afzonderlijk moet beoordelen.  

Of het zo ver komt, zal 18 maart blijken, als de Terneuzense raad beslist of hij sowieso meer 

windturbines wil. 


