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Meer dan alleen een zonnepark
Hij was al een tijd-
je in gebruik,
maar vandaag
wordt het 37 hec-
tare grote zonne-
park Oranjepoort,
tussen Emmen en
Klazienaveen, offi-
cieel geopend.

FRANK JEURING

N
og geen jaar na het start-
sein voor de bouw wordt
vandaag het zonnepark
langs de weg Emmen–

Klazienaveen geopend. Die snelheid
is typerend voor het hele project,
stelt initiatiefnemer Herman Idema.

De directeur van Vereniging Park-
management Bedrijventerreinen
Emmen (VPB) ging in januari 2016
met het idee van een zonnepark aan
de slag. ,,En nog geen drie jaar later
zat de stekker van Oranjepoort in
het net. Het ging ongekend snel.’’

En dat terwijl de zonneakker een
van de grootste is die op dit moment
wordt opgeleverd in Nederland. Dat
stelt Roland Pechtold, directeur van
het bedrijf GroenLeven dat Oranje-
poort ontwikkelde en gaat exploite-
ren. Het zonnepark beslaat een ge-
bied van ruim zeventig voetbalvel-
den en telt 88.000 zonnepanelen,
die samen 8.500 huishoudens van
stroom kunnen voorzien.

Bij de aanleg ervan zijn, op ver-
zoek van de VPB, zo veel mogelijk
bedrijven betrokken die lid zijn van
de ondernemersvereniging of die
uit de regio komen. Daarnaast stelde
de gemeente Emmen als grondeige-
naar de voorwaarde dat omwonen-
den moesten meeprofiteren van het

park. De inwoners van de Nieuw-
Dordrecht en Oranjedorp kunnen
zich aansluiten bij een energieco-
operatie, die een eigen deel van het
zonnepark bezit en daarvan de op-
brengsten krijgt.

,,Die laatste voorwaarde vonden
we twee jaar geleden best span-
nend’’, moet Pechtold bekennen.
Achteraf gezien bleek het voor hem
een openbaring. ,,Kijk, ik vind die
zonnepanelen geweldig. Maar ik kan
me ook goed voorstellen dat veel
mensen liever naar een grasveld kij-
ken. Zo creëer je draagvlak en wij wil-
len dit vanaf nu bij al onze nieuwe
zonneparken doen.’’

Een ander nieuwigheid op deze

zonneakker, is dat hier een kennis-
centrum wordt gebouwd. Herman
Idema hoopt dat daarmee voor de
zomer wordt begonnen. In dit pand
kunnen leerlingen van NHL Stenden
Hogeschool, Drenthe College en
scholen uit het voortgezet onderwijs
in de regio straks experimenteren
met nieuwe vormen van energie en
de opslag ervan. ,,Wij wilden niet al-
leen een zonnepark aanleggen, maar
hier ook innoveren’’, zegt Idema.
,,Want waar innovaties plaatsvin-
den, ontstaat werkgelegenheid.’’

De VPB-directeur noemt de ope-
ning van Oranjepoort een grote stap
op de nog lange weg om de Emmer
bedrijventerreinen energieneutraal
te maken. Ook kan het zonnepark lo-
kale bedrijven een betere concur-
rentiepositie bezorgen. ,,Zij kunnen
via het net stroom van dit zonne-
park afnemen. Daarvan krijgen ze
een certificaat van oorsprong en
daarmee scoren ze bijvoorbeeld be-
ter bij aanbestedingen.’’

Hoop dat bouw
kenniscentrum
studenten voor
de zomer begint
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