
 

 

24 februari 2022 
 
Omwonenden van de windparken van Windplan Groen kunnen de komende tijd dveel 
bouwactiviteiten ervaren. Soms is het even rustig, dan weer gebeurt er een tijdlang heel veel. 
Via BouwNieuws houden we u, als omwonende, de komende jaren regelmatig op de hoogte. Dat 
kan gaan over de demontage van windmolens, afvoer van onderdelen, maar ook de aanvoer van 
zand, beton en asfalt of van apparatuur of onderdelen voor de turbines. 
 
Voor de parken Kubbeweg, XY Wind en Vires Venti is al begonnen met de voorbereidingen voor 
de bouw. Het ontgraven en aanbrengen van zand voor de zogeheten kraanopstelplaatsen en ook 
de plaatsing van duikers (XY Wind en Kubbeweg) is in volle gang. 
De kraanopstelplaatsen komen pal naast de toekomstige fundering van de windmolens en zijn 
bestemd voor de hijskranen die bij de bouw nodig zijn. Van Kubbeweg kunnen de 
kraanopstelplaatsen inmiddels worden geasfalteerd. 
 

Komende weken 
De komende weken worden de eerste 
kraanopstelplaatsen voor windpark Hanze 
aangelegd. Bij Ansjovisstroom werkt Van 
Gelder aan de tijdelijke verharding terwijl 
bij XY Wind de permanente wegen vorm 
krijgen. Datzelfde gebeurt bij Kubbe. 
Bij Vires Venti leidt de aanleg van de 
betonnen parkweg tot extra vrachtverkeer 
(betonmixers) 
 
Heiwerkzaamheden 
Als de parkwegen en kraanopstelplaatsen 
zijn aangelegd volgt een nieuwe fase: 
heiwerkzaamheden. 
Per windturbine worden tientallen heipalen 
geplaatst. Gekozen is voor zogeheten 
vibropalen waarbij eerst een ijzeren pijp 
wordt geslagen waarna beton voor de paal 
wordt gestort. Komende week start het 
heien naar verwachting aan de Kubbeweg. 

 
 
Kraanopstelplaatsen Flevo Ventum krijgen vorm  
Volgens de huidige planning worden de 5 kraanopstelplaatsen van Flevo Ventum in de komende 
weken voorzien van een laag asfalt. Dan zijn deze kraanopstelplaatsen klaar.  
Momenteel wordt er ook gewerkt aan de permanente parkweg van dit windpark, met name door 
het tracé daarvan uit te graven en er vervolgens beton op aan te leggen.  

BouwNieuws  
voor omwonenden 



 
 
Tijdelijke parkwegen Hoge Vaart 
Zuid 
De drie tijdelijke parkwegen van 
Windpark Hoge Vaart Zuid worden 
momenteel ook gerealiseerd. Deze 
sluiten nabij de adressen Olsterpad 6, 
Olsterpad 2 en Hondweg 20/Hondweg 
25 aan op de openbare weg.  
Op de plek waar de parkwegen 
aansluiten op openbare wegen zijn 
waarschuwingsborden geplaatst en 
tijdelijke snelheidsbeperkingen 
ingevoerd.  
 
Zie ook Windparken Pure Energie in 
Windplan Groen 
(windparkhogevaart.nl) 
 

 
 
 

 
Windplan Groen Journaal 
In het Windplan Groen Journaal van 
dinsdag 15 maart is er aandacht voor 
de voorbereidende werkzaamheden, 
met diverse reportages vanaf de 
windparken.  
De uitzending is die avond LIVE te 
volgen vanaf 19.30 uur via deze URL. 
 
Vanaf 16 maart is het Windplan Groen 
Journaal terug te zien via 
www.windplangroen.nl/journaal 
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