BouwNieuws
voor omwonenden
22 september 2022
Omwonenden van de 11 windparken van Windplan Groen kunnen in 2022 en 2023 veel
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.
(Op de kaart vindt u de diverse
windparken die in deze nieuwsbrief
worden genoemd)

Hoge Vaart Zuid, Oldebroekertocht en Hondtocht Zuid
De funderingen van Windpark Flevo Ventum zijn klaar. Bij Hoge Vaart Zuid wordt op sommige
locaties geheid, terwijl op andere locaties het vlechten van het funderingsstaal en het betonstorten
bezig is of zelfs al is afgerond.
Bij Oldebroekertocht is het heien gereed en staan het vlechtwerk en de betonstort voor de
funderingen op de rol
Eind oktober staat het ploegen van de nieuwe parkkabels bij Windpark Hondtocht Zuid gepland. De
verwachting is dat in november de eerste grondwerkzaamheden bij dit windpark beginnen.
Aanvoer onderdelen windmolens gaat beginnen
Als eerste stap voor de daadwerkelijke bouw komen binnenkort de eerste onderdelen op locatie
aan. De mastdelen, wieken en gondels van de windmolens komen met speciale transporten. Dat
gebeurt vaak in de avond en nacht om overig verkeer zo min mogelijk te hinderen.
De aanvoer van onderdelen begint bij Windpark Flevo Ventum. Zoals het nu lijkt, begint dat begin
oktober. Daarna is Windpark Hoge Vaart Zuid aan de beurt. In die volgorde worden ook de
windmolens gebouwd.
De aanvoer van onderdelen en bouw van de windmolens bij Windpark Oldebroekertocht begint
zoals nu is beoogd in maart/april 2023. BijWindpark Hondtocht Zuid volgt dit daarop aansluitend.

Alle onderdelen eerst richting Biddinghuizen
Alle onderdelen van de windmolens komen over snelwegen en provinciale wegen aan op de N305
(Biddingringweg) bij Biddinghuizen. Veel onderdelen komen per schip aan in de Flevokust Haven
bij Lelystad en gaan dan per vrachtwagen via de N710, Rietweg en Harderringweg richting
Biddinghuizen. De wieken komen per vrachtwagen vanuit Amsterdam over de N305
(Biddingringweg).
Windpark Hanze

Bij Windpark Hanze zijn de
eerste heiwerkzaamheden
begonnen. Dat is eind vorige
week omlijst met een feestelijk
tintje.

Kubbeweg
Terwijl bij Kubbeweg aan één zijde van het park voorbereidingen worden getroffen om materiaal
aan te voeren, wordt bij andere locaties gewerkt aan de fundering.
XY Wind
Ook bin XY Wind worden voorbereidingen getroffen voor aanvoer van materiaal.
Ansjovisstroom
Bij Ansjovisstroom worden oude funderingen verwijderd en funderingsputten uitgegraven.

