BouwNieuws
voor omwonenden
24 oktober 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 op de laatste pagina vindt u de diverse windparken die in deze nieuwsbrief worden genoemd)

Onderdelen via haven Lelystad
De aanvoer van onderdelen voor diverse windparken binnen Windplan Groen is op gang gekomen.
Veel torendelen komen bijvoorbeeld via de haven in Lelystad. Daar worden ze doorlopend
aangevoerd. In de late avond en nacht volgt dan transport per vrachtwagen naar de diverse
windparken.

Windpark XY Wind
Windpark XY Wind krijgt windmolens van
twee leveranciers: GE en Vestas.
De (kleinere) Vestas molens worden als
eerste gebouwd. Inmiddels staan twee van
de drie exemplaren.
Kenmerkend aan deze drie windmolens zijn
de rode markeringen. Die hebben (net als de
beperkte hoogte) te maken met de
aanvliegroute voor kleine luchtvaart naar
Lelystad Airport.

De andere zes windmolens van dit windpark
worden geleverd door GE. Deze windmolens
zijn hoger en krijgen geen rode
markeringen. Voor die zes GE-windmolens
van XY Wind is het funderen gestart.

Een van de GE-molens krijgt een fundering
met geschroefde heipalen. Die methode was
nodig in verband met de aanwezigheid van
kwetsbare apparatuur in een nabij gelegen
gebouw.

Kubbeweg
Bij windpark Kubbeweg worden de eerste torendelen op de fundering geplaatst. Verderop werd het
onderste torendeel al geplaatst bij een andere locatie. Daar kan nu de rest van de windmolen
opgebouwd worden met de hoofdkraan.

Vires Venti
De vijf windmolens van Vires Venti zijn
Vestas-molens. Deze windmolens krijgen
eveneens rode markeringen vanwege de
aanvliegroute voor de kleine luchtvaart naar
Lelystad Airport.

Windpark Hanze
De werkzaamheden volgen elkaar binnen windpark Hanze achtereenvolgens op. Waar aan de ene
kant van het windpark nog sprake is van grondwerkzaamheden wordt er al geheid op andere
locaties of zijn de voorbereidingen voor het heien gestart.
Het heien kan tot enige overlast leiden en mag om die reden uitsluitend plaatsvinden tussen 7.00
en 19.00 uur.

Flevo Ventum
Inmiddels zijn de eerste
windmolenonderdelen van Windpark Flevo
Ventum op locatie aangekomen. Op de
foto ziet u een gondel, drie wieken en een
hub op locatie.
De huidige planning is dat de bouw van de
eerste windmolens eind oktober begint.
Daaraan voorafgaand wordt eerst de grote
hijskraan die hiervoor nodig is,
opgebouwd.

Hoge Vaart Zuid en Oldebroekertocht
Bij zowel Windpark Hoge Vaart Zuid als Windpark Oldebroekertocht is het heien voor de funderingen afgerond. Er
moet nog wel voor verschillende fundamenten beton worden gestort. Die werkzaamheden lopen de komende tijd door.
De huidige planning is nu dat de aanvoer van windmolenonderdelen voor Windpark Hoge Vaart Zuid medio december
begint.

