BouwNieuws
voor omwonenden
17 november 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 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)

Kubbeweg: van klein naar groot

Windpark Kubbeweg 2 bestaat uit twee lijnen. De eerste lijn krijgt inmiddels vorm.
Op de foto is goed te zien hoe de eerste torendelen opgebouwd worden. Dat gebeurt met behulp
van een kleinere kraan.
Op de achtergrond is de bouw verder gevorderd. Daar tilt een grotere kraan de bovenste
torendelen op hun plaats.

(Foto’s Klaas Eissens)

Kleine kraan klaar bij Vires Venti

De lijn van Vires Venti krijgt vorm (links). De onderste torendelen van alle windmolens zijn geplaatst. Dat kon met de
‘kleine kraan’. Die kraan is inmiddels vertrokken.
De opbouw van de bovenste delen gebeurt met behulp van de grote kraan. Die kraan bouwde afgelopen week de
laatste Vestas-molens van XY Wind en verhuist nu dus naar Vires Venti.

Bouw windmolens Flevo Ventum begonnen
De bouw van de windmolens van Windpark Flevo Ventum is begonnen. Er liggen al veel onderdelen op locatie bij dit
windpark, dus de hijskraan kan de windmolens nu één voor één opbouwen. In principe kan een windmolen in vier tot
vijf dagen opgebouwd zijn, maar door bijvoorbeeld te harde wind kan het onveilig zijn om de onderdelen te hijsen
waardoor er meer tijd nodig is. U kunt dus de komende tijd de grote hijskraan af en toe één of enkele dagen stil zien
staan; dat kan komen door te harde wind.
De hijskraan wordt na de bouw van een windmolen steeds afgebroken, in delen verplaatst naar de volgende
windmolen en daar weer opgebouwd. Dit proces van afbreken en opbouwen duurt steeds minstens vijf dagen.

Verwijderen bestaande windmolens Oldebroekertocht en Hondtocht Zuid
Onderdeel van Windplan Groen is dat de bestaande windmolens in het gebied worden verwijderd en vervangen door
minder, maar grotere windmolens die meer elektriciteit opwekken.
De huidige planning is dat in januari 2023 eerst één van de zes windmolens van Hondtocht Zuid wordt verwijderd. Dit
is nodig om genoeg ruimte te hebben voor het werk aan de nieuwe windmolens.
Daarna worden in het eerste kwartaal van 2023 de zes windmolens van Oldebroekertocht verwijderd, is nu de
planning. Aansluitend hieraan worden dan in het voorjaar van 2023 de overige vijf windmolens van Hondtocht Zuid
verwijderd.
De funderingen van de bestaande windmolens worden ook verwijderd.
Klik hier voor een korte video met uitleg en beelden van het verwijderen van een windmolen.

Inzicht in transportroutes
De bouw van 86 windmolens gaat gepaard met veel transportbewegingen. Van aanvoer van machines tot ritten met
betonmixers en transport van de diverse windmolen-onderdelen. Inzicht in de aanstaande transporten wordt gegeven
op de websitepagina www.windplangroen.nl/transportplanning

