16 oktober 2018

Nieuwsbrief over Windpark Weijerswold
Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de stand van zaken rond Windpark Weijerswold.
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u wel op de hoogte worden
gehouden? Klik dan hier om u aan te melden. De nieuwsbrief wordt u dan in het vervolg
toegestuurd per e-mail.
Onderzoeken in het gebied
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief meldden, moeten er veel praktische voorbereidingen worden
uitgevoerd voordat de bouw van de windmolens begint. Enkele van die werkzaamheden worden
binnenkort uitgevoerd in het gebied waar de windmolens zijn beoogd.
Het gaat om grondonderzoeken die omstreeks week 45 (de week van 5 tot en met 9 november 2018)
gepland staan. Dit betreft sonderingen, boringen en waterstandsmetingen.
Met het sonderen wordt de draagkracht van de bodem in beeld gebracht. Dit gebeurt met een
speciale vrachtwagen, een zogeheten sondeerwagen. Deze staat op de te onderzoeken locaties en
vanuit de sondeerwagen wordt met een staaf op de bodem geduwd. De plekken waar de
windmolens zelf komen, de locaties waar de hijskranen komen te staan en de wegen naar de
windmolens toe worden op deze manier onderzocht. De verzamelde informatie laat zien hoe sterk
de grond is. Deze informatie is onder andere van belang voor het ontwerp van het fundament van de
windmolens.
Door middel van de boringen wordt de samenstelling van de bodem onderzocht en kunnen
eventuele verontreinigingen worden ontdekt. Dit boren gebeurt met de hand door medewerkers in
het veld.
Er worden verder peilbuizen geplaatst om te kunnen meten wat de grondwaterstand in het gebied is.
We verwachten dat de werkzaamheden voor deze grondonderzoeken geen hinder voor de omgeving
veroorzaken.
Contact
We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze
nieuwsbrief of over het windpark, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Dat kan het beste door
een e-mail te sturen naar info@windinweijerswold.nl
Verder staat op onze website nog meer (achtergrond)informatie.
Het staat u uiteraard vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden in het
windpark. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook via de website, klik daarvoor hier.
Met vriendelijke groet,
Raedthuys Pure Energie en Windunie

