7 mei 2020

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.
Werkzaamheden in het weekeinde
De wegen van het windpark zijn klaar, bijna alle kraanopstelplaatsen zijn gereed en de
heiwerkzaamheden voor de fundamenten zijn grotendeels afgerond. Om de volgende stap in het
bouwproces te kunnen zetten, is het hoogstwaarschijnlijk nodig dat er komende zaterdag (9 mei)
wordt doorgewerkt.
Het gaat om het zogeheten koppensnellen. Het beton van het bovenste deel van de heipalen wordt
verwijderd. Daardoor komt de wapening in de heipalen bloot te liggen. Deze wapening wordt in de
volgende stap vervlochten aan de wapening in het fundament en de ankerkooi. Deze ankerkooi zorgt
weer voor de verbinding van het fundament met de windmolen. Als straks het beton rond alle
wapening is gestort, vormen de heipalen, het fundament en de windmolen één geheel.
Op onderstaande foto ziet u de heipalen van één van de windmolens. Van dit bovengrondse deel van
de heipalen wordt bij het koppensnellen het beton weg gebikt (tekst loopt door onder de afbeelding).

De ankerkooien worden volgende week geplaatst. Om te zorgen dat dit belangrijke onderdeel geen
vertraging oploopt, is het hoogstwaarschijnlijk nodig om komende zaterdag door te gaan met het
koppensnellen. Omdat dit afwijkt van de gebruikelijke werkdagen en -tijden, leek het ons goed dit te
melden. Het wegbikken van het beton kan hoorbaar zijn in de omgeving.
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,
Pure Energie en Windunie

