21 oktober 2020

Nieuwsbrief over Windpark Weijerswold
Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de stand van zaken rond Windpark Weijerswold.
Opruimen en afwerken terrein
De windmolens zijn gebouwd en het testen van alle apparatuur is in volle gang. Nog steeds is de
planning dat dit jaar de testfase wordt afgerond en de windmolens volledig in bedrijf worden gesteld.
We melden het via onze nieuwsbrief als het zover is.
Intussen wordt het terrein van het windpark opgeruimd en afgewerkt. Dat kan doordat er geen
bijzondere transporten of veel andere vrachtbewegingen meer nodig zijn.
Vanaf de week van 26 oktober wordt onder andere de tijdelijke puinverharding bij de windmolens
opgeruimd. De zogeheten kraanopstelplaatsen – de verharde plekken waar de hijskraan stond – zijn
tijdens de bouw groter dan tijdens de exploitatiefase. Dit is nodig om tijdens de bouw alle
onderdelen een plek te kunnen geven. Het puin dat vrijkomt bij het verkleinen van de
kraanopstelplaatsen wordt met reguliere vrachtwagens afgevoerd.
Ook worden tijdelijke bochtverbredingen opgeruimd. Overtollige grond die is vrijgekomen bij de
bouw, wordt waarschijnlijk deels ter plekke verspreid en deels afgevoerd.
Eén van de laatste punten van het afwerken van het terrein is het grotendeels asfalteren van de
wegen binnen het windpark. Naar verwachting worden deze asfalteringswerkzaamheden in het
eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd.
Hekken sluiten toegangswegen af
Bij de toegangswegen naar het windpark worden permanente hekken geplaatst. Het is ook in de
exploitatiefase van het windpark voor onbevoegden niet toegestaan om op de wegen en
kraanopstelplaatsen te komen en daarom komen deze hekken er. Hieronder ziet u op een
plattegrond aangegeven waar de hekken komen (de rode strepen op de plattegrond):

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

