
 

 

 

 

 

Geachte omwonenden en lokale ondernemers, 

 

Windpark Waardpolder zal binnenkort starten met de werkzaamheden ter voorbereiding van de bouw van 6 

nieuwe windmolens in de Waardpolder. Graag informeren wij u met deze brief over de werkzaamheden, de 

planning en geven wij u contactgegevens voor uw vragen, opmerkingen en meldingen. 

 

De werkzaamheden 

In de loop van 2019 zullen de 6 nieuwe windmolens worden geplaatst. Voordat het zover is zullen eerst de 

voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het maken 

van nieuwe funderingen, het maken van kraanopstelplaatsen voor het opstellen van hijskranen en het verwijderen 

van de masten en funderingen van de oude windmolens. De wegen in het windpark worden aangepast of tijdelijk 

versterkt met rijplaten. 

De aannemer zal het werkterrein afsluiten met hekken en het ketenpark beveiligen met camera’s. Op de 

toeleidende wegen zal de aannemer borden plaatsen om het bouwverkeer de juiste kant op te wijzen. 

 

De planning 

8 tot 12 oktober - Voorbereiden bouwplaats en aanvoeren heistelling 

Vanaf 15 oktober - Heiwerkzaamheden startend aan de zuidzijde van het windpark, dus bij windturbine 6.       
Het heien duurt tenminste 5 weken. 

Medio november - Start grondwerkzaamheden voor de aanleg van kraanopstelplaatsen en aansluitend 
volgt de sloop van de oude betonmasten en betonfunderingen 

Graag merken wij op dat onze planning afhankelijk is van de weersomstandigheden. Wij spannen ons er voor in 

om bovenstaande planning te halen, maar kunnen daar geen garanties op geven. In 2019 zal het werk vervolgen 

met de afbouw van de funderingen, de aanleg van kabels en vervolgens de montage van de nieuwe windturbines. 

Wij zullen u daarover in een later stadium nader informeren. 

 

Contact 

Mocht u gedurende de werkzaamheden vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze 

projectmanager Peter Spruijt. Hij is bereikbaar op mobiel nummer 06-577 996 61. Indien tijdelijk onbereikbaar 

kunt u een voicemail inspreken of een bericht sturen, zodat u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. 

Voor urgente meldingen die te maken hebben met de uitvoering kunt u het beste bellen met onze toezichthouder 

Hennie Veldhuizen. Hij is bereikbaar op mobiel nummer 06-109 430 88. 

Wilt u in het vervolg ook per email op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden, meldt u dan aan 

door een email te sturen naar info@wp-energiek.nl, meer informatie over het windpark kunt u lezen op de website 

www.wp-energiek.nl. 

Wij vertrouwen erop u via deze brief goed te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van windpark Waardpolder 

Onderwerp Start bouwwerkzaamheden windpark Waardpolder  

Datum 27 september 2018  
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