
View this email in your browser

Nieuwsbrief 1 - december 2020

Beste <<First Name>>, 

Bedankt voor jouw inschrijving op de nieuwsbrief Windpark Klaverspoor. Via deze

nieuwsbrief – waarvan dit de eerste is – houden we je graag op de hoogte van de bouw

van de zes windmolens nabij Binnen Moerdijk.

Afgelopen periode

Bodemonderzoeken in volle gang
In oktober namen we het investeringsbesluit voor de bouw van Windpark
Klaverspoor. Dat was ook het startsein om aan de slag te gaan met voorbereidende
werkzaamheden op de locatie van het windpark. Zo startten we in november met
grondonderzoeken. Met het in kaart brengen van de bodem kan op de juiste plek de
juiste fundering bepaald worden. Zo kijken we of er bijvoorbeeld niet-gesprongen
explosieven in het veld liggen. Tijdens het onderzoek werd een granaat uit de
Tweede Wereldoorlog gevonden. 

https://mailchi.mp/489a07c8594b/nieuwsbrief-1-windpark-klaverspoor-9481412?e=[UNIQID]


Lees meer

Kennismaken
Willem Barendse is aangesteld als site
manager voor Windpark Klaverspoor.
Als site manager coördineert,
controleert en begeleidt Willem de
bouw. Hij zorgt er dus voor dat de bouw
goed verloopt. Sinds dit najaar is hij
bijna dagelijks op locatie aanwezig.
Ons tijdelijke bouwkantoor staat op het
erf van één van de landeigenaren. Het
kan zijn dat je overlast ervaart van de
werkzaamheden of dat je vragen hebt.
Hiervoor (en voor een bakje koffie) kun
je terecht bij Willem. Wat doet 'ie nog
meer? En wanneer is zijn werkdag
geslaagd? Je leest het in dit interview 

Afgelopen periode

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 15 december vond er een (digitale) informatiebijeenkomst plaats met
omwonenden. Daarin legden onder andere Hidde Seidel (projectmanager) en Willem
Barendse (site manager) van Vattenfall uit wat je als omwonende kunt verwachten
van de bouw. Bekijk een samenvatting van de slides via onderstaande button.

Meer informatie

Komende periode

Plan windenergie A16 definitief

https://windparkklaverspoor.nl/2020/12/22/bodemonderzoeken-in-volle-gang/
https://windparkklaverspoor.nl/2020/12/02/kennismaken-met-willem-sitemanager/
https://windparkklaverspoor.nl/wp-content/uploads/2020/12/Samenvatting-slides-bijeenkomst-15-december-v3-1.pdf


In juli dit jaar concludeerde de Raad van State dat het plan Windenergie A16 op
enkele punten aangepast moest worden. Het betrof de beoordeling van de geluids-
en schaduwoverlast van windmolens. Deze maand heeft de Raad van State
ingestemd met aanpassingen die door de provincie zijn gedaan. Daarmee is het plan
voor de bouw van windparken naast de A16 (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer,
Galder en Hazeldonk) onherroepelijk. 

Lees meer

Technische
hoogstandjes
Windmolens zijn een mooi staaltje
techniek. De laatste jaren worden ze
steeds efficiënter en daardoor wekken
ze meer groene stroom op. Voor
Windpark Klaverspoor maakt Vattenfall
gebruik van het type N149 van Nordex.
Projectmanager Hidde licht toe: “Het
mooie aan dit type is dat dit een van de
nieuwste turbines is van Nordex. We
zijn dan ook een van de eerste waar
deze in 2022 geïnstalleerd gaan
worden."

Lees meer

Heb je vragen over de bouw van Windpark Klaverspoor? Stel je vraag via de website of bel
met onze site manager Willem Barendse. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via
06-53929676. 
  
Namens het projectteam van Vattenfall wensen we je fijne feestdagen en een gelukkig
2021!

6 windmolens 

2022 eerste stroom 

5,7 megawatt per turbine 

30.000 huishoudens 

https://energiea16.nl/plan-definitief-28-windmolens-langs-de-a16-west-brabant/
https://energiea16.nl/plan-definitief-28-windmolens-langs-de-a16-west-brabant/
https://windparkklaverspoor.nl/contact/


www.windparkklaverspoor.nl 

Wil je de manier waarop je onze nieuwsbrief ontvangt wijzingen? 
Verander je voorkeuren of meld je af van de nieuwsbrief. 
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