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Nieuwsbrief 2 - maart 2021

Beste <<First Name>>, 

Hierbij ontvang je de tweede nieuwsbrief over de bouw van Windpark Klaverspoor. Deze

nieuwsbrief sturen we ongeveer eens per twee maanden uit. In deze editie nemen we je

graag mee in de ontwikkelingen rondom de grondonderzoeken en de aanleg van

bouwwegen. 

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar buren, vrienden en familie die ook geïnteresseerd

zijn in het project. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.  

Hartelijke groet, 

Projectteam Vattenfall 
 

https://mailchi.mp/c8d909215220/nieuwsbrief-1-windpark-klaverspoor-10038032?e=[UNIQID]
https://windparkklaverspoor.nl/


Afgelopen periode

Vier explosieven uit Tweede Wereldoorlog
veiliggesteld
De grond rondom Windpark Klaverspoor herbergt veel sporen uit de geschiedenis.
Om veilig te kunnen bouwen aan Windpark Klaverspoor, is er door het team
Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) van Heijmans grondig onderzoek
gedaan naar de bodem. Maar liefst vier bommen en granaten zijn buit gemaakt,
variërend van 2 tot 14 centimeter in doorsnede. Hoe gaat zo’n onderzoek in zijn
werk? En waarom vinden we juist hier nog duidelijke sporen van de oorlog? 

We gaan hierover in gesprek met André Jelsma, Explosievendeskundige bij
Heijmans, en Grietje Middelkoop. Grietjes man, Jo Middelkoop, was zes jaar oud
toen de oorlog uitbrak. Met zijn familie woonde hij midden in het gebied dat door de
Duitsers werd aangemerkt als spergebied; ontoegankelijk voor gewone burgers.
Tijdens zijn leven vertelde hij zijn verhalen uit de oorlog door aan zijn vrouw en aan
de jeugd, via presentaties op scholen. Grietje vertelt nu aan ons over de ervaringen
van haar man. 

Grietje vertelt: “Mijn man woonde tegen de spoorlijn aan, in Binnen-Moerdijk. Een
belangrijk gebied, want de Moerdijkbruggen (verkeersbrug en spoorbrug, red.) waren
tijdens de oorlog dé verbinding tussen het Noorden en het Zuiden. In combinatie met
de pont naar Willemsdorp, de haven van Moerdijk, het dorp Moerdijk en de
marechausseekazerne was dit een heel strategisch veroveringsdoel. Tussen 1939
en 1945 is daar heel veel gevochten, en verwoest.” 
 

Lees verder

Komende periode

Aanleg (bouw)wegen en
kraanopstelplaatsen

https://windparkklaverspoor.nl/2021/03/18/explosieven/


Begin maart zijn we van start gegaan met de aanleg van de tijdelijke en permanente
wegen die nodig zijn om de windmolenonderdelen naar de juiste locaties te
transporteren en om later onderhoud te kunnen plegen aan de windmolens. Omdat
Windpark Klaverspoor gebouwd wordt op drassige grond, beginnen we met het
voorbelasten, legt Willem uit. “Wie regelmatig in de buurt is heeft al behoorlijk wat
wagens met zand zien rijden. We storten zand op de locatie van de nieuwe wegen
en dat laten we daar een tijdje liggen om in te zakken. Dat kan een paar weken
duren, zo voorkomen we dat de grond gaat verzakken tijdens de werkzaamheden.”  

Op dit moment is het bouwteam onder andere bezig met het plaatsen van een
‘duiker’ van zo’n 48 meter lang. Een duiker is een kokervormige constructie, gelegen
in een weg, om twee sloten met elkaar te verbinden. Willem: “Wanneer de duiker er
eenmaal ligt, kunnen we daaroverheen een geasfalteerde weg aanbrengen. We
moeten straks tijdens het transport een flinke draai maken met de windmolenbladen,
dat gaat met deze duiker van 48 meter zeker lukken." 

Zo bouwen we een
windpark
De werkzaamheden voor zijn in volle
gang. Benieuwd hoe de bouw van een
windpark nu precies in zijn werk gaat?

Bekijk de video

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.

6 windmolens 

2022 eerste stroom 

5,7 megawatt per turbine 

https://windparkklaverspoor.nl/2020/08/06/video-zo-bouwen-we-een-windpark/
https://windparkklaverspoor.nl/contact/


30.000 huishoudens 

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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