
UITNODIGING OPEN DAG BOUWLOCATIE WINDPARK HEIBLOEM 
op zaterdag 7 Maart van 10.00 – 13.00 uur 

 
Beste leden en genodigden, 
 

Zoals bekend is Zuidenwind eind augustus 2019 begonnen met de bouw van het windpark Hei-

bloem. De bouw is nu zover, dat alle zaken zijn aangevoerd en op het bouwterrein liggen om in 

elkaar geschroefd te worden. Dat is een interessant moment.  

 

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de Open Dag op het bouwterrein.  

U bent op zaterdag 7 maart a.s. van 10.00 – 13.00 uur welkom om daar een kijkje te komen 

nemen. De ingang van dit terrein vindt u aan de Staldijk 1A te Heibloem. 

  

Onze projectleiders bouw, Bas Korten of Andres Bauer verwelkomen u daar.  

Op het terrein zijn diverse locaties te bezoeken waar uitleg wordt gegeven. Deze locaties staan 

in onderstaand overzicht; de bijbehorende plattegrond ziet u op pagina 2.  

U kunt het terrein op eigen gelegenheid en in uw eigen tempo bezoeken, bij iedere  

uitleglocatie uw oor te luisteren leggen en vragen stellen. 

 

Locatie Uitleg over 

Tent nabij inkoopstation/ingang 
Coöperatie Zuidenwind en hoe u lid kunt worden;  
tevens koffie/thee en wafels verkrijgbaar 

Inkoopstation (geel) 
Verkoop opgewekte elektriciteit, aansluitingen en 
meetapparatuur (SCADA) 

Wieken / Rotorbladen (oranje) Wieken (alleen uitleg bij turbine 1 = achterste molen)  

Rotor / Nacelle (blauw) Werking turbine 

Kraan (opstelplaats) (d. groen) Hijswerk en de bouw 

Fundering (rood) Fundering 

Torendelen turbinemast (l. groen) Turbinemast 

 
Huisregels – Veiligheid 7 maart 
Tijdens de open dag gelden op het bouwterrein de volgende huisregels: 

o blijf achter de rood-witte linten 
o blijf op paden/wegen (puingranulaat) 
o volg de aanwijzingen van de parkeer-regelaars/vrijwilligers Zuidenwind op 
o toegang voor de open dag op vertoon van deze uitnodiging 

Beperkte parkeergelegenheid/geen sanitaire voorzieningen  
Bij het bouwterrein is slechts zeer beperkt parkeergelegenheid.  
Kom dus zo mogelijk te voet, met de fiets of ga carpoolen!  
Komt u met de auto, parkeer dan op de aangegeven locaties langs de Kanaaldijk en de  
Boerderijweg (zie plattegrond: rode strepen). Er zijn verkeersregelaars aanwezig om alles in 
goede banen te leiden. Op het bouwterrein zijn geen sanitaire voorzieningen. Houdt hier  
rekening mee.  
 

 

Namens Bestuur Zuidenwind,  
Albert Jansen (secretaris) 



 

 
 

 


