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Nieuwsbrief - nummer 10, september 2022
Eneco, Traais Energie Collectief en Pure Energie werken samen aan de bouw van Windpark
Zonzeel, onderdeel van Energie A16. Het gaat in totaal om 6 windmolens.

Open dag Windpark Zonzeel op 8 oktober
De bouw van de zes windmolens van Windpark Zonzeel is in volle gang. Er komt veel kijken bij

de bouw van een windmolen. We vertellen er graag over tijdens de open dag op zaterdag 8
oktober. Noteer 8 oktober in je agenda en meld je aan!

Wanneer: zaterdag 8 oktober tussen 10.00 uur en 15.00 uur
Waar: Bouwlocatie Windmolen Markweg 1 in Langeweg
Bezoek de bouwplaats
Tijdens de open dag kun je aansluiten bij één van de rondleidingen. We vertellen je graag meer
over de bouw en over hoe een windmolen werkt. De wieken, gondel en torendelen liggen klaar
voor de opbouw en kun je van dichtbij bekijken, net als de fundatie. Voor vragen kun je terecht
bij de projectmedewerkers.
(tekst gaat door onder de foto)

Foto: Traais Energie Collectief
Tussenstop
Onderweg naar de open dag kun je een tussenstop maken bij de molen van het Traais Energie
Collectief, één van de molens van Windpark Zonzeel. Deze molen wordt gebouwd aan de
Bredeweg, langs De Mark in Terheijden. Vrijwilligers van het collectief geven je graag een
update over de bouw en de aanleg van een eigen stroomkabel naar het dorp.
Activiteiten voor jong en oud
Tijdens de open dag is er voor jong en oud genoeg te beleven. Beklim virtueel een windmolen
en bekijk de omgeving vanaf 140 meter hoog. Kinderen kunnen hun eigen energielandschap
maken en dat wordt vastgelegd op foto. Voor alle bezoekers staan een drankje en wat lekkers
klaar.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Stand van zaken

Foto: Freson

Komende week worden de eerste onderdelen aangeleverd bij de locatie B1 (zie onderstaande
kaart). Het gaat om de bladen en mastonderdelen. Het vervoer vindt 's nachts plaats zodat de
hinder voor de omgeving en het verkeer minimaal is.
Op de website vind je altijd de laatste stand
van zaken.
Heb je vragen over de werkzaamheden?
Mail dan naar info@windparkzonzeel.nl.

Met vriendelijke groet,

Eneco, Traais Energie Collectief en Pure Energie

Windpark Zonzeel
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Heb je een vraag of suggestie voor ons? Neem contact op
via info@windparkzonzeel.nl of bel met Ira Hesp,
omgevingsmanager Windpark Zonzeel, tel. 06 1004 9331.

Dit is een uitgave van Eneco, Traais
Energie Collectief en Pure Energie en
wordt in samenwerking met andere
betrokken partijen opgesteld. Aan de
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informatie in deze nieuwsbrief kunnen
geen rechten worden ontleend.
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