INFORMATIE M.B.T. BOUWACTIVITEITEN ZONNEWAL A32
Geachte heer, mevrouw,
Zoals u wellicht weet uit eerdere berichtgeving zal het talud gelegen tussen de Van Bienemalaan
(Oranjewoud) en de A32, over een lengte van bijna 600 meter worden voorzien van
zonnepanelen. Naar verwachting zal de opgewekte stroom met voorrang lokaal worden
aangeboden via een nader te selecteren energie leverancier.
Foto talud:

Impressie zonnewal:

De draagconstructie voor de zonnewal zal bestaan uit een combinatie van hout en staal.
Voor de montage worden verschillende kranen ingezet die voornamelijk zullen opereren vanaf
de achterzijde van het talud (kant Van Bienemalaan). De werkstrook, ca. 10 meter breed en 600
meter lang zal aan de noord- en zuidzijde worden afgezet.
Schets werkgebied:

De mogelijkheden om materiaal aan te voeren voor de constructie zijn zeer beperkt. Daarom is
gekozen voor een aanvoerroute via de Schoterlandseweg.
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Verspreid over een periode van 3 maanden zullen er circa 30 vrachtwagens materialen lossen
op de bouwlocatie. Wij zullen bij de betrokken partijen benadrukken dat er langzaam door de
buurt moet worden gereden.
Schets aanvoer route:

Start bouw staat gepland voor 6 april 2020, einde bouw uiterlijk ca. eind juni 2020. De werktijden
variëren (in de regel maandag-vrijdag, tussen 7:00u en 18:00u, incidenteel ook op zaterdag).
Bij het wandelen of fietsen in de directe omgeving kunt u mogelijk enige overlast ervaren. Wij
vragen hiervoor uw begrip.
Voor uw en onze veiligheid: Negeer geen afzetting, begeef u zelf niet op het werkterrein en volg
altijd de aanwijzingen op van het bouwend personeel.
Wij streven ernaar om tijdens de bouw een Open Dag voor de omgeving te organiseren. Datum
n.t.b. Een en ander afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Corona virus.
Als u vragen heeft of overlast ervaart kunt u direct met mij contact opnemen, bij voorkeur via
het onderstaande mailadres.
Met vriendelijke groet, Kind regards,
Richard Weemen | projectmanager
mob: 06 2871 9562
office: 010 3108 160
office: Mauritsweg 35 - 3012 JT - Rotterdam
mail: richard.weemen@rooftopenergy.nl
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