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Na opwaardering wegen volgen kraanopstelplaatsen

Afsluiting wegen zoveel mogelijk
beperkt in drukke landbouwtijden

Corona: geen
bijeenkomsten
Vanwege de maatregelen rond
het Corona virus schrapt het
windpark alle geplande bijeenkomsten. Ook bezoek aan de
omwonenden wordt tot een
minimum beperkt. Leidend zijn
de richtlijnen van het RIVM.
Vanwege de beperkingen zijn
de plannen voor een Open Dag
(vóór de zomervakantie) in de
ijskast gezet. Bekeken wordt of
zo’n evenement in het najaar kan
worden gehouden.
Ook aanvragen voor werkbezoeken zijn geparkeerd.

In de regio was het de afgelopen
week een drukte van belang. Het
fraaie lenteweer kwam als geroepen voor agrariërs die aan de slag
konden op hun terrein. Ze ondervonden daarbij soms enige hinder
van de wegwerkzaamheden aan
enkele openbare wegen. Waar
eventuele problemen ontstonden,
werd vlot een oplossing gevonden.
Borden en wegafzettingen
De gele waarschuwingsborden
raken inmiddels vertrouwd. De borden geven het verkeer instructies
en waar nodig volgt ter plekke een
volledige afsluiting met schrikhekken.
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Gasselternijveenschedreef
De Gasselternijveenschedreef
is afgelopen week voorzien van
graskeien. Eerder al kreeg de
weg een nieuwe asfaltlaag.

Slepen beschermt vogels

Vaarduiker

Ruig gras op de bouwlocaties is
gemaaid en langs de bouwwegen
wordt de ook de komende tijd grond
‘gesleept’. Het slepen voorkomt dat
vogels het voor hen gevaarlijke terrein als broedplaats gaan gebruiken.

Langs de Drentse Monden, nabij de
locatie DEE 2.2, vordert de aanleg
van de vaarduiker. Die duiker maakt
het mogelijk vanaf de Mondenweg
langs de gehele rij windturbines
rijden.

Noord

Zuid
Nieuw Buinen

RH-1.7

Nieuwediep

Grid connection

X = 260860.4
Y = 553505.8

RH-1.6

OM-2.9

RH-1.5

Grid connection

X = 252825.5
Y = 562577.8

OM-2.8
X = 253168.5
Y = 562254.7

Tweederdeweg Zuid

OM-2.7
X = 253530.0
Y = 561914.2
4.00

3.00

OM-2.6

RH-1.3

X = 253906.9
Y = 561559.2

OM-2.5
X = 254280.2
Y = 561207.6

X = 261393.8
Y = 552709.7

d
eeDEE-2.5
Tw

DEE-2.4

RH-1.1

OM-2.4

Vaarduiker

OM-2.3

X = 260911.5
Y = 552373.0

X = 260429.2
Y = 552036.2

DEE-2.3

1e Exloërmond

X = 259946.9
Y = 551699.5

X = 257851.7
Y = 551432.1

DEE-2.2

X = 259445.3
Y = 551349.3

R53.50

DEE-2.1

1

X = 255026.6
Y = 560504.5

OM-2.2

X = 258943.8
Y = 550999.1

Kopweg

X = 258442.3
Y = 550649.0
X = 255399.8
Y = 560153.0

OM-2.1
X = 255786.8
Y = 559788.5

DEE-1.9
X = 262867.7
Y = 549838.1

Scho

olpa

d

eg
ew
art
Zw

OM-1.4
OM-1.3

OM-1.6

Gasselternijveenschedreef

X = 256914.0
Y = 558913.2

weg
rde
ede
Twe

X = 256319.7
Y = 558705.2

1

X = 255575.3
Y = 558444.8

X = 262473.3
Y = 549398.7

DEE-1.7
R53.50

Gasselternijveenschemond

R30.00

X = 262078.9
Y = 548959.3

DEE-1.6

X = 254957.3
Y = 558228.6

12.00

X = 254379.7
Y = 558027.5

4.00

1.50

DEE-1.8

OM-1.7

OM-1.5

OM-1.2

Grid connection

1

X = 258397.8
Y = 551808.5

X = 254653.4
Y = 560856.1

OM-1.1

X = 258901.0
Y = 552155.4

RH-1.2

4.00

Gieterveen

d)
ui DEE-2.7
(Z
eg
WDEE-2.6
e
d
er

RH-1.4
X = 259388.4
Y = 552491.2

X = 260382.7
Y = 553176.7

X = 259904.8
Y = 552847.6

2e Exloërmond

X = 261657.0
Y = 548489.0

DEE-1.5

X = 253802.2
Y = 557824.5

Grid connection

X = 261258.9
Y = 548045.6

X = 253224.7
Y = 557622.5

ef
hedre

Gasselternijveen

nsc
ijvee RH-3.5
eltern
Gass
RH-3.4
RH-3.3

DEE-1.4
Grid connection

X = 260858.0
Y = 547599.0

RH-3.6

X = 257942.0
Y = 556988.0

DEE-1.3

1

X = 257347.1
Y = 556770.7

g

idin
sche

ke
Mar

RH-3.2

X = 260397.0
Y = 547086.0

X = 256754.3
Y = 556554.2

DEE-1.2

X = 256168.5
Y = 556340.2

X = 259995.7
Y = 546638.3

X = 255559.1
Y = 556117.6

DEE-1.1

DEE-3.1
Grid connection

X = 259588.0
Y = 546184.0

eg
rw
hte
Ac

X = 254446.0
Y = 555711.0

Drouwenermond

Dreef

Valthermond

Werkzaamheden komende weken
(als de weersomstandigheden het toe laten)

• Er wordt bij 7 turbinelocaties langs Dreef de rij RH 1 gewerkt aan toegangswegen en kraanopstelplaatsen
• Ook langs de lijn RH 1. worden toegangswegen uitgegraven en het aanbrengen van de verharding voorbereid.
• Afronden van aanbrengen graskeien Dreef en Tweederdeweg Zuid
* Aanbrengen graskeien langs Tweederdeweg Zuid (vanuit oosten richting Drentsemondenweg)
• Plaatsen duiker nabij DEE 2.2
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Op het land werd afgelopen week volop gewerkt door agrariërs en wegwerkers.

Tweederdeweg in 3 delen
Langs de Tweederdeweg Zuid zijn afgelopen week eerste graskeien gelegd.
Dat gebeurde tussen RH 1.5 en RH 1.7 aan weerszijden van de weg.
De komende week schuift dit werk op richting Drentse Mondenweg.
Graskeien zijn betonnen ‘blokken’ met grote perforaties . Gras en dergelijke
kunnen door de perforaties groeien. Bovendien kan hemelwater gemakkelijk
in de ondergrond zakken (prettig bij stortbuien).

Kraanopstelplaatsen
Na de opwaardering van enkele
(openbare) wegen volgt de aanleg van toegangswegen naar de
turbinelocaties en de zogeheten
kraanopstelplaatsen. (Op de foto’s
recht: de toegang tot DEE 2.1).
Op die kraanopstelplaatsen komen
later dit jaar de hijskranen te staan;
steeds één grote kraan om de windturbine te bouwen en er zijn twee
kraanopstelplaatsen nodig om de
grote kraan op te bouwen.
(foto links: Zomer 2019, bouw eerste
windturbine).

Blijf op de hoogte

Op de website www.drentsemondenoostermoer.nl leest
u het laatste nieuws. Daar kunt u ook antwoorden vinden
op veelgestelde vragen.

Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op
met het windpark: 085 016 1358 of
info@drentsemondenoostermoer.nl
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Pure Energie geeft jaarlijkse korting van 220 euro

Omwonenden van windpark kunnen jaarlijks
een korting op hun energierekening krijgen
Omwonenden van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer kunnen een jaarlijkse korting krijgen op hun
energierekening. Deze korting geldt voor particulieren. Dat aanbod komt van Pure Energie; het energiebedrijf dat
betrokken is bij de bouw van 12 (van de 45) windturbines in het windpark. Omwonenden kunnen kiezen voor een
contract van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar en krijgen een korting die kan oplopen tot 1100 euro.

Door omwonenden is herhaaldelijk gevraagd om een
lagere energierekening.
Pure Energie biedt gas en elektriciteit aan. De stroom
heeft het bedrijf zelf opgewekt. Het energiebedrijf bouwt
windturbines en zonnepanelen in Nederland en werkt al
sinds 1995 aan een duurzamer Nederland.
Het aanbod geldt voor omwonenden van het windpark
in Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Drouwenermond, Drouwenerveen,
Nieuw Buinen, 1e Exloërmond, 2e Exloërmond, Exloërveen, Valthermond, 2e Valthermond, Buinerveen, Drouwenerveen en Eexterveenschekanaal.
Meer over het aanbod staat op de speciale website:
www.pure-energie.nl/dmo
Daar kunnen belangstellenden ook hun tarief laten berekenen op basis van hun postcode.
Op de website van het windpark staat het aanbod eveneens vermeld (https://www.drentsemondenoostermoer.
nl/korting-energierekening-omwonenden/)

