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Veel werk aan leidingen, drainages, stuw en vaarduiker

Sproeien en snelheid beperken het stuiven
Vragen
Hebt u vragen over het windpark,
de bouw, korting op uw energierekening?
Kijk dan op de pagina ‘Vraag en
Antwoord’ op de website
www.drentsemondenoostermoer.nl

Direct contact
Hebt u een praktisch probleem
of een vraag die u snel beantwoord wilt hebben? Neem dan
contact op via
info@drentsemondenoostermoer.nl

of bel 085 016 1358
De aanleg van toegangswegen en
kraanopstelplaatsen is langs de zes
rijen van het windpark op stoom
gekomen. Dit leidt tot veel bouwverkeer. Op de openbare wegen is
dat niet zo bijzonder; in het veld ligt
dat anders. De combinatie van (land)
bouwverkeer, het inmiddels droge
land en de aangebrachte cementgebonden verharding of granulaat,
leidt soms tot stofwolken. Met de
hoofdaannemer is inmiddels overleg gevoerd om die stofwolken te
voorkomen. Dit kan door soms te
sproeien en door de lage rijsnelheid
strikt na te leven.
Buiten gezichtsveld
Inmiddels zijn in het veld de contouren van het gehele windpark zichtbaar. Toegangswegen en kraanopstelplaatsen zijn uitgegraven; er
wordt cementgebonden verharding
aangebracht, leidingen en drainages

gelegd. Ook zijn een stuw en een
vaarduiker geplaatst.

Tevens zijn tracés uitgezet waarin
leidingen gelegd worden.

De vaarduiker nabij DEE 2.2 is geplaatst en de grond weer aangevuld (rechts).
De damwand rond de bouw van de vaarduiker is inmiddels verwijderd en water
stroomt door de duiker naar de Dreefleiding.

Dreef nadert afronding
In het zuidelijkste puntje van het
windpark nadert de wegenbouw zijn
afronding. Dreef is opgewaardeerd en
voorzien van graskeien. Op de toegangswegen naar de kraanopstelplaatsen is cementgebonden
verharding aangebracht die nu uithardt.

Werk aan rij RH1
Ook de rij RH1.1 - RH 1.7, ten zuiden
van Nieuw Buinen, krijgt meer vorm.
Nadat eerder de Tweederdeweg
Zuid al werd opgeknapt kon een
begin worden gemaakt met toegangswegen naar de turbinelocaties
en de kraanopstelplaatsen.
Ook hier is de eerste cementgebonden verharding aangebracht.

Heien, leidingen leggen. Bekijk het op YouTube
Vorig jaar is de eerste fundering gelegd en de eerste windturbine gebouwd.
Op het YouTube-kanaal van het windpark vindt u diverse films over de techniek van het heien, het leggen van leidingen, etc.
Klik hier om naar het YouTube kanaal te gaan.
U kunt zich aanmelden als gratis abonneee zodat u op de hoogte blijft als er
nieuwe films worden geplaatst.

(als de weersomstandigheden het toe laten)

OM 1.1 - OM 1.3: Profileren zandbanen. Aanbrengen drainages in kraanopstelplaatsen. (Toegangswegen afgesloten zodra kabels van :erden gereed zijn).

OM1: Tweederde Weg (gemeente AA & Hunze) wordt
komende week afgesloten met bouwhekken. Sproeien
moet stofvorming tegengaan.

DEE 1.1 - 1.3: Aanbrengen 1ste asfaltlaag.

Werkzaamheden komende weken

DEE 2.7 - 2.2: Grondwerk windparkwegen en kraanopstelplaatsen. Aanleg duiker DEE 2.6. Aanleg drainages.
RH 1.1 - 1.5: Afwerken cementgebonden verharding,
nathouden, etc.

Blijf op de hoogte

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

Diverse locaties: Maatregelen t.b.v. broedseizoen d.m.v.
weidesleep en maaikorf op meerdere locaties. Vanuit
ECO Groen verzorgen medewerkers de ecologische
begeleiding.
Kijk voor de bijhorende kaarten op www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwprogramma-2020

Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op
met het windpark: 085 016 1358 of
info@drentsemondenoostermoer.nl

