BouwJournaal
24 april 2020

Lus in de weg zorgt dat bouwverkeer niet te dicht langs woningen rijdt
Bouwverkeer zand,
Aanleg bypass Tweederdeweg gestart
granulaat, beton
(openbare weg).

Langs de lijn OM 1.3 - OM 1.7 is de
geplande aanleg van een bypass
van de Tweederdeweg (ter hoogte
Nieuwediep
van Schoolpad) gestart.
De Tweederdeweg ligt daar op een
OM-2.9
bepaald deel zó dicht langs woningen dat eerder al besloten is eenOM-2.8
omleiding te maken ten noorden van
OM-2.7
de Tweederdeweg.

Verboden voor bouw
verkeer.
Vragen
Bouwweg
terrein
Hebt
u vragenop
over
het windpark,
windpark
de bouw, korting op uw energie(niet-openbare weg;
rekening?
alleen bouwverkeer)
Kijk dan op de pagina ‘Vraag en
Antwoord’
op de website
Plaats windmolen
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Direct contact

OM-2.6

Hebt u een praktisch probleem
of een vraag die u snel beantwoord wilt hebben? Neem dan
contact op via

4.00

Gieterveen

X = 253906.9
Y = 561559.2

OM-2.5
X = 254280.2
Y = 561207.6

OM-2.4
X = 254653.4
Y = 560856.1
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Ter hoogte van het Schoolpad wordt een lus
aangelegd vanaf de Tweederdeweg.
DEE-3.1
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Y = 556340.2
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Y = 556117.6

Grid connection
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Grid connection

RH-3.6
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X = 262078.9
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Asfaltlaag op toegangswegen vanaf
Dreef naar DEE 1.1 - DEE 1.3

DEE-1.6
2e Exloërmond

X = 261657.0
Y = 548489.0

DEE-1.5
Grid connection

X = 261258.9
Y = 548045.6

Langs Dreef, in het zuidelijkste deel
van het windpark, is afgelopen weken hard gewerkt aan de toegangswegen naar DEE 1.1 - DEE 1.3.

DEE-1.4
X = 260858.0
Y = 547599.0

DEE-1.3
X = 260397.0
Y = 547086.0

DEE-1.2
X = 259995.7
Y = 546638.3

Het asfalteren van de eerste toegangsweg begon bij DEE 1.1 en DEE
1.3 (links). Na afronding van het asfalteren zijn bij de toegang vanaf Dreef
hekken geplaatst.

DEE-1.1
X = 259588.0
Y = 546184.0

Valthermond

Ook de kraanopstelplaatsen zijn
geasfalteerd, zoals die van DEE 2.1
(rechts)
Met het aanbrengen van de asfalt
toplaag komt ook deels een eind
aan stuivend zand en cementgebonden verharding.

Aandacht voor hoogspanning
In het noorden van het windpark
vraagt een hoogspanningsleiding
extra aandacht.Bouwverkeer wordt
via borden gewaarschuwd voor de
kabels, zodat kranen en laadbakken tijdig in de lage (normale) stand
worden gezet.
Ook worden maatregelen getroffen
vanwege een gasleiding in de grond.

Werkzaamheden komende weken
(als de weersomstandigheden het toe laten)

28 april - 1 mei: Aanbrengen 1ste asfaltlaag op DEE 2.1.
Verbreden kraanopstelplaats, aanbrengen
deklaag op kraanopostelplaats.
28 april - 1 mei: Grondwerk, aanleg fundatie 2/3de weg
gemeente AA & Hunze. Aanbrengen zand en aanbrengen menggranulaat.
Aanleg bypass tussen OM 1.5 en OM 1.6. Weg wordt
afgesloten met bouwhekken.
Tweederde weg gemeente AA & Hunze wordt besproeid
om stofvorming te voorkomen
28 april - 1 mei: Parkwegen en kraanopstelplaatsen OM
2.9 t/m OM 2.6. Profileren zandbanen. Aanbrengen drainages in kraanopstelplaatsen.

1 mei: Aanbrengen 1ste asfaltlaag op RH 1.1.
27 april - 1 mei: Grondwerk windparkwegen en kraanopstelplaatsen Aanleg duiker DEE 2.6., drainages en
beverdam. Geen transport van volle vrachten via 1e
Exloërmond
20 april - 1 mei: Aanbrengen cementgebonden verharding RH 1.2 & RH 1.4 & RH1.5
28 april - 1-mei: RH1.4 Grondwerk t.b.v. bouwwegen en
kraanopstelplaatsen, Zand aanvoer in cunetten.
RH 1.2, RH 1.3, RH 1,5, RH 1.6
Grondwerk tbv cementgebonden verharding
28 april - 1 mei: Maatregelen tbv broedseizoen, d.m.v.
weidesleep en maaikorf.
28 - 29 april: Aanbrengen cementgebonden verharding
OM 2.9 tm OM 2.6

Jaarlijkse korting Pure Energie ook voor delen Stadskanaal en Musselkanaal

Méér omwonenden van windpark krijgen
een jaarlijkse korting op energierekening
Pure Energie heeft de kortingsregeling voor omwonenden van het windpark
De Drentse Monden en Oostermoer uitgebreid. Dat gebeurde na vragen uit
Stadskanaal en Musselkanaal. Enkele postcodegebieden uit die plaatsen
ontbraken in de kortingslijst. De westzijde van Stadskanaal en Musselkanaal
ligt echter even dichtbij het windpark als andere dorpen die al wel korting
kregen. Dat verschil is nu weggewerkt.
De omwonenden krijgen een jaarlijkse korting op hun energierekening. Die korting geldt voor particulieren. Pure Energie is betrokken 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 oploopt tot 1100 euro.
Door omwonenden is herhaaldelijk
gevraagd om een lagere energierekening. Pure Energie biedt gas en
elektricitiet 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.

Diverse plaatsen
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,, Eexterveenschekanaal,
Stadskanaal en Musselkanaal.

Blijf op de hoogte

Meer over het aan bod 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 (www.drentsemondenoostermoer.nl) staat
het aanbod eveneens vermeld.

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

