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Vibropalen op eerste locaties aangebracht; komende week eerste schroefpalen

Hei-installaties schuiven komende weken
langs locaties voor windturbines
De bouw van het windpark verloopt
voorspoedig. In het uiterste noorden
en zuiden zijn de eerste heipalen
geslagen, terwijl elders in het park
nog hard wordt gewerkt aan de toegangswegen.
De komende weken wordt nog aan
die wegen gewerkt. De hei-installaties schuiven vervolgens van de ene
windturbinelocatie naar de ander.

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

De eerste zogeheten vibropalen
werden vorige week geplaatst op
locatie DEE-1.1, tussen Valthermond
en Tweede Exloërmond. Nadat de
34 palen waren geslagen, verhuisde
de gehele installatie naar de volgende plek: DEE-1.2 (foto boven).
Deze week startte het heiwerk ook
in het noordelijk deel van het windpark. Voor de windturbine OM-2.9
(nabij Nieuwediep) gingen de eerste
palen de grond in.
Schroefpalen
Op tien locaties wordt de heimethode met zogeheten schroefpalen gebruikt. Die installatie start
komende week aan de Zuidelijke
Tweederdeweg in Nieuw Buinen.

Slepen voorkomt nesten weidevogels op bouwterrein
Al wekenlang laten we akkers
slepen, zodat broedvogels er geen
nesten bouwen. Op die manier voorkomen we dat we vogels verstoren
en ontstaat geen vertraging in het
bouwproces.

Tot op heden zijn geen nestelende
of broedende vogels aangetroffen
binnen het bouwgebied. Buiten het
bouwterrein nestelen de vogels
volop.

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

Drie turbinelocaties krijgen daar
schroefpalen, vanwege trilling
gevoelige objecten op korte
afstand.
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Zwarteweg
Als laatste locatie binnen het windpark is de Zwarteweg aan de beurt.
De oude weg wordt diep uitgegraven en voorzien van puin en zand,
voordat binnenkort de asfaltmachines kunnen komen. De Zwarteweg maakt de locaties langs Bosje
bereikbaar vanaf de zuidzijde.

Noordelijke deel
Terwijl voor OM-2.9 de eerste heipalen zijn geslagen, werd verderop
de asfaltlaag aangebracht voor
de toegangsweg naar OM-2.8 en
verderop naar OM-2.7 en OM-2.6. Die
turbine is de laatste in de rij van de
vier noordelijkste locaties. Via een
eigen toegangsweg zijn die locaties
bereikbaar vanaf Nieuwediep..

Asfalteren voor heien
Vanaf de Zuidelijke Tweederdeweg
(Nieuw Buinen) is asfalt aangebracht
op de toegangsweg naar RH-1.5.
Iets verderop start komende week
het heien met schroefpalen bij
RH- 1.4. Als dat heiwerk is afgerond
gaat de installatie naar RH-1.5.

Werkzaamheden komende weken
(als de weersomstandigheden het toe laten)
18 -20 mei
18 - 22 mei

18 - 28 mei
18 - 29 mei
19 - 20 mei
20 - 22 mei
22 - 29 mei

RH-Rij 1, aanbrengen cementgebonden verharding. RH-1.3 en RH-1.6
DEE-1.1, DEE-1.2 en DEE-1.3, heien
Zwarteweg – ontsluiting Bosje, grondwerk, aanleg fundatie Zwarteweg.
OM- 1.6 en OM-1.7, grondwerk
OM- Rij 1&2, maatregelen t.b.v. broedseizoen.
OM-Rij2, grondwerk t.b.v. bermen parkwegen en kraanopstelplaatsen
DEE-1.1, afwerken bermen
RH-rij 1, RH-1.3 en RH-1.6, Grondwerk t.b.v. cementgebonden verharding
Project site Zuid:, maatregelen t.b.v. broedseizoen. Dmv weidesleep en maaikorf.
OM- rij 1, aanbrengen mantelbuizen, divers kleinschalig grondwerk.
OM-1.1, OM-1.2, OM-1.3, OM-1.4 en OM-1.5, afwerken zandbanen
OM-1.1 en OM-1.2 t.b.v. cementgebonden verharding
OM-2.5 t/m OM-2.1 , start ontgraven
OM-2.6 to OM-2.9, heien
RH-1.4 en RH-1.5 en RH-1.3, heien
Aanbrengen eerste asfaltlaag vanaf DEE-1.6 naar N379 (Drentse Mondenweg)
Aanbrengen cementgebonden verharding OM-1.1 en OM-1.2
DEE-1.1, heien DEE-1.4 tot DEE-1.9.

Alle locaties van de windturbines vindt u op de kaarten van het windpark op
www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwprogramma-2020/

