
Na heien en afronding vlechtwerk/bekisting volgt storten van beton 

Heimachines schuiven langs rijen turbines;
ijzervlechten en beton storten eerste funderingen 
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KWS heeft het graafwerk voor toe-
gangswegen uitgevoerd, de funda-
menten in de ondergrond gelegd 
en rondt dat werk af met asfalteren. 
Elders in het windpark zijn de eerste 
locaties al voorzien van heipalen en 
is het vlechtwerk voor de funderin-
gen begonnen. Binnenkort wordt 
daar het eerste beton gestort. 
 
Storten beton 
Het aanvoeren van het wapenings- 
ijzer en de zogeheten ankerkooi 
gebeurt per windturbine.  
Extra verkeer is bij het storten van 
beton steeds tijdens één dag te 
verwachten (per locatie). Op die dag 
rijden enkele tientallen betonmixers 
(vrachtwagens) naar de bouwlocatie 
om de fundering te storten. Dat stor-
ten start over twee tot drie weken.

Vragen 
Hebt u vragen over het wind-
park, de bouw, korting op uw 
energierekening? Kijk dan op de 
pagina ‘Vraag en Antwoord’ op 
de website 
www.drentsemondenoostermoer.nl 
 
Hebt u een praktisch probleem 
of een vraag die u snel beant-
woord wilt hebben?  
 
Neem dan contact op via 
info@drentsemondenoostermoer.nl 
of bel 085-01 61 358

Drukke weken staan voor de deur 
Voor de bouwers van het windpark staan drukke weken voor de deur. Op de eerste locaties is het heiwerk 
afgerond en kunnen de ijzervlechters aan het werk. Zij maken de ijzeren constructie voor de fundering en de 
bekisting rond het vlechtwerk. Vervolgens komen wagens met beton (betonmixers) om binnen één dag een 
gehele fundering te storten. Over dat werk en het bouwverkeer leest u in dit Bouwjournaal.

Fundering in cijfers 
Locaties   44 
Heipalen  
(per locatie)  34 

Per fundering 
(gemiddeld: palen, bodemplaat en 
fundering) 

Vlechtijzer         54 ton 
Betonmixers  60 stuks 
Beton   710 m3
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De bouw van de fundering in beeld 
Na afronding van het heien, het ontgraven en het storten van de werkvloer, steken de heipalen nog boven de grond 
uit. Bij het daaropvolgende koppen snellen wordt het beton verwijderd waarna het ijzer uit de wapening zichtbaar 
wordt (links). 
In het midden van de heipalen is een cirkelvormige uitsparing zichtbaar. Daar wordt de ankerkooi (foto rechts) ge-
plaatst. Die kooi moet zeer nauwkeurig waterpas worden gesteld. Dit onderdeel vormt het hart van de fundering en 
het onderste torendeel van de windturbine wordt later dit jaar bovenop deze kooi geplaatst.

Als de ijzervlechters hun werk hebben afgerond is de 
vorm van de fundering duidelijk herkenbaar. In het cen-
trum is de ankerkooi, met bevestigingspunten voor het 
onderste torendeel van de windturbine, zichtbaar.

Nadat de bekisting rondom is aangebracht, kan het beton worden gestort. Dat gebeurt binnen één dag als één door-
lopende handeling. De betonmixers rijden die dag één voor één naar de turbinelocatie en worden daar gelost met 
behulp van een betonpomp. 
 

Meer details over het gehele bouwproces vindt u op 
www.drentsemondenoostermoer.nl/de-bouw-van-een-windturbine/

http://www.drentsemondenoostermoer.nl/de-bouw-van-een-windturbine/


Van RH 3.4 tot Zwarteweg 
 
De diverse fases waarin de bouw 
zich bevindt treffend in beeld: Voor 
de locatie RH-3.4 wordt het tracé 
voor de toegangsweg nog uitgegra-
ven (links), terwijl op de Zwarteweg 
(rechts) het eerste asfalt is aange-
bracht. Elders is al geheid en wordt 
gewerkt aan de funderingen.
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Fundering en ankerkooi 
 
In het noorden van het windpark zijn 
bij OM-2.9 de heipalen zichtbaar en 
de cirkel waar de ankerkooi wordt 
geplaatst (links). 
In het uiterste zuiden is die anker-
kooi inmiddels aangekomen voor 
de windturbine DEE-1.1 (rechts) . Die 
kooi vormt het hart van de fundering.

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten) 
 

8-12 juni 
Rijen OM  Zwarteweg / Bosje, Grondwerk, fundering Zwarteweg 
Rijen OM-1&2 Maatregelen broedseizoen 
RIj OM-2 Grondwerk, toegangswegen OM-2.9 t/m OM-2.6.
Rij OM-2 Cementgebonden verharding OM-2.1 t/m OM-2.5.  
Rij DEE-1 Grondwerk, toegangswegen
Rij RH-1 Grondwerk, toegangswegen  
Rij DEE-1 en DEE-2  Maatregelen broedseizoen 
RijOM-1 Grondwerk, toegangswegen  
Rij OM-2 Grondwerk, toegangswegen, 
RH-3 Grondwerk, toegangswegen,  
DEE1.1 en DEE-1.3 Werk fundering, plaatsing ankerkooi 
OM-2.9 t/m OM-2.6 Werk fundering 
DEE-1.5 & DEE-1.6 Heien  
RH-1.3 Heien 
Rij OM-2 Heien 

vanaf 8 juni 
RH-1.6 en  
OM-2-1 t/m OM-2.5 Ontwateren 
DEE-3.1 Heien 
div. locaties Boringen tbv leggen kabels onder wegen/watergangen 
 


