
Asfalteren wegen bijna afgerond 

Eerste funderingen naderen afronding
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Op de locaties waar als eerste de bouwactiviteiten begonnen, nadert inmid-
dels de bouw van de funderingen zijn afronding. In het noorden (OM-2.9)  
is het vlechtwerk voor de wapening afgerond en is afgelopen week beton 
gestort. In het zuiden (DEE-1.1) is het werk nog een stapje verder. Het natte 
beton wordt daar gevlinderd (glad afgewerkt) als afronding van de funde-
ring.  Afronding van de fundering betekent niet dat de bouw direct daarna 
begint. Eerst moet het fundament uitharden en moeten onderdelen worden 
aangevoerd.

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

Bouw schuift op langs de zes rijen 
Heimachines schuiven naar volgende locaties, ijzervlechters gaan aan de slag en beton voor funderingen 
wordt gestort. Over de vorderingen van het werk en het over bouwverkeer leest u in dit Bouwjournaal.

Verkeerslichten Nieuwediep 
De aansluiting van de noordelijke 
toegangsweg naar de OM-2-rij op 
Nieuwediep is voorzien van ver-
keerslichten.  
De spiegels die eerder werden 
geplaatst voldeden weliswaar, maar 
om de verkeersveiligheid verder te 
vergroten is besloten om verkeers-
lichten te plaatsen. Zodra in dit deel 
van het windpark het beton storten 
voor funderingen begint (en de ver-
keersdrukte toeneemt) worden ook 
verkeersregelaars ingezet.



Cementgebonden verharding 
 
Terwijl elders de eerste funderingen 
worden afgerond, werd afgelopen 
week nabij OM-2.1 nog hard gewerkt 
aan de toegangsweg.  
Op het uitgegraven tracé is cement-
gebonden verharding aangebracht 
voordat de weg geasfalteerd kan 
worden. 
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Vogels en verkeer 
 
Bij de bouw van het windpark draait 
het om meer dan alleen de aanleg 
van wegen of het bouwen van fun-
deringen.  
Ecologen zijn bijna dagelijks in 
touw om de invloed op de natuur te 
bewaken. Dat leidt bijvoorbeeld tot 
bescherming van broedende vogels. 
Maar ook de verkeersveiligheid 
vraagt aandacht, Daartoe worden 
onder meer snelheidsmeters ge-
plaatst. (Werk)verkeer ziet dan of 
men zich aan de maximum snelheid 
houdt.

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten) 
Vanaf 22 juni 
OM  afronden deel ‘t Bosje tot OM-2.1
OM  grondwerk ‘t Bosje en OM-2.1 tot OM-2.4  
OM-1&2  maatregelen broedseizoen 
OM-2  toegangswegen en kraanopstelplaatsen OM-2.9 t/m OM 2.6 
DEE-1  toegangswegen en kraanopstelplaatsen  
RH-1  toegangswegen en kraanopstelplaatsen 
DEE-1&2,  
RH-1&3  maatregelen broedseizoen 
OM-1  toegangswegen en kraanopstelplaatsen 
OM-2  toegangswegen en kraanopstelplaatsen  
  plaatsing betonplaten verbinding ‘t Bosje’/OM-2.1 tot OM-2.5
RH-3  voorbereiden cementgebonden verharding  RH-3.2 t/m RH-3.6
OM-1   voorbereiden cementgebonden verharding OM-1.6
DEE-1   grondwerk, plaatsing betonplaten en tijdelijke bochtverbreding bij  
   aansluiting DEE-1.4 op N379.  
Vanaf 23 juni 
OM-2   aanbrengen cementgebonden verharding RH-3.2 en RH-3.3 
   asfalteren OM-1.1., DEE-3.1, Zwarteweg (tussen Bosje en OM-2.1) 
DEE-3 asfalteren DEE-3.1
OM-2 asfalteren Zwarteweg tussen ‘t Bosje en OM-2.1 
Heien
Vibropalen DEE-1 (22 juni), OM-1&2 (22 juni)   
Schroefpalen DEE-1 (25 juni) OM-2.8  DEE-1.2 (24 juni)
Boringen 
div.locaties: horizontale boringen
     voorbereiden leggen kabels OM-1, RH-1, RH-3 en OM-2 
 

Rijplaten naar OM-2.6 voor boringen

Maatregelen ter bescherming van 
broedende vogels

Voor kaarten met naamgeving van de diverse locaties zie  www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwprogramma-2020/


