
Kabels liggen zo’n anderhalve meter diep 

Kilometers kabel met ploegmethode ondergronds
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In het noorden van het windpark was afgelopen week zichtbaar hoe kilome-
ters kabel onder de grond werden gewerkt. Dat gebeurde met een ploeg-
methode waarbij een diepe insnede in de grond wordt gemaakt. De kabels 
werden vervolgens zo’n anderhalve meter diep de grond in gedrukt. De 
methode maakt het tradionele graven van diepe en brede sleuven groten-
deels overbodig. Na het inbrengen van de kabel is bovengronds alleen nog 
een kleine ril te zien.  
De ploegmethode wordt gebruikt bij het aanleggen van kabels over grote 
afstand. In de buurt van obstakels, zoals de turbinelocatie of kruisingen van 
wegen, wordt nog tradioneel gegraven en eventueel horizontaal geboord. 

Vragen 
 
Hebt u vragen over het wind-
park, de bouw of 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

Ploegen van kabels nu op twee locaties van windpark 
Afgelopen week begon de aanleg van kabels in het Oostermoer-deel van het windpark. Komende week start 
die ploegmethode ook in de rij DEE-1. Over de vorderingen van het werk en over het bouwverkeer leest u in dit 
Bouwjournaal.



Bredere bocht naar  
Drentse Mondenweg 
Om later dit jaar ook de speciale 
transporten toegang te bieden, is 
vorige week de entree naar DEE-1.4 
(vanaf de Drentse Mondenweg) ver-
breed. De verbreding aan de noord-
zijde van de toegangsweg naar de 
windturbinelocaties gaat ten koste 
van een strook akkerbouwgrond.

Illegale crossers 
 
Sporen in het zand verraden in het 
noorden van het windpark illegale 
crossers.  
 
Het gebruik van het bouwterrein  en 
de landbouwgrond is niet alleen 
verboden, het is ook gevaarlijk.  
Extra hekken, borden en toezicht 
moeten een eind maken aan deze 
activiteiten.
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Bij het heien wordt op 34 locaties 
gebruik gemaakt van vibropalen.  
Dat gebeurt als eventuele trillings-
gevoelige objecten niet dichter dan 
450 meter afstand van de heiloca-
ties liggen. 
Eerste metingen hebben inmiddels 
aangetoond dat vanaf minder dan 
honderd meter al geen sprake meer 
is van trillingen.  
Hoorbaar is het heien soms wel over 
grotere afstand.  
Bekijk hier de heilocaties.

Heien en trillingen 

Een van de onderaannemers, 
Zwaagstra Beton uit Hoogeveen, liet 
een videofilm maken over de bijdra-
ge van het bedrijf aan het windpark.  
Het bedrijf levert aan hoofdaan-
nemer KWS betonplaten van 2 x 
2 meter. Die liggen onder meer bij 
de aansluiting van toegangswegen 
op provinciale wegen, maar ook als 
‘bestrating’ van het park met bouw-
keten.
Bekijk de video hier.

Video  

https://www.drentsemondenoostermoer.nl/app/uploads/2020/06/2020-06-03-Funderingslocaties.pdf
https://youtu.be/qrioL6kHZXc
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Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandighe-

den het toe laten) 
29 juni-3 juli:  
OM     Aansluiting Zwarteweg/Bosje 
      Afronding toegangswegen 
OM-2.1 tot OM-2.4   Afronden Grondwerk, toegangs- 
      wegen en kraanopstelplaatsen 
OM-1&2 (Noord)  Maatregelen broedseizoen
OM-2.9 t/m OM-2.6 Grondwerk, toegangswegen en 
       kraanopstelplaatsen.
DEE-2.6 t/m DEE-2.2.  Aanbrengen cementgebonden  
      verharding  
DEE-1    Grondwerk, toegangswegen en  
     kraanopstelplaatsen
RH-1    Grondwerk, toegangswegen en  
     kraanopstelplaatsen
DEE-1 en DEE-2  Maatregelen broedseizoen
DEE-2.2 /DEE-2.3.   Asfalteren
OM-1    Grondwerk, toegangswegen en  
      kraanopstelplaatsen
RH-3    Grondwerk, toegangswegen en  
      kraanopstelplaatsen
DEE-1.3    Bochtverbreding aansluiting  
      N379  
OM-2.7/OM-2.6  Aanbrengen wapening 
OM-2.5/OM-2.6  Plaatsen ankerkooi
OM-2.8    Storten fundering
OM-2.5    Koppensnellen
DEE-2    Werk aan drainage
RH-3    Werk aan drainage
DEE-3.1    Bouwput uitgraven
OM-2.1    Bouwput uitgraven 
DEE-1.6/DEE-1.7 Beton storten
DEE-1.3    Aanbrengen wapening 

 
 
 
DEE-1.4    Aanbrengen wapening
DEE-1.2    Storten fundering 
DEE-1.8/DEE-1.9 Horizontale boring
RH-1.1/RH-1.2   Horizontale boring 
RH-3.2 en RH-3.3  Horizontale boring 
OM-2.7/OM-2.8   Horizontale boring
OM-2.6/OM-2.7   Horizontale boring
Rij OM-1    Kabels aanleggen
Rij DEE-1    Kabels aanleggen 

Heien 
29-30 juni     OM-2.4 en OM-1.5 of OM-1.6
24-26 juni    OM-2.1
29 juni - 1 juli   OM-2.2
1 -3  juli    OM-2.3 
29 -30 juni    RH-1.1
30 juni -1 juli   RH-1.2
1-3 juli     RH-1.6
 
1 juli    
OM-1.5 of OM-1.6  Asfalteren

2 juli 
RH-3.2 en RH-3.3 Asfalteren
  
Voor kaarten met naamgeving van de diverse locaties zie  
www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwprogramma-2020/
 


