
Aanpassingen aan bochten en rotondes worden na transporten weer hersteld 
Speciaal transport van rotorbladen en  
turbine-onderdelen start in augustus
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Het aanpassen en opwaarderen van wegen in de omgeving van het wind-
park en binnen het windpark is enige tijd geleden gestart en inmiddels 
grotendeels afgerond.  Om het transport van de turbinedelen mogelijk te 
maken moeten rotondes tijdelijk worden aangepast en bochten verbreed. 
Dat werk start begin augustus. Zogeheten straatmeubilair zoals lantaarnpa-
len worden zonodig verplaatst of verwijderd. De transporten van onderdelen 
voor de 44 windturbines starten eind augustus. 

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

Grote onderdelen windturbines komen na de bouwvak 
Terwijl op diverse plekken nog wordt gewerkt aan funderingen en het leggen van kabels, kondigt zich een 
nieuwe fase aan: speciaal transport voor de windturbine-onderdelen. Over dat transport en over de  
vorderingen van de bouw leest u in dit Bouwjournaal.

De aanpassingen aan bochten en 
rotondes zijn uitsluitend bedoeld 
voor het bouwverkeer. De openbare 
wegen in de regio blijven bereikbaar 
voor al het verkeer, maar er is soms 
sprake van tijdelijke afsluiting. De 
aanpassingen voor het bouwverkeer 
kan het overig verkeer niet gebrui-
ken. Na afronding van de transpor-
ten worden de rijplaten verwijderd, 
wordt het straatmeubilair terugge-
plaatst en worden rotondes hersteld. 
Details en een overzichtkaart vindt 
u hier.

https://www.drentsemondenoostermoer.nl/app/uploads/2020/07/2020-07-03-Avertorial-Transport-Week-28.pdf
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Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten) 
6 juli 
OM-2.5  Asfalteren 
RH-3.3 Asfalteren  
 
6-8 juli
DEE-2.6 t/m DEE-2.2.  Aanbrengen cementgebonden verharding   
 
6-10 juli 
OM  Zwarteweg aansluiting Bosje/Afronding toegangswegen/Voorbereiden bochtverbredingen 
‘t Bosje en 
OM-2.1 tot OM-2.4  Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen/Voorbereiden bochtverbredingen  
OM-1&en OM-2  Maatregelen broedseizoen. 
OM-2.9 t/m OM-2.6. Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen/Voorbereiden bochtverbredingen
Rij DEE-1 Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen/Voorbereiden bochtverbredingen 
 Maatregelen broedseizoen
Rij OM-1 Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen.  
OM-1.7 tot OM-1.6. Graskeien Tweederdeweg 
Rij RH-3 Grondwerk en asfalteren 
DEE-1.4 en DEE-1.5   Aanbrengen wapening  | 
  
9-10 juli 
RH-3.4 en RH-3.5 Aanbrengen cementgebonden verharding   

10 juli 
DEE-2.2 en DEE-2.3 Asfalteren tot  vaarduiker.  
DEE-1.5 Asfalteren  

Heien
1-7 juli OM-1.5 of OM-1.6:  
1-7 juli OM-2.2: 
7-10 juli OM-2.3: 
2-7 juli RH-1.2:
7-10 juli  RH-1.6:  

Koppensnellen 
6-7 juli DEE-1.6 en DEE-1.7 
10 juli  OM-2.4 
 
Funderingen 
6-10 juli  Uitgraven bouwput OM-2.4 en OM-2.1 
6-10 juli  Uitgraven bouwput DEE-3.1: 
6-10 juli  Aanbrengen wapening  OM-2.6 en OM-2.5 
8 juli  Plaatsing ankerkooi DEE-1.4 
8 juli Storten fundering DEE-1.3 
9 juli  Storten fundering OM-2.7:

Kabels 
6-10 juli Kabel voorbereiden en installeren DEE-1.4 naar  
   DEE-1.1 
  Voorbereiden en ploegen RH-1 en RH-3 

   


