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Het werk aan het windpark komt 
tijdens de bouwvak niet geheel stil 
te liggen. Met name het werk aan 
de wegen en het leggen van kabels 
gaat gewoon door. De heiploegen 
gaan beurtelings op vakantie. Alleen 
in week 30 (vanaf 20 juli) staan alle 
hei-installaties stil. Nadien begint de 
eerste heiploeg weer, twee weken 
l;ater een tweede ploeg en nog een 
week later zijn alle heiploegen weer 
actief. 

 
Werktijden 
De werktijden voor de diverse be-
drijven die aan het windpark werken 
zijn doorgaans van 7.00 uur tot 19,00 
uur. 
Alleen bij uitzondering mag men 
langer werken. 

Vragen 
 
Hebt u vragen over het windpark, 
de bouw of het bouwprogram-
ma? 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

Bouwvak: werk gaat op sommige plaatsen gewoon door 
De vakanties beginnen en ook in de bouw is dat merkbaar. In dit Bouwjournaal aandacht voor de Bouwvak en 
voor werkzaamheden die gewoon doorgaan. . 
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Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten) 
 
Wegenbouw 13 t/m 17 juli 
Zwarteweg/Bosje  Afronden toegangswegen. Voorbereiden tijdelijke bochtverbredingen. 
‘t Bosje en OM-2.1/OM-2.5  Afronden toegangswegen. Voorbereiden tijdelijke bochtverbredingen. 
Rij OM-1 en Rij OM-2  Maatregelen broedseizoen 
OM-2.9 tm OM-2.6.    Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen
Rij RH-1   Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen .  
Rij DEE-1 en DEE-2 
Rij RH-1 en RH-3    Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen
RIj OM-1   Maatregelen broedseizoen
Rij OM-1  Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen. 
      Voorbereiden cementgebonden verharding
Rij OM-1   Verbreden Tweederdeweg van OM-1.7 tot OM-1.6. 
    Voorbereiden tijdelijke bochtverbredingen 
RH-3.3    Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen. 

13 en 14 juli 
RH-3.5 en RH-3.6  Aanbrengen cementgebonden verharding 
 
15 en 17 juli
OM-1.3, OM-1.4   Aanbrengen cementgebonden verharding 
en OM-1.7. (tot 21 juli)    Aanbrengen cementgebonden verharding 
 
Asfalteren   
16 juli   RH-3.4, RH-3.5  en RH-3.6. (7-12 uur)   
15 juli   Bosje (vanaf OM-2.3 tot Langestraat 
15 juli   Voorbereiden aanbrengen nieuwe asfaltlaag  
    rij OM-1 
 
Heien 
9 t/m 15 juli  OM-1.6:   
3 t/m 17 juli   RH-1.6 en RH-1.7    
     
Bouwput uitgraven   
13 t/m 17 juli  DEE 1.8 1.9   
 9 t/m 10 juli    OM-2.1    

Aanbrengen wapening   9 t/m 17 juli     OM-2.5/OM-2.4    
  9 t/m 17 juli    DEE-1.5, DEE-1.6    
OM2.6  
Beton storten   5 juli    OM-2.6    
    16 juli    DEE-1.4  
Voegen gieten    9-17 juli   DEE-1.8 en DEE-1.1.
Plaatsen ankerkooi   15 juli   OM-2/4 en OM-2.1    
Koppen Snellen    13 t/m 14 juli   OM-2.4 en OM-2.1      
 
Leggen kabels   13 t/m 17 juli   DEE-1.4 naar DEE-1.1
Ploegen kabels  13 t/m 17 juli   RH-1.2/RH-1.3
Voorbereiden ploegen   13 t/m 17 juli   RH-3 
       OM-2.1 tot OM-2.4


