
BouwJournaal 
26 maart 2021

De rotonde bij Gasselternijveen is al weer voorzien van opsluitbanden en grond. De schrikhekken blijven nog even staan.

De speciale transporten van de  
rotorbladen vanuit Moerdijk naar het 
windpark zijn afgerond.  
De oversteek recht over meerdere 
rotondes is daardoor ten noorden 
van het windpark niet meer nodig.  
 
Als eerste is dat te zien bij Gasselter-
nijveen. Daar is een begin gemaakt 
met herstel van de rotonde in de 
oude staat.

De transporten van de rotorbladen zijn afgerond;  
eerste wegaanpassingen worden weer hersteld

Soms was een bochtverbreding bij 
een rotonde voldoende voor het  

speciaal transport



Werkzaamheden komende week 
(als de weersomstandigheden het toe laten) 
  Speciale transporten 
Week van 29 maart-3 april 
Zondagnacht RH-1.1
Maandagnacht Lijn RH-1 en RH-3.3
Dinsdagnacht RH-3.3
Woensdagnacht RH-3.3
Donderdagnacht RH-3.3
Vrijdagnacht RH-3.3

29 maart-2 april 
Gehele windpark Verwijderen/verplaatsen staal- 
     platen als tijdelijke verharding  
 
DEE-1.1, DEE-1.3
DEE-1.4 en DEE-1.5 Afronden werk kraanopstel-  
    plaatsen en bochtverbredingen 
 
RH-1.2  Opbouw bovendeel windturbine;  
   na afronding verplaatsen kraan  
    naar RH-1.1
 
OM-1.1   Opbouw bovendeel windturbine; 
   na afronding verplaatsen kraan  
   naar OM-1.3 
 
OM-2.6, OM-2.5,   
DEE-1.6 en DEE-1.7 Voorbereidingen inbedrijfstelling
 
OM-2.9, DEE-1.4  
en DEE-1.3 Commissioning
 
OM-2.6, OM-2.7,  
DEE-1.6 en DEE-1.7 Inschakelen  
  
Gehele windpark Drainage werkzaamheden 

De lijn RH-1 vordert. De turbines 7, 6, 5, 4 en 3 zijn af.  
De bouw van RH-1.2 vordert.  
Na volgende week verhuist de kraan naar RH-1.1 

In augustus 2020 begonnen de speciale transporten van 
turbine-onderdelen naar het windpark. Vanwege de  
omvang van de onderdelen en met het oog op de  
verkeersveiligheid, hebben die transporten ‘s nachts 
plaats. 
Om iedereen een indruk te geven van het werk is een 
film gemaakt. Die film schetst via welke routes rotor- 
bladen, torendelen en nacelle/hub/drivetrain naar het 
windpark Drentse Monden en Oostermoer komen. 
 
Klik hier om de film te bekijken.

Film over speciale transporten

Na OM-1.2 is de bouw van OM-1.1 begonnen.

Binnenkort gaat OM-2.9 (voor) in bedrijf.

https://youtu.be/HjYYDMjC0mk
https://youtu.be/HjYYDMjC0mk
https://youtu.be/HjYYDMjC0mk

