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Brandweer bekijkt  
windmolens 
 
Ook de brandweer in de regio wordt 
bijgepraat over het windpark.  
 
Woensdagavond waren de posten 
Gasselternijveen en Gieten (op hun 
verzoek) gast.  
In de brandweerpost De Spil in  
Gasselternijveen werd tijdens de 
oefenavond informatie verstrekt.  
 
Op het windpark zelf keken mede-
werkers van het windpark en van de 
brandweer naar details. Wat te doen 
bij brand of calamiteiten, hoe zijn de 
locaties bereikbaar, etc. 

De grote hijskranen, die de afgelo-
pen maanden in de regio te zien wa-
ren, verdwijnen binnenkort uit beeld. 
Wanneer de laatste windturbines 
gebouwd zijn, zullen de grote kranen 
de bouwlocaties verlaten.  
 
Eén kraan blijft 
Eén van de grote kranen wordt 
komende periode verplaatst naar de 
windturbine die twee jaar geleden 
als eerste is gebouwd (DEE-2.1). Die 
windturbine is als eerste gebouwd, 
om de noodzakelijke metingen ten 
behoeve van LOFAR te kunnen uit-
voeren.  
 
In een later stadium is aan het wind-
turbine-ontwerp nog een zoge-
naamde torendemper toegevoegd. 
Die moet nu nog bij de DEE-2.1  
windturbine worden ingebouwd.  
De komende periode zal met be-
hulp van één van de grote kranen de 
torendemper worden ingebouwd. 
Om dit mogelijk te maken zal de 
DEE-2.1 windturbine deels worden 
gedemonteerd. Na installatie van de 
torendemper wordt de windturbine 
weer volledig opgebouwd.

Hijskranen uit beeld Schooljeugd bekijkt windturbines
Ongeveer twintig leerlingen van de openbare basisschool De Westhoek in  
2e Exloërmond bekeken afgelopen week de windturbines uit de DEE-1 lijn 
van dichtbij. Dat gebeurde nadat ze eerder die dag een gastles hadden ge-
kregen op school. Tijdens een vragenuurtje konden ze alle denkbare vragen 
afvuren op een medewerker van het windpark.

De vragen gingen onder meer over de bouw van de windturbines, maar 
ook over het gebruikte materiaal, de levensduur van de windturbines en de 
recycling nadien. 
Aan de voet van een windturbine maakte de schooljeugd mee hoe de rotor-
bladen tot stilstand komen als er onvoldoende wind is en hoe ze weer gaan 
draaien als de wind toeneemt. 
Toen de rotorbladen weer enige tijd draaiden gingen enkele leerlingen 
‘touwtje springen’ over de slagschaduw.  
Gaandeweg dat spel ontdekten ze al vlot dat de schaduw verschoof door de  
wijzigende zonnestand: een leermomentje tijdens het spel..
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Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)  
 

5-9 juli 

RH-3.6 en DEE-2.1     Verplaatsen staalplaten t.b.v. grote kraan

OM-1.4 en OM-1.6     Afronden werk

DEE-3.1     Afronden bouw bovendeel turbine

OM-1.6     Afronden bovendeel turbine: na afronding verhuist kraan naar DEE-2.1

RH-3.4, RH-3.2, RH-3.3, DEE-2.5 en DEE-2.4 Inspecties

DEE-2.7 en DEE-2.6     Aansluiten

RH-1.1, OM-1.3, OM-1.4, DEE-2.7 en DEE-2.6 Commissioning

Gehele windpark     Testrondes

Gehele windpark     Klein herstelwerk

RH-3.5, RH-3.6 DEE-3.1, DEE-2.2, DEE-2.3  Kabelwerkzaamheden. 

en DEE-2.4 

lijnen RH-1 en OM-1     Aansluiten

lijnen RH-1 en OM-2     Plaatsen betonnen poeren en afronden omgeving turbine  

       met granulaat

lijnen OM-2      Plaatsen hekwerk

RH-1.1 tot RH-1.4     Plaatsen betonnen poeren

lijn-OM-1     Drainage werkzaamheden

lijnen OM-1,  RH-3, DEE-2 en DEE-3.1  Slepen: voorkomen nestelen 

broedvogels

lijnen RH-1, OM-1, DEE-1 en OM-2  Plaatsen meters


