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Abseilen langs wieken 
 
Het in bedrijf stellen van wind-
turbines neemt geruime tijd in 
beslag. Onderdeel van de werk-
zaamheden zijn bijvoorbeeld 
inspecties en klein herstelwerk 
aan de rotorbladen (wieken).  
Specialisten voeren dat werk uit 
als ware ‘abseilers’. 

.

Om veilig te kunnen werken is de 
omgeving rond de windturbine af-
gezet tijdens de werkzaamheden. 
Graag vragen wij uw aandacht 
voor die afzettingen om ongeluk-
ken te voorkomen.

 
Hebt u algemene vragen dan kunt 
u contact opnemen met  
Bas Kortleve: 06-46057612 
baskortleve@ventolines.nl

De grote hijskranen die het afgelopen jaar een vertrouwde verschijning wa-
ren in de regio, zijn weg. Afgelopen week was nog een grote hijskraan nodig 
om de eerste turbine van het windpark (DEE-2.1) nabij de `Drentse Monden- 
weg te demonteren, te voorzien van een torendemper en vervolgens weer 
op te bouwen. Toen dat werk was afgerond, kon de kraan worden gedemon-
teerd en afgevoerd.

Inregelen neemt nog geruime tijd in beslag 

Laatste hijskraan verlaat windpark 
na hermontage van DEE-2.1

Werkzaamheden op bouwplaats gaan nog door 

Hoewel de grote hijskranen zijn ver-
dwenen gaat het werk op de bouw-
plaatsen nog door. 
 
Combidrain bijvoorbeeld start bij 
goed weer komende week langs de 
DEE-2 lijn. Grondeigenaren zullen 
van te voren nog bezocht worden 
door Combidrain om de plannen 
voor de drainage door te spreken.
Ook loonbedrijf Wiechertjes gaat 
weer aan de slag. Dat bedrijf brengt 
menggranulaat aan op de OM-1 lijn, 
mits het weer het toe laat.



Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)  
 
2-7 augustus 

lijn DEE-1     Opruimen en installeren Tarmac

Gehele windpark     Afvoeren laatste delen hijskranen

DEE-2.3, DEE-2.2, DEE-2.1 en DEE-3.1  Inspecties

RH-3.6, RH-3.5, RH-3.4 en RH-3.3  Aansluiten

OM-1.6, DEE-2.5, DEE-2.4 en RH-3.6  Commissioning

Gehele windpark     Testrondes

Gehele windpark     Inspecties rotorbladen

lijnen RH-3 en DEE-2     Aansluiten

Kantoor Nordex     Verwijderen deel kantoorunits

lijn OM-1     Granulaat aanbrengen rond turbines

OM-2.1     Afronden afwatering turbine

lijn DEE-2     Aanbrengen drainage

Gehele windpark     Plaatsen meters

Gehele windpark     Overname-inspecties


