
Vibropalen op eerste locaties aangebracht; komende week eerste schroefpalen 

Werk op meerdere fronten: heien, leggen van  
kabels en mantelbuizen en aanleg funderingen 
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Terwijl op de Zwarteweg/Bosje de 
fundering voor een nieuw wegdek 
wordt afgerond en de asfaltmachi-
nes aan de slag kunnen, schuiven 
elders in het windpark de hei- 
machines naar volgende locaties.  
 
Bij de eerste funderingspalen is het 
koppen snellen begonnen om de 
bouw van de cirkelvormige funde-
ring te beginnen. Komende maand 
starten specialisten van A.Hak 
bovendien met het aanleggen van 
bijna honderd kilometer aan kabels 
en mantelbuizen. 

‘Ploegen’ van kabels
De kilometers lange hoogspan-
ningskabels en mantelbuizen verbin-
den de komende weken de fun-
deringen van de windturbines met 
zeven zogeheten inkoopstations.  
Via die inkoopstations (een groot 
model transformatorhuis) levert het 
windpark zijn energie aan het lande-
lijke elektriciteitsnetwerk. Naar elke 
turbine wordt ook een glasvezelka-
bel gelegd. 

Om de kabels/mantelbuizen op zo’n
anderhalve meter diepte in het 
akkerland te leggen, zou volgens 
traditionele wijze een graafmachine 
eerst diepe sleuven moeten
graven.  
De uitgegraven grond zou dan, na 
het leggen van de kabels, weer 
worden teruggeplaatst. In de praktijk 
ontstaat dan een lange hogere ril in 
het land, die langzaam moet inklin-
ken (zakken).

Vragen 
Hebt u vragen over het wind-
park, de bouw, 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

 
Lees meer details in de advertorial die komende week in de huis-aan-huis-
kranten verschijnt. Klik hier.

https://drentsemondenoostermoer.nl/app/uploads/2020/05/2020-05-29-Avertorial-Weekin-Weekuit-aanleg-kabels-en-mantelbuizen-Mei-2020-1.pdf


Rij DEE-1 
Nabij Dreef (tussen Valthermond en 
2e Exloërmond) zijn de bouwvorde-
ringen nu goed te zien. 
Terwijl (links) op de eerste turbine-
locatie (DEE1.1) de heipalen al klaar 
zijn, wordt enkele turbines verder 
nabij de Drentse Mondenweg het 
asfalteren afgerond bij DEE-1.4. 
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Aandacht voor snelheid 
Mooie asfaltwegen willen bestuur-
ders soms verleiden het gaspedaal 
dieper in te trappen. Vanuit de 
projectleiding krijgt de snelheid van 
(vracht)wagens veel aandacht. In  
gesprekken met de diverse trans-
porteurs wordt herhaaldelijk gewe-
zen op de borden en op de verant-
woordeljkheid van de bestuurders.

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten) 

Vanaf 2 juni 
Rij OM:  Zwarteweg   Ontsluiting Bosje, grondwerk, fundering Zwarteweg  
    en aansluiting op Bosje 
Rij OM 1&2 (Noord)  Maatregelen broedseizoen (slepen en korf) 
Rij OM-2  grondwerk en aanleg kraanopstelplaats  
    OM-2.9 t/m OM-2.6. 
Rij DEE-1  Aanbrengen cementgebonden verharding  
    DEE-1.7 t/m  DEE-1.9
Rij DEE-1  Afronding wegen en kraanopstelplaatsen 
DEE-3.1  Grondwerk wegen en kraanopstelplaatsen
Rij DEE-1 en DEE-2 
Rij RH-1 en RH-3   Maatregelen broedseizoen 
RH-1.6  Asfalteren 
Rij OM- 1   Divers grondwerk  
OM-1.5.  Aansluiting Tweederdeweg 
Rij OM-2  Grondwerk wegen en kraanopstelplaats 
    OM-2.1 t/m OM-2.5
Rij RH-3  Grondwerk wegen en kraanopstelplaats 
    RH-3.2 t/m RH 3.6
Rij DEE-1  Heien DEE-1.3 t/m DEE-1.5
Rij OM2  Heien OM-2.6 en OM-2.7
DEE-3.1  Grondwater pompen DEE-3.1
Rij OM-2  Grondwater pompen OM-2.1 t/m OM-2.5 
DEE-1.2 & DEE-1.3  Aanleg fundering 
OM-2.7 & OM-2.8  Aanleg fundering 

Vanaf 3 juni
Rij OM-1   Asfalteren Zwarteweg 

Vanaf 4 juni 
Rij DEE-3  Cementegebonden verharding DEE-3.1. 
Rij OM-2  Cementgebonden verharding  
    OM-2.1 of OM-2.2


