Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)
26-30 oktober oktober
Kraanopstelplaats DEE-1.5 tot DEE-1.7			
OM-2.9 en OM-2.8 						
OM-2.1 tot OM-2.9 en DEE-1.1 tot DEE-1.3			
Lijn DEE-1						
							
Lijn DEE-2 							
							
						
Beton storten
DEE-2.5		
OM-1.2 		
DEE-2.6 		

BouwJournaal
23 oktober 2020

Plaatsen of verwijderen van pompen.
Plaatsen of verwijderen van pompen.
Verwijderen staalplaten (tijdelijke verharding)
Verwijderen tijdelijke verhardingen,
incl. bermen Dreef en aansluiting met N379.
Herstel toegangsweg naar 1e Exlöermond
Opruimen en aanvullen met grond.

27 oktober
28 oktober
29 oktober

Reparatie drainage (26-30 oktober)
Lijnen RH-1, DEE-1, OM-1 en OM-2
							
Observaties Eco Groen (26-30 oktober)
Gehele site

Aanvullen fundering met grond
DEE-2.5 		
28 oktober
DEE-2.6 		
30 oktober
OM-1.2 		
29 oktober
Wapening aanbrengen (26 t/m 30 oktober)
OM-1.4
DEE-2.4
Plaatsen ankerkooi (29 oktober)
OM-1.6
OM-1.7
								
Speciaal transport
Maandagnacht 		
OM-2.7, OM-2.1 en OM-2.3
Dinsdagnacht 		
OM-2.8
Woensdagnacht 		
OM-2.6 en OM-2.2
Donderdagnacht 		
DEE-1.6
Vrijdagnacht 		
OM-2.2 en OM-2.5
Opbouw kraan eerste torendelen
OM-2.2 			
30 oktober
Afronden bouw en verhuizen kraan
van DEE-1.5 naar DEE-1.6 		
26-30 oktober
van OM-2.9 naar OM-2.8 		
26-30 oktober
Kabelwerk (26-30 oktober)
RH-1.3
Van Inkoopstation RH-3.6 naar turbine
Lijn OM-1
Installatiewerk (26-30 oktober)
Inkoopstations Lijnen DEE-3, RH-1, RH-3, OM-1
en Lijn DEE-1 en Lijn OM-2,
en OM-2.8, OM-2.9

Verruiming werktijden.
Website meldt aanpassingen
Soms gaat de harde wind pas ‘s middags liggen en kan
er ‘s morgens niet worden gewerkt. Maar ‘s middags is
er eigenlijk te weinig tijd om het werk af te ronden. In die
gevallen mag de bouw ook na 19.00 uur doorgaan. En
als de weersverwachtingen aangeven dat het ‘s middags
slecht weer wordt, dan mag de bouw die dag eerder
beginnen.
Eventuele aanpassingen van de werktijden staan sinds
kort op een speciale pagina op de website. Dagelijks
wordt die pagina bijgehouden om eventuele afwijkende
tijden weer te geven.
Kijk op:
www.drentsemondenoostermoer.nl/werktijden

