
  

 

22 december 2022 

 

Op de drempel van 2023 

  

  



 

De foto op de nieuwjaarsgroet is de winnende foto van de wedstrijd Wind, 
gehouden voorafgaand aan de Open Dag van zaterdag 11 juni 2022. Fotografe 
Frederiek Dilling. gaf de foto de titel Zandstorm. 

 

Expositie langer: opbrengst naar Memoriefonds 

 

De expositie van 30 inzendingen voor de fotowedstrijd is verlengd tot medio 
maart 2023.  
In diverse gangen en wachtruimtes van de poliklinieken van het Refaja 
Ziekenhuis in Stadskanaal, zijn de foto's te zien. 
De ingelijste exemplaren zijn te koop. De opbrengst van de verkoopveiling gaat 
naar het Memorie Fonds van Treant/Refaja. Dat fonds laat waardevolle 
herinneringen van patiënten vastleggen op foto. 
Bieden kan via www.drentsemondenoostermoer.nl/expositie  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://us20.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fwww.drentsemondenoostermoer.nl%2Fopendag&xid=a51056042a&uid=112829594&iid=f00be51f82&pool=cts&v=2&c=1671454151&h=716fb94c63fca347e55de2b1bbd2bbf0690253d3b99390cd95551ed9ac4380a1


 

Actueel 

 

 

Vervangen torendeel OM-1.3  

  

 

Nabij de Dideldomweg in Gasselternijveenschemond startte in december de 
demontage van windturbine OM-1.3. Het onderste torendeel wordt vervangen. 
Op dit moment staan alleen de onderste twee torendelen nog op de fundering. 
De grote hijskraan die afgelopen weken werd gebruikt, is weer afgevoerd. De 
komende weken draaien OM-1/4 t/m OM-1.7 weer. 
Na de jaarwisseling komt de kraan terug. De onderste delen worden dan 
gedemonteerd. Na plaatsing van het nieuwe onderste torendeel volgt de 
montage van overige delen van de windturbine, gevolgd door een testperiode.   

  

 

Onderzoek storing RH-3.6 
In windturbine RH3.6 deed zich eind oktober een storing voor. Het onderzoek 
naar de oorzaak zal in januari worden afgerond. Dan komt er ook meer 
duidelijkheid over het oplossen van de storing. 
De werkzaamheden aan de RH-3-lijn zijn zover gevorderd dat de kabel naar de 



 

turbines RH-3.2 t/m RH-3.5 inmiddels weer in gebruik genomen is. De 
obstakelverlichting op deze turbines was enige tijd buiten werking, maar nu de 
windturbines weer in gebruik zijn, werkt ook de verlichting weer. 

  

 

Terugblik 2022 

 

 

Windturbines leveren elektriciteit 

  

 

Na de bouw van de windturbines in 2021 werden de turbines in 2022 getest en 
ingeregeld. Elke turbine doorliep dit proces in een eigen tempo. Inmiddels is dit 
voor bijna alle turbines nagenoeg afgerond en produceren de turbines op een 
betrouwbare manier elektriciteit. 
Voor de meeste turbines resteren nog kleinere restpunten die door de 
turbinebouwer moeten worden opgelost. Een groot aantal turbines is in het 
derde kwartaal van 2022 overgenomen, d.w.z. dat het beheer is overgegaan 
van bouwer Nordex naar de eigenaren. Nadat bouwer Nordex de genoemde 
restpunten heeft opgelost, volgt nog een zgn. “final acceptance”, waarmee de 
bouw formeel wordt afgerond. Dit moment wordt verwacht in 2023. 
 
 
  

  



 

Productie windpark realtime inzichtelijk 

 

Op de website www.drentsemondenoostermoer.nl hebben we inzichtelijk 
gemaakt wat het windpark produceert. Gegevens over de windrichting, de 
windsnelheid (ter plekke van 1 turbine) en het actuele geproduceerde 
vermogen zijn realtime zichtbaar. 023. 

  

 

Open Dag 

  

 

Het windpark hield in juni 2022 een Open Dag. In een tent op de kraanopstelplaats van 
windturbine DEE-2.3 kregen bezoekers informatie over bijvoorbeeld geluid, 
slagschaduw of de techniek van de windturbine. Ook konden zij een kijkje nemen 
onder in een windturbine, of een Virtual Reality-film bekijken waarin bezoekers 
werden meegenomen naar de bovenzijde van een windturbine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  

http://www.drentsemondenoostermoer.nl/


 

Vragen en meldingen 

  

 

In 2022 ontvingen wij regelmatig vragen van mensen over het windpark. Een 
breed scala aan onderwerpen kwam langs, variërend van vragen over de 
techniek en de productie, maar ook kwamen er bijvoorbeeld vragen waarom 
turbines soms stil staan. We beantwoorden dergelijke vragen graag en 
proberen dat altijd binnen 48 uur te doen. 
Ook kregen we meldingen van mensen over bijvoorbeeld slagschaduw of 
geluid. De meldingen worden onderzocht en indien nodig worden maatregelen 
getroffen.  

  

 

Gebiedsfonds 
 

  



 

In zowel de gemeente Aa en Hunze als Borger-Odoorn kwamen de stichtingen 
van de grond die de verdeling van geld uit het Gebiedsfonds op zich nemen. 
Geld dat wordt de komende vijftien jaren wordt gestort door het windpark en de 
komende tien jaar door gemeenten, provincie en Rijk 
Bij de verdeling van het geld is het windpark De Drentse Monden en 
Oostermoer niet betrokken.  
 
Meer informatie vindt u op de websites van de fondsen: 
Borger Odoorn 
Aa en Hunze 

  

  

 

Film schetst bouwproces windpark 

  

 

Tijdens de bouw zijn diverse films gemaakt. Uit het filmmateriaal is nu  één 
totaalfilm gemaakt die het gehele bouwproces weergeeft. Van de aanleg van 
eerste wegen tot heiwerkzaamheden, bouw van funderingen, nachtelijke 
transporten en de bouw van de windturbines.es. 
Bekijk die film hier. 

  

 

https://gebiedsfonds.nu/
https://gebiedsfondsoostermoer.nl/
https://youtu.be/QlwC0ZRLTl0

