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Werkzaamheden gaan gelukkig door!
In deze nieuwsbrief informeren we hoe ver we zijn
met het werk in uw gebied.
We zijn blij dat we, ondanks het Coronavirus en
dankzij het mooie weer het project Brongebied
Oude Diep kunnen voortzetten. Uiteraard betekent
dat dat er de nodige maatregelen moeten worden
genomen. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM). De medewerkers van de aannemer
komen zoveel mogelijk in eigen auto en komen
zoveel mogelijk alleen naar het werk. De
boterhammen worden niet in de keet opgegeten
en koffie drinkt men op of nabij de machine. De
ontwikkelingen rondom de Coronacrisis worden
door ons en de aannemer op de voet gevolgd en
wanneer nodig worden de maatregelen
aangepast. Zie ook dit item incl. video van RTV
Drenthe.
We gingen en gaan door
Na een natte winter waarin het niet altijd makkelijk
was om graafwerkzaamheden uit te voeren, is het
voorjaar (eindelijk) aangebroken. De
weersomstandigheden waren de laatste weken
prima en op verschillende locaties is en wordt
gewerkt door aannemerscombinatie NTP / Van
Reel.

In de afgelopen maanden zijn op verschillende
plaatsen de profielen van watergangen aangepast,
zodat aan één zijde natuurvriendelijke oevers
ontstaan. De berging Hamslag is klaar en
kunstwerken zoals vispassages, stuwen en inlaten
zijn aangelegd of vervangen. Ook zijn door het
projectgebied heen verschillende duikers
vervangen (vervolg op pagina 2).

Dit project k rijgt steun van het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwik k eling:
Europa investeert in zijn platteland.
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Vervolg
Inmiddels is vrijwel alle grond, die door de
graafwerkzaamheden vrij kwam, afgevoerd. De
werkzaamheden aan berging Binnenveld en aan
de watergang bij de Heirweg worden binnenkort
afgerond. De komende weken vinden er nog
werkzaamheden plaats bij een aantal kunstwerken
(o.a. stuwtjes en inlaten). En niet onbelangrijk: de
werk- en rijstroken moeten worden afgewerkt en
worden waar nodig ingezaaid. Spoelgaten worden
hersteld en alles wordt klaar gemaakt voor
oplevering.
Binnenkort nemen wij met de verschillende
belanghebbenden contact op over de afhandeling
van de vergoeding voor rij- en werkstroken. Ook
de aannemer neemt contact op om de
administratie af te handelen en te vragen of de
werkzaamheden naar tevredenheid zijn afgerond.
Alle maatregelen die in de afgelopen maanden zijn
uitgevoerd zorgen voor een zogenoemd robuuster
watersysteem. Daardoor kan er meer water
worden opgevangen als het vaak regent. Ook
wordt het water beter vastgehouden bij droogte en
kan beheer en onderhoud flexibeler worden
uitgevoerd. Dat betekent dat, zo nodig, eerder kan
worden gemaaid. Door de aanleg van
natuurvriendelijke oevers en ontstaat er extra
leefgebied voor vissen (ook door de nieuw
aangelegde vistrappen), vogels en kleine
waterdiertjes en verbetert ook de kwaliteit van het
buitenwater.

Op dit moment zijn de oevers nog kaal. In de loop
van het groeiseizoen gaan hier volop waterplanten
groeien.
Wat moet er nog gebeuren
Naar verwachting zijn de grote werkzaamheden in
mei afgerond. Daarna rondt de
aannemerscombinatie de werkzaamheden op de
percelen van Stichting het Drents Landschap af
(percelen 2 en 3). Het gaat hier om
werkzaamheden aan de waterbergingen bij
Brunstingerweide. Zo wordt bij perceel 2 een
voorde aangelegd en worden de kades afgewerkt.
Perceel 3 waar nu een depot ligt, moet nog worden
afgegraven. De aannemerscombinatie heeft
daarvoor nog een jaar de tijd.

Meekoppelkansen
Aanvullend op het basispakket én de percelen 2
en 3, willen we nog twee zogenoemde
meekoppelkansen (dit zijn kansen die tegelijk met
het project uitgevoerd kunnen worden en een winwinsituatie bieden) uitvoeren. Het gaat om het
vergroten van een waterberging bij
Brunstingerweide (perceel 4), in samenwerking
met Stichting het Drents Landschap en het
oplossen van een waterbeheer knelpunt, namelijk
het vervangen van twee duikers door één grote
duiker (perceel 5). Deze maatregelen waren ook
onderdeel van het projectplan. Zodra zicht is op
eventuele realisatie hiervan, wordt u hierover
geïnformeerd.
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Natuurdenker
Het werk van het waterschap wordt overal gevolgd
door geïnteresseerde bewoners. Zo ook in dit
gebied. Op onze sociale media kanalen wordt dit
project nadrukkelijk gevolgd door Bart van der
Lienden uit Mantinge. Hij heeft zelfs een website
met daarop allerlei wetenswaardigheden. Op
uitnodiging van het waterschap schreef Bart
onderstaande tekst op persoonlijke titel.

Mijn naam is Bart van Lienden en woon sinds
2001 aan de Mantingerdijk in Mantinge. Dit is geen
dijk in de zin van een rivierdijk, maar een droge
weg door de natte hoogvenen van voor de
ontginningen van het veen. Ik woon in het
natuurreservaat het Mantingerveld. Mijn vader had
met een vriend een vinkenbaan op Ockenburg in
Den Haag, in het kader van onderzoek naar de
vogeltrek. Ik ging met mijn vader mee in de
weekenden. Dit kun je zien als de start van mijn
belangstelling voor de natuur.

Nauurmonumenten en eigen site
Eind 2004 heeft Natuurmonumenten mij gevraagd
voor het peilen van de grondwaterstanden op het
Mantingerveld, in het Mantingerbos en -weiden en
De Klencke in Oosterhesselen. In 2007 is de
Mantingerveldgroep van Natuurmonumenten
gestart en sinds die tijd ben ik daarin deelnemer
en de laatste jaren vrijwilligerscoördinator van de
groep. Het werk bestaat onder meer uit het
onderhoud van rasters en veeroosters, opruimen
van oude rasters, verwijderen van opslag
(vogelkers en berk voor het open houden van de
heide) en invasieve soorten (Japanse
duizendknoop, reuzeberenklauw, springbalsemien
e.d.).

Sinds 2007 doe ik op mijn Mantingerveldblog
verslag van de activiteiten van de vrijwilligers van
Natuurmonumenten op het Mantingerveld en in het
Mantingerbos en –weiden.
Verbonden
Doordat je in het hele gebied komt, raak je daar
zeer mee verbonden. In mijn schuur broeden al
jaren de kerkuilen. De ree, das en vos leven in de
directe omgeving. Ook komen er veel vogelsoorten
voor. Voor zowel mijn blog (ca. 22.000 keer
bekeken door ca. 13.000 bezoekers), Facebook en
Twitter maak ik veel foto’s. Ik ben namelijk visueel
aangelegd. Ook vind ik het leuk om te berichten
over de natuur en vooral de activiteiten van de
vrijwilligers, want die zijn erg belangrijk voor de
instandhouding en ontwikkeling van de natuur, die
erg onderdruk staat. Het educatieve aspect levert
daar een bijdrage aan.

Werk van het waterschap
Vandaar dat ik de werkzaamheden van het
waterschap in het Brongebied Oude Diep,
grenzend aan het gebied Mantingerbos en weiden, gevolgd heb. Het werk betreft de
bestaande watergangen rond het natuurgebied.
De hele technische uitvoering vind ik interessant.
Het is mij opgevallen dat de aanleg van
natuurvriendelijke oevers en waterbergingen
vooral gericht is op waterberging en gereguleerde
afvoer van overtollig water. Ik zie de
natuurvriendelijkheid van het watersysteem niet
direct.
De maatregelen die in het projectplan Knienegat
worden beschreven liggen in het gebied met de
functie landbouw en dus buiten het begrensde
natuurgebied Mantingerbos en -weiden.
Jammer dat het natuurgebied op het ‘tweede plan’
komt. Het is al jaren onderwerp van discussie met
het waterschap. Door de watergangen langs en
door het natuurgebied gaat de verdroging van met
name het Mantingerbos nog steeds door, terwijl
het gebied ook als waterbergingsgebied zou
kunnen fungeren.

Informatie
Meer informatie over dit project vindt u op www.wdodelta.nl/oudediep
Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met:

• omgevingsmanager Inge Zandink, tel.: 088 – 233 1665 of per e-mail: ingezandink@wdodelta.nl
• toezichthouder Roel van der Horst, tel.: 088 – 233 1504 of per e-mail: roelvanderhorst@wdodelta.nl
Contactgegevens aanneemcombinatie
Omgevingsmanager namens combinatie NTP/Van Reel is Jaap Jansen, tel.: 06-54352540.
Rinus Willems, uitvoerder namens combinatie NTP/van Van Reel, zorgt voor de dagelijkse aansturing van
de werkzaamheden, tel.: 06 - 20605598.
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