
 

Beste omwonenden van de Verlengde Middenraai, 

 

In deze mail geven wij u een update van het inrichtingsproces de 

Verlengde Middenraai. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.   

 

Het voorkeursalternatief is af 

Op basis van onderzoeken naar het grond- en oppervlaktewater en bodemopbouw, advies 

van de betrokken professionals én input van de bewoners en ondernemers uit het gebied 

werkte adviesbureau Sweco twee alternatieven uit voor de inrichting van de Verlengde 

Middenraai. Die uitwerkingen bespraken we met u tijdens de bewonersavond in oktober. 

Het voorkeursaltenatief hebben we aan de direct betrokkenen – die direct de gevolgen van 

het inrichtingsplan ondervinden – voorgelegd. Het beste plan voor het realiseren van de 

doelstellingen is een combinatie van alternatief 1 én 2. De gevolgen voor persoonlijke 

situaties hebben we met de direct betrokkenen één op één besproken. Op basis van de 

feedback werken we nu een voorlopig ontwerp uit. Wij nemen uw wensen en ideeën hier, 

waar mogelijk, in mee. Maar we kunnen niet alle suggesties verwerken. We moeten keuzes 

maken. 

 

De huidige stand van zaken 

Het grondtransport, waarover we u eerder informeerden, is klaar. Er is grond verreden van 

het Binnenveld in Bruntinge naar de Verlengde Middenraai. Die grond wordt gebruikt om de 



 

kades van de hydrologische buffer in het projectgebied de Verlengde Middenraai te 

realiseren. Er komt een laag zand over de grond met gras, zodat het gronddepot goed te 

onderhouden is. De grond blijft in depot tot het inrichtingsplan is afgestemd en in uitvoering 

is. Naar verwachting blijft de grond maximaal drie jaar liggen. 

 

De gebiedspartners zitten op dit moment met elkaar om – de digitale – tafel om de 

randvoorwaarden voor het realiseren van het voorlopig ontwerp te bespreken. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat er afspraken worden gemaakt over het beheer en onderhoud van de 

constructies in het gebied, zoals stuwen en duikers. We onderzoeken ook waar precies 

ruimte is voor recreatiemogelijkheden, zoals wandelpaden. Daarnaast werken we het plan 

in detail uit. 

 

 

We blijven met u in gesprek 

In heel Nederland worden op dit moment maatregelen getroffen om de verspreiding van het 

coronavirus te beperken. Ook de bestuurlijke adviescommissie Brede Kijk op het Oude 

Diep en de gebiedspartners volgen de adviezen van het RIVM op. De gezondheid en 

veiligheid van onze medewerkers en relaties staan op de eerste plaats. Dat betekent op dit 

https://prolander.us4.list-manage.com/track/click?u=67a9dbe6988e28ad8974bbe45&id=eb510d2bc3&e=3b1efef4b0


 

moment dat wij fysieke contacten zoveel mogelijk vermijden. De bewonersavond, die voor 

dit voorjaar gepland was, over het voorlopig ontwerp kan daarom niet doorgaan.  

 

Voor een succesvolle uitvoering van het inrichtingsproject in de Verlengde Middenraai zijn 

 draagvlak voor het inrichtingsplan en het vertrouwen van de streek voor ons van essentieel 

belang. Daarom zoeken we naar veilige alternatieven voor afstemming met professionals 

en omwonenden en ondernemers uit het gebied. Wij informeren en betrekken u op 

alternatieve wijzen over de voortgang en de inhoud van het voorlopig ontwerp. In één op 

één contacten met de direct betrokkenen bespreken we de consequenties voor persoonlijke 

situaties en oplossingen voor eventuele tekortkomingen.  

 

 


