
Brainstorm inrichting van de Verlengde Middenraai en de EVZ boswachterij Gees - 
Mantingerveld. 

 
Aanwezig: 
Meino Lumkes (Provincie Drenthe), Jacques Esenkbrink (Waterschap Reest en Wieden), Kees 
Wielink (gemeente Midden Drenthe), Albert Wielink (voorzitter dorpsvereniging), Ruud Kreetz (vz), 
Nicko Straathof, Ronald Popken, Roel Douwes, Han Duyverman (not) (allen Natuurmonumenten) 
 
Verhinderd: 
Bernard de Jong, Marike van der Paauw (beiden Staatsbosbeheer) (geïnterviewd op 17 augustus) 
 
Agenda 

1. Voorstelronde 
2. Doel van de bijeenkomst: brainstorm inrichting 
3. Wat is er aan plannen voor het gebied (o.a. schetsschuit, Doelstellingen in het gebied 

natuurdoelen provincie, NM, SBB) 
4. Randvoorwaarden, uitgangspunten, wensen (bewoners/omwonenden, SBB, waterschap, 

gemeente, provincie):  
5. Hoe ziet uw beeld eruit? 
6. Proces vervolg, o.a. klankbord 

 
Uit de bijeenkomst komen de volgende aandachtspunten naar voren: 
 
Natuurambities provincie:  
Volgens de ambitiekaart wil de provincie daar natte heide en kruiden- en faunarijk grasland. Gebied is 
vooral een hydrologisch buffer dat met kruiden- en faunarijk grasland prima ontwikkeld kan worden. 
Ambitie naar vochtige heide is hier geen verplichting vanwege de functie van het gebied en voorkomt 
dure en ingrijpende inrichtingsmaatregelen. De oppervlakte vochtige heide mag geschrapt worden of 
sterk verminderd worden bij de volgende herziening van de ambitiekaart. 
 
Eventueel wateropvang, berging ter ontlasting kanalenstelsel Reest en Wieden 
De natuurambities hebben een belangrijke landschappelijke component: openheid 
EVZ is een droge verbinding 
Obstakel van weg en kanaal 
Verbinding van natte en droge heide met beekdal: dus ook verbinding voor natte milieus; voorstel 
stapstenen ten behoeve van natte component 
Ecologische doelen 
Kaderrichtlijndoelen 
WB21 doelen 
 
Vanuit Reest en Wieden: 
“Middenraai” moet zijn “Verlengde Middenraai” 
 
Het gebied rond de Verlengde middenraai (inrichtingsgebied NMM – SBB) maakt onderdeel uit van 
een (veel groter) stroomgebied “de Middenraai” waarin het waterschap het waterpeil handhaaft en 
beheert. Binnen dit grotere stroomgebied heeft het waterschap geïnventariseerd welke knelpunten 
zich momenteel voor doen wat betreft het waterbeheer. Er zijn in totaal 10 landbouwkundige 
knelpunten waarvan 1 knelpunt specifiek gekoppeld is aan het gebied rond het inrichtingsgebied van 
NM - SBB. Zonder compenserende maatregelen zal dit gebied naar verwachting landbouwkundig niet 
meer bruikbaar zijn, als de waterpeilen in het inrichtingsgebied worden verhoogd. Een oplossing voor 
dit knelpunt moet worden meegenomen in de verdere planvorming.  
 
Wat is de relatie tussen inrichting en Natura2000, wat betreft GGOR? Wens/suggestie hierbij is om 
planvorming op elkaar af te stemmen met het oogmerk om beide processen elkaar te laten versterken. 
 
Er liggen in het gebied rond de Verlengde Middenraai vooral kansen in het extreem vasthouden van 
water in het gebied. Dit levert een verlichting op in het aanbod van water, benedenstrooms van de 
verlengde Middenraai. 
 



Er zijn wensen voor het vispasseerbaar maken van de Middenraai. Het realiseren van een vispassage 
in Verlengde Middenraai hoort bij deze ambitie (koppelkans aan de wens om de huidige sluis bij 
Nieuw-Balinge in oude glorie te herstellen?) 
Bij de realisatie van de EVZ wordt de Verlengde Middenraai gepasseerd. Hier liggen met name 
kansen op het gebied van Natuurvriendelijke oeverinrichting in het kader van de KRW.  
 
Vanuit Plaatselijk Belang: 
Schetsschuit 
Bevolking is laaiend enthousiast 
Begraafplaats is grote wens 
Sluis in Verlengde Middenraai in oude staat herstellen 
Masterplan is enthousiast ontvangen 
 
Vanuit gemeente Midden-Drenthe: 
De Verlengde Middenraai grenst aan N2000. 
Belangen bewoners: houden van droge voeten. 
Wandel-, fiets-, menpaden 
Plan katalysator gebruiken bij inrichting. 
Menroute van Mantingerweg naar Meekelerweg 
Overleg geweest tussen gemeente Coevorden en gemeente Midden Drenthe voor 
gemeentegrensverlegging in verband met wens bewoners. Uiteindelijk is dit niet gebeurd in verband 
met het omzetten van een milieuvergunning 
Verlengde Middenraai = categorie 2 weg = hoofdontsluiting   
Rondom het Mantingerveld heeft de gemeente de straatverlichting vervangen door ‘habitatlampen’ 
(groene ledlampen die alleen naar benedenstralen) Deze lampen hebben het goede lichtspectrum ( in 
ieder geval voor vogels). Het is goed voor de veiligheid en minder lichtvervuiling 
Huiskamergesprekken met direct aanliggende bewoners. 
 
Vanuit Natuurmonumenten: 
Plan Everts en de Vries geeft enig inzicht in inrichtingmogelijkheden. 
Mantingerveld/zand is verdroogd. Dit komt onder andere omdat de Verlengde Middenraai door de 
keileem heen is gegraven. 
Oorspronkelijk is dit gebied een hoogveen. 
Op dit moment komen de kenmerken van het gebied voort uit de ruilverkaveling van 1967: diepe 
sloten, verkavelingssloten, drainage. Er zit nog keileem onder de Middenraai. 
De vraag is wat kun je nog ontwikkelen? Hoogveen is te hoog gegrepen. Door bouwvoor te 
verwijderen beïnvloed je de hydrologie van het gebied zelf en van het aangrenzende gebied. 
In ieder geval de wens om zo nat mogelijk + sloten dempen en drainage afdichten. 
We willen de Middenraai zo inrichten dat de N2000 doelen optimaal worden ondersteund. 
Er zit nog wat kwel. 
Pingo en slenk eruit halen? 
Er zit een hoogtegradiënt van Noord naar Zuid wordt het lager. Keuze lijkt natte heide of kruidenrijk 
grasland. Hoe gaat het vervolgbeheer eruit zien en hoe wordt dat gefinancierd. 
 
Op plekken was er in de jaren zestig nog 1,2 m veen. Deze laag is mogelijk doorgespit. De 
Bodemkaart is verloren gegaan.  
In 1880 was het veen net aan snee. 
Is natuurontwikkeling hopeloos? Nee, er is keileem aanwezig. Het liefst het hoogste natuurdoel 
nastreven. 
Voedselrijke bodem niet weghalen want dan beïnvloed je de maximaal haalbare grondwaterstand.  
Maaibeheer bij kwelstroominvloeden wat levert dat op? Nee, dit is geen optie want dat moet je tot in 
het oneindige in stand houden. 
Bewoners droge voeten garanderen kan vrij gemakkelijk door aanleg foliescherm tot in de keileem. Dit 
is relatief goedkope en effectieve oplossing 
Percelen eigenaren kantelen? 
 
Vanuit Staatsbosbeheer: 
De aanzet komt uit systeemdenken, en hoe je dat systeem zo compleet en gaaf mogelijk krijgt. Als het 
systeem compleet is, dan wordt ingezet op een door de natuur gereguleerd beheer. Deze 
uitgangspunten hebben consequenties en wensen: natuurlijke begrazingsdruk, cultuurhistorische 



elementen vervagen, geen rasters (of maximaal een raster op de eigendomsgrens), natuurlijk bos, 
zelfregulerend systeem op basis van hydrologie. 
Wat betekent dat: Inzijggebied is te klein (Geeserstroom), waterafvoer naar Loodiep niet te realiseren, 
begrazingsoppervlak is te klein.  
Mantingerveld (NM) zit dichtbij, dat geeft mogelijkheden: verbinding in begrazing, verbinding in 
landschap, hydrologisch geen eenheid. Grote natuurlijke eenheid en wat kunnen we doen om dat te 
bereiken? 
Contrast van grootschalig landschap (boswachterij Gees) versus cultuurlandschap (Mantingerveld). 
Beelden: Doel is vrije uitwisseling tussen de gebieden (boswachterij Gees – Mantingerveld- 
Dwingelderveld-Sallandse Heuvelrug) met als climax grote grazers. Dat betekent: Geen hekken. Geen 
zichtbare overgang maar vloeiend. EVZ robuuster dan nu (landbouwknelpuntgebied?). 
Natuur biedt kansen voor de ontwikkeling van Nieuw Balinge, zeker economisch. 
Dialoog met het dorp is belangrijk! 
Vrije recreatie met zonering. Wilderniszoeker zal hele gebied betreden andere recreanten zullen aan 
de randen blijven of in die delen die  daartoe speciaal zijn ingericht. 
Twee keuzes voor de inrichting: of afgraven of verschralen (begrazen). 
Natte verbinding van heide naar bos vise versa. 
Verbinding van: bos – veen – heide, hoog – laag – hoog, droog – nat – droog. 
Natuurdoelen Verlengde Middenraai: broekbos met kwelgraslandjes? 
Het beheer van de openheid is een risico (extra kosten).  
Huidige eigendom SBB in de EVZ is eerstvolgende + 10 jaar verpacht aan Klijnjan 
Ondergrond EVZ is veen. 
Zodanig inrichten dat je het niet hoeft te beheren (excl begrazing met grote grazers) 
Geen bos inplanten. 
Huizen niet verzuipen. Saneren bewoning langs de Verlengde Middenraai? 
Rekening houden met dorpsommetjes. 
Natuurdoelen passen niet in het grootschalig denken (systeemherstel), er zijn dus geen specifieke na 
te streven natuurdoelen aan te geven als uitgangspunt voor de inrichting. 
Gradiënt in beheer aanbrengen van intensief naar extensief. 
Houdt rekening met de inrichting en de wensen voor de toekomst. 
Men-, ruiter- en wandelroute meer naar de (zuid- ) rand, en zolang het niet bijt met de natuur en 
andere belangen. 
EVZ over de weg en de raai heen en / of er onderdoor. Bijvoorbeeld extra dammen en wildroosters in 
de weg. 
Zolang je aan de oostzijde niets is ingericht hoef je ook niets te doen aan de inrichting bij de weg en 
de raai. 
Gasleiding wordt geen belemmering voor de inrichting. 
Geen bekende archeologische en /of aardkundige waardevolle zaken waar rekening mee moet 
worden gehouden  bij de inrichting. Het uitgraven van pingo’s is archeologisch moeilijk verhaal. 
Omklappen percelen is slecht voor de open oost-west verbinding. 
 
Brainstorm 
Er is hoogteverschil in maaiveld en dit biedt kansen. 
Is het alleen maar vasthouden van water of is ook mogelijkheid van bergen. Vasthouden is zeker in 
plus voor waterschap. Bergen van water zal onderzocht moeten worden. 
Spoelen van de grond ter plaatse om voedingstoffen eruit te halen. 
Enige reliëfvorming is mogelijk daar waar het veen diep zit. 
Verwerven grond behoort tot de mogelijkheden? Ruilen met grond van Stegehuis. 
Moeras is okay, moerasbos niet 
Er wordt geen belang gehecht aan de wijkenstructuur in tegenstelling tot wat de schetsschuit daarover 
aan geeft. 
Fosfaatonderzoek is noodzakelijk als je heide wilt ontwikkelen. 
Fauanaduikers onder de weg door 
Natuurvriendelijke oevers + meer dammen over de Verlengde Middenraai. Consulteren van Ger Jan 
Oord. 
Riooloverstorten in 2006 dicht. 
Keileemdiepte bepalen ter hoogte van aan te leggen foliescherm 
In beeld brengen wat de externe gevolgen zijn van de vernatting. 
GGOR en OGOR studie moet nog gebeuren 
Wat is er nog over van de oude bodemstructuur? 



Archeologie in beeld brengen 
 
Voor dit gebied lopen verschillende zaken: beheerplan N2000, natuurvisie, inrichting 
Mantingerveld/Middenraai, Masterplan. Zijn deze plannen in fase met elkaar. Dit inzichtelijk maken. 
 
Bloemrijk grasland met moerasontwikkeling + planning 
 
Belangrijkste conclusies: 

 De inrichting van het gebied Verlengde Middenraai moet vooral ten dienste staan van het 
vergroten van de natuurkwaliteit in het aangrenzende Mantingerzand. 

 Het gebiedsdekkend afgraven van de bouwvoor is niet wenselijk omdat hiermee het waterpeil nog 
verder omlaag gaat en daarmee de verdroging van het aangrenzende natuurgebied versterkt 
wordt. 

 Laagtes en eventuele gedempte vennen of pingo’s kunnen uitgegraven worden en trapsgewijs 
met elkaar verbonden worden. 

 Te realiseren natuurdoelen als kruiden- en faunarijk grasland, moeras, struweel zijn realistischer 
dan natte heide en hoogveen. 

 Bijzondere aandacht voor overgang/rand heideveld en nieuwe natuur. Hier liggen kansen voor 
ambitieuzere natuurdoelen 

 Het in stand houden van het open karakter met een vergezicht op de ‘hoge’ rand van het 
Mantingerzand is zeer gewenst. 

 Ontwikkeling van bomen en struweel kan mits dit niet in strijd is met behoud van openheid. 

 Cultuurhistorie (behoud of herstel van veenwijken) is ondergeschikt aan natuurontwikkeling. 
Behoud van veenwijkenpatroon concentreren ten zuiden van Nieuw Balinge in landbouwgebied.  

 Recreatieve ontwikkelingen concentreren aan zuidzijde van gebied: wandelen en paardrijden. 

 Tijdens verdere uitwerking van de inrichtingsplannen, maatregelen meenemen ter compensatie 
van omliggend landbouwgebied.  

 
Afspraken: 

 Natuurmonumenten maakt verslag en stuurt dit ter commentaar aan aanwezigen toe. 

 Natuurmonumenten maakt afspraak met SBB over hun wensen en ideeën. 

 Natuurmonumenten zoekt ingenieursbureau om Inrichtingsplan te gaan maken 

 Natuurmonumenten maakt een Klankbordgroep uit de aanwezige partijen om het opstellen van 
het inrichtingsplan te begeleiden. 

Dieverbrug, 7 juli 2010 
Brainstormkaart: 

 Behoud openheid; optimale hydrologische inrichting  

 Inrichting EVZ 

 Zoekgebied wandelen 

 Ruiter-, men-, wandelroute 

 Isoleren van de omgeving 

 Lokale afvoer woningen 

 Herstel sluis en aanleg vispassage 

 Zoekgebied verarmen (fosfaat) 

 Knelpunt landbouw 

 Begraafplaats 


