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1 INLEIDING 

Natuurmonumenten is voornemens inrichtingsmaatregelen uit te voeren in het gebied 

tussen het Mantingerveld en het kanaal de Verlengde Middenraai, nabij Nieuw Balinge. 

Met deze inrichtingsmaatregelen wil men de gebiedsdoelen uit de betreffende 

beleidsdocumenten verwezenlijken. Daarnaast wil men inspelen op de bestaande 

problematiek die het gebied kent. Het hoofddoel van de inrichting van het gebied is de 

vorming van een hydrologische buffer voor het Mantingerzand. 

 

Dit projectplan vormt de basis voor de inrichtingsmaatregelen. Het beschrijft de huidige 

situatie van het plangebied en de bestaande en gestelde doelen in het vigerende beleid. 

Daarnaast worden de benodigde stappen in beeld gebracht om te komen tot 

vergunningsaanvraag, financiering en uiteindelijke uitvoering. 

 

Leeswijzer  

Eelerwoude is gevraagd een projectplan op te stellen waarin bovengenoemde aanpak zit 

verwerkt. Hoofdstuk 2 bevat de gebiedsbeschrijving, Hoofdstuk 3 de gebiedsdoelen. De 

vertaalslag van de doelen naar inrichtingsmaatregelen wordt gemaakt middels een 

Programma van eisen. Dat resulteert in de inrichtingsmaatregelen in Hoofdstuk 4. 

 

 
Afbeelding 1: Projectgebied de Verlengde Middenraai 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

Projectgebied de Verlengde Middenraai 

Ten noorden van Nieuw Balinge ligt tussen het Mantingerzand en de Verlengde 

Middenraai een ca. 130 ha groot gebied (zie Afbeelding 2). Dit gebied is onderdeel van 

het Meekelmeersche Veen en in dit rapport zal het projectgebied aangeduid worden als 

projectgebied de Verlengde Middenraai. Het gebied is voor het grootste deel een 

afgeveend hoogveengebied; aan de westzijde tegen het Mantingerzand aan komt nog 

veen voor. Het noordelijke deel van het plangebied is eigendom van Natuurmonumenten 

en het zuidelijke deel is in eigendom van Dienst Landelijk Gebied (DLG).  

 

 
Afbeelding 2: Ligging van het plangebied nabij Nieuw Balinge. Rood omcirkeld is het plangebied wat in dit 
projectplan projectgebied de Verlengde Middenraai genoemd wordt. Blauw omcirkeld is de locatie van de 
verbindingszone met boswachterij Gees. 

  



 

Hoogte kaart 

In afbeelding 3 is de hoogtekaart van het projectgebied weergegeven. Deze kaart is 

afkomstig van het waterschap Reest en Wieden. Het Mantingerzand is voor een groot 

gedeelte hoog gelegen (16-19 m +NAP). Het projectgebied de Verlengde Middenraai 

heeft in het noorden een hoogte van circa 16 m +NAP en loopt af naar het zuiden naar 

een hoogte van circa 14,5 m +NAP. De drempelhoogtes van de woningen zijn ingemeten 

door Eelerwoude tijdens het opstellen van het projectplan. Deze staan in tabel 1 

weergegeven. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 3: Hoogte kaart AHN2 (afkomstig van waterschap Reest en Wieden).  

 
Tabel 1: Drempelhoogtes woningen in het projectgebied (ingemeten door Eelerwoude, 2014) 

 

Adres X Y Hoogte

Mantingerdijk 7 238.866.029 534.426.542 17.365

Mantingerdijk 9 - Zijdeur 238.989.495 534.222.309 16.316

Mantingerdijk 9 - voordeur 238.984.073 534.224.212 16.385

Mantingerdijk 9 - Schuur 238.980.195 534.228.917 16.174

Verlengde middenraai 5 - Schuur 238.889.484 534.074.722 16.145

Verlengde middenraai 5 - woning 238.888.423 534.062.799 16.448

Verlengde middenraai 7 - woning 238.770.900 533.861.609 16.630

Verlengde middenraai 7 - Schuur 238.781.658 533.885.781 16.163

Verlengde middenraai 9 - voordeur 238.726.425 533.790.968 16.588

Verlengde middenraai 9 - zijdeur 238.721.171 533.797.755 16.411

Verlengde middenraai 9 - achterdeur 238.716.153 533.796.815 16.595

Verlengde middenraai 13 238.668.048 533.660.791 16.435

Verlengde middenraai 15 238.536.550 533.458.410 16.492

Verlengde middenraai 17 238.425.778 533.281.497 16.659

Verlengde middenraai 23 - achterdeur 237.955.416 532.564.763 16.262

Verlengde middenraai 23 - zijdeur 237.955.080 532.577.993 16.136

Verlengde middenraai 25 237.937.534 532.543.269 16.138

Verlengde middenraai 27 - voordeur 237.652.319 532.035.785 15.859

Verlengde middenraai 27 - achterdeur 237.629.954 532.061.699 15.765
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Bodemopbouw 

Het Mantingerzand is gevormd in het Saalien. Na de terugtrekking van het landijs is in het 

gebied een keileemplateau achtergebleven. De keileem wordt in een groot deel van het 

gebied nog vlak onder het maaiveld terug gevonden (zie Afbeelding 4) Op het keileem is 

vervolgens dekzand afgezet. Tussen het afgezette dekzand is lokaal veen gevormd. Ook 

hebben zich tijdens de ijstijd veel pingo’s gevormd in het gebied. In deze pingoruïnes is 

veenvorming opgetreden en ze zijn tegenwoordig vaak opgevuld met veen of ze zijn 

zichtbaar als vennetjes.  

 

Het voorkomen van keileem in en rondom het projectgebied is van grote invloed op de 

geohydrologische situatie in het gebied. Keileem is slecht doorlatend en fungeert daarom 

als barrière in het ondiepe grondwatersysteem. (bron: A. Stolwijk e.a. 2010) 

Volgens de bodemkaart (zie Afbeelding 5) bestaat het Mantingerzand voornamelijk uit 

podzolgronden. Tevens zijn er beekdalgronden, vaaggronden, eerdgronden en 

veengronden. Het projectgebied de Verlengde Middenraai bestaat hoofdzakelijk uit 

veengronden met een veenkoloniaal dek op zand. Aan de rand gaat dit gebied over in 

moerige podzolgronden met een veenkoloniaal dek. 

 

 
Afbeelding 4: Bovenkant keileem ten opzichte van het maaiveld in het projectgebied. Bron: Stolwijk e.a. 2010 

 

Uit het achtergronddocument water Mantingerzand versie 27-maart-2012 (definitieve 

versie revisie 2) blijkt dat de watergang de Verlengde Middenraai voor een belangrijk deel 

in de keileem is gegraven:  

• In het meest noordelijke deel, ter hoogte van het Balingerzand, snijdt het kanaal op één  



plaats aantoonbaar door de keileem heen tot in het onderliggende zand. Op twee andere 

locaties is de kanaalbodem dieper dan de boordiepte en kan doorsnijding niet worden 

uitgesloten.  

• In het middendeel ter hoogte van het Mantingerveld is de keileem niet doorgraven.  

• Ten zuiden van de stuw ter hoogte van Nieuw Balinge is de keileem niet doorgraven. 

 

Door ervaringen van het waterschap bestaat het vermoeden dat de Middenraai wel 

grondwater onttrekt (bruin, ijzerrijk water en peilbuismetingen in de buurt van de 

kanalen). Het is aannemelijk dat er grondwater wordt onttrokken als de overgebleven 

keileemlaag nog slechts een geringe dikte heeft (0.1-0.7/1.0 m) en het diepe grondwater 

hoger staat dan de gehanteerde oppervlaktewaterpeilen.  

Doordat het keileem voor een groot gedeelte nog wel aanwezig is, is de invloed van de 

Verlengde Middenraai op de verdroging van het Mantingerzand uiteraard veel geringer 

dan in het geval dat er helemaal geen keileem meer aanwezig is, zoals eerst werd 

aangenomen. 

 

 

 
Afbeelding 5: Bodemkaart van het projectgebied. Het Mantingerzand staat maar deels op de afbeelding. Bron: 
provincie Drenthe 2013. 

 

Huidig watersysteem 

In Afbeelding 6 wordt een schetsmatig overzicht gegeven van het watersysteem in het 

plangebied. Het Mantingerzand wordt in de huidige situatie ontwaterd door diverse 

watergangen die gelegen zijn in het projectgebied de Verlengde Middenraai: De randsloot 
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tegen het Mantingerzand aan, enkele dwarssloten in het gebied en de relatief diepe 

middensloot zorgen voor de ontwatering. Deze sloten wateren in zuidelijke richting af en 

monden uit in het kanaal de Verlengde Middenraai ten noorden van Nieuw-Balinge, via een 

duiker onder de Mr J.B. Kanweg, benedenstuws van de schutsluis. 

Ten opzichte van de natuurlijke situatie wordt in het voorjaar een aanzienlijke hoeveelheid 

grondwater afgevoerd; mogelijk kan in de zomer watertekort optreden. 

 

 
Afbeelding 6: Schetsmatig WNW-OZO dwarsprofiel (Bron: Everts e.a. 2005) 

 

De grondwaterspiegel bolt op onder het Mantingerzand door grondwatervoeding vanuit het 

neerslagoverschot. Vanwege de keileem in de ondergrond zal niet al het grondwater 

wegzijgen naar de diepere watervoerende lagen onder de keileem; een klein deel stroomt 

lateraal over het keileem af. 

 

Het kanaal de Verlengde Middenraai, waarin een relatief laag waterpeil wordt 

gehandhaafd, stroomt in het noorden van het plangebied door een gebied waar geen 

keileem aanwezig is. Daardoor heeft deze waterloop een sterk drainerende werking op de 

directe omgeving. 

 

De maximale opbolling van de grondwaterspiegel onder het Mantingerzand wordt bij het 

projectgebied de Verlengde Middenraai beperkt door: 

- De randsloot langs het Mantingerzand 

- De middensloot in het plangebied 

- De WNW-OZO lopende sloten die de randsloot verbinden met de middensloot. 

- Het kanaal de Verlengde Middenraai 

 

(Bron F.H. Everts ea. 2005) 

 



Er zijn vanuit de omgeving vragen gesteld over de waterhuishouding aan de noordoost 

zijde van Nieuw Balinge, nabij het koolveen. De problematiek in dit gebied wordt 

meegenomen in de verdere planvorming. Tussentijds wordt het opgelost door het reguliere 

schouwonderhoud. 

 

Huidige waarden vegetatie 

Er komen in het gebied geen wezenlijke natuurwaarden voor. De percelen bestaan 

voornamelijk uit graslanden met raaigras en witbol, bovendien zijn ze in agrarisch 

gebruik. De sloten herbergen vrijwel geen grondwaterafhankelijke soorten, en zeker geen 

kwelindicatoren (bron F.H. Everts e.a. 2005). 

 

Bodemonderzoek 

Om het projectplan te kunnen opstellen is inzicht nodig in de gehaltes van de 

voedingstoffen in de bodem. Dit onderzoek is uitgevoerd door B-WARE research Centre 

(2014). In Bijlage 5 staan enkele kaarten uit dit onderzoeksrapport.  

 

De toplaag van de bodem is (lokaal zeer) P-rijk. In het onderzoeksgebied is sprake van 

een zandbodem met een sterk siltige, kleiige toplaag. Lokaal is veen aangetroffen met 

meer dan 65-97% organisch materiaal. De hogere koppen zijn overwegend matig 

calciumhoudend en ijzerarm. De lagere delen zijn overwegend (zeer) calciumrijk en de 

ijzerconcentraties zijn relatief laag.  

 

Huidige beheertypen - Natuurbeheerplan 2014 Provincie Drenthe 

De huidige beheertypes (Afbeelding 7) zijn:  

1: N16.01 Droogbos met productie,  

2: N06.02 Vochtige heide,  

3: N15.02 Eiken-, dennen- of beukenbos,  

4: N06.05 Zwakgebufferd ven, 

 5: N14.02 Hoog- en laagveenbos, 

6: N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland,  

7: N07.01 Droge heide, 

8: N06.06 Zuur ven of hoogveenven 

9: N06.03 Hoogveen 
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Afbeelding 7: Natuurbeheerplan 2014 – beheertypenkaart natuur 

 

Plan Goudplevier 

In 1992 startte Natuurmonumenten met het plan Goudplevier. Het plan voorzag in aankoop 

en inrichting van de agrarische gronden tussen de overgebleven natuurgebieden. De 

bovengrond van veel van deze voormalige agrarische gebieden is verwijderd. Veel 

heidezaad is spontaan tot ontkieming gekomen. Er is flink geplagd en vennen zijn 

geschoond. Bovendien is zowel de heide als een groot deel van het nieuw ingerichte 

gebied opgenomen in graasgebieden waarin Schotse Hooglanders, Drentse heideschapen 

en landgeiten weiden. De interne waterhuishouding is verbeterd door onder meer sloten te 

dempen in het gebied.  

 

Natura 2000 gebied ‘Mantingerzand’ en Ecologische hoofdstructuur. 

Het projectgebied de Verlengde Middenraai grenst aan het Natura 2000 gebied 

‘Mantingerzand’. Het Mantingerzand is een stuifzandgebied begroeid met vochtige en 

droge heiden en jeneverbessen. Verspreid liggen enkele naald- en loofbosjes. In laagten 

zijn vochtige gebieden aanwezig waaronder enkele zure vennen. Een aanzienlijk deel van 

het gebied bestaat uit voormalige landbouwgronden die zijn ontwikkeld tot natuur. Eén van 

de limiterende factoren voor het behalen van de Natura 2000 doelen is het feit dat in het 

zomerhalfjaar de grondwaterstanden in het gebied te ver wegzakken. Dit wordt veroorzaakt 

doordat de hydrologie sterk veranderd is door ontginningen, versnipperingen en het 

moderne agrarische gebruik. Vooral het gebied van het projectgebied de Verlengde 

Middenraai heeft een sterk wateronttrekkend effect op de oostzijde van het Natura 2000-

gebied (bron: Beheerplan Mantingerzand, concept versie 01-09-2013). 



Het projectgebied de Verlengde Middenraai, Mantingerzand, de verbinding met 

boswachterij Gees en boswachterij Gees vallen allen onder de Ecologisch hoofdstructuur 

(EHS). In Afbeelding 8 is de ligging van de EHS en het Natura 2000 gebied weergegeven. 

 

 
Afbeelding 8: Natura 2000 gebieden (groen) en Ecologische hoofdstructuur (zowel groen als blauw) rondom het 
plangebied. 

 

Boswachterij Gees 

Boswachterij Gees is een 1600 ha groot natuurgebied van Staatsbosbeheer. Het 

natuurgebied bestaat uit bossen, vennetjes en heidevelden. De bossen zijn in de jaren 

dertig aangeplant op de heidevelden. In de boswachterij komen onder meer adders, 

ringslangen, vossen, dassen en boommarters voor. 

 

Boswachterij Gees 

Staatsbosbeheer wil de vroegere rijkdom aan planten en dieren in boswachterij Gees 

herstellen. Daartoe is het hele gebied, zowel het bos als de graslanden, aanzienlijk natter 

gemaakt. Dat is gebeurd door sloten te dempen, dammetjes aan te leggen en het water 

via een langere weg het gebied uit te laten stromen.  
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3 DOELEN & PROGRAMMA VAN EISEN 
(PVE) 

Hoofdstuk 3 behandelt de doelen die gesteld zijn of worden in gemeentelijk, provinciaal of 

landelijk beleid. Daarnaast zijn de wensen en doelstellingen van Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, waterschap en omwonenden meegenomen. Het resultaat van dit 

hoofdstuk is een Programma van Eisen (PVE) waarin de beoogde doelen verwerkt zijn. 

 

2.1 Beleid 

Natuurbeheerplan 2014 Provincie Drenthe 

Het natuurbeheerplan is gebaseerd op het vigerende beleid voor het landelijk gebied voor 

water, milieu en ruimtelijke ordening van de Europese Unie, het Rijk en de Provincie. Het 

doel is het behoud en de verbetering van biodiversiteit en de natuur- en 

landschapskwaliteit. 

 

In het Natuurbeheerplan 2014 is een ambitiekaart opgenomen waar de beoogde 

beheertypen zijn weergegeven. In afbeelding 6 zijn de ambities voor de percelen in het 

plangebied weergegeven.  

 

De ambitiekaart wijkt op detailniveau af van de huidige beheertypenkaart. In Boswachterij 

Gees staat het dennen-, eiken- en beukenbos op de ambitiekaart als rivier- en 

moeraslandschap, delen van droog bos met productie staat nu als vochtig bos met 

productie op de kaart. Het hoog- en laagveenbos rondom het Mekelermeer van de 

beheertypenkaart is verdwenen op de ambitiekaart. Grote delen van het Mantingerzand 

hebben als ambitie vochtige heide gekregen. Binnen het projectgebied is een deel van het 

beheertype kruiden- en faunarijk grasland in de ambitiekaart opgenomen als vochtige 

heide. Al met al is de ambitie gericht op vochtigere omstandigheden in en rond het 

projectgebied.  
 
Naast de ambitiekaart worden in het Natuurbeheerplan 2014 een aantal natuur- en 
landschapsdoelen genoemd: “De belangrijkste natuurgebieden in Drenthe zijn de 
heidevelden, vennen en hoogvenen op de plateaus en de beekdalen en 
laagveengebieden aan de randen van de plateaus. De belangrijkste natuurgebieden en 
de tussenliggende verbindingen samen vormen de basis voor de EHS in Drenthe. (…) De 
langetermijnstrategie voor het realiseren van de EHS richt zich op het meer robuust 
maken ervan.” 



 

 

Afbeelding 6: Natuurbeheerplan 2014 – ambitiekaart natuur 

 

1: N16.01  Droog bos met productie 

2: N16.02  Vochtig bos met productie 

3: N01.03  Rivier- en moeraslandschap 

4: N07.01  Droge heide 

5: N06.05  Zwakgebufferd ven 

6: N00.01  Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting) 

7: N12.02  Kruiden- en faunarijk grasland 

8: N15.02  Dennen-, eiken-, en beukenbos 

9: N06.04  Vochtige heide 

10: N06.06  Zuur ven en hoogveenven 

 

 

 
“Drenthe is rijk aan bossen en natuurgebieden. Naast ecologische waarde hebben deze 
ook grote economische en recreatieve betekenis. Daarnaast kent het kleinschalige 
agrarische cultuurlandschap een hoge dichtheid aan landschapselementen. (…) 
Hoogvenen, heideterreinen en beekdalen zijn van bijzondere betekenis. Het beleid is 
gericht op behoud en ontwikkeling van deze bossen, natuurgebieden en 
landschapselementen en hun landschappelijke en ecologische waarden. Binnen dit 
beleid wordt prioriteit gegeven aan de realisering van de EHS, een netwerk van natuur- 
en bosgebieden die op belangrijke plekken verbonden zijn door ecologische en robuuste 
verbindingszones.” 
 
Op 2 juli 2014 hebben de provinciale staten de Natuurvisie 2040 “Gastvrije Natuur” 
vastgesteld. Hierin is onder meer als doel opgenomen dat de provincie robuuste en vitale 
natuur wil. Tevens willen zij natuurgebieden verbinden. Natuur moet ook beleefbaar zijn 
en bijdragen aan de Drentse maatschappij. De provincie heeft ook als wens om meer 
gebieden qua waterbeheer klimaatbestendig te maken. 
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Natura 2000 

In de knelpunten- en kansenanalyse Mantingerzand wordt een belangrijke maatregel 

genoemd: “Vermindering ontwatering door dempen sloten, remmen oppervlakkige afvoer 

(dammen) buiten Natura 2000-gebied (projectgebied de Verlengde Middenraai). De 

landbouwgronden van het Mekelmeersche Veen/projectgebied de Verlengde Middenraai, 

die in bezit zijn/komen van de beheerder vormen een hydrologische bufferzone voor de 

heide. Het opzetten van standen leidt tot verhoging van de grondwaterstanden in de 

aangrenzende heide, alsmede tot een remming van de laterale wegzijging.” 

In het concept beheerplan Mantingerzand (versie 1 september 2013) staat duidelijk 

omschreven wat de invloed is van het projectgebied de Verlengde Middenraai op het 

Mantingerzand: “Vooral het projectgebied de Verlengde Middenraai heeft een sterk 

wateronttrekkend effect op de oostzijde van het Natura 2000-gebied, in combinatie met 

een randsloot en een diepe Noord-Zuid lopende watergang tussen de Verlengde 

Middenraai en de heideterreinen.  

Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat in grote delen van het gebied de 

grondwaterstanden in het zomerhalfjaar te ver wegzakken. Het resultaat is een sterke 

achteruitgang van aan vochtige omstandigheden gebonden vegetatietypen. De lager 

gelegen delen zijn periodiek nog steeds erg nat, maar verdrogen sterk in droge periodes. 

Het huidige areaal vochtige heide komt met name voor in deze lage delen. Door de 

periodieke verdroging zijn ze echter niet optimaal ontwikkeld. De overgang (gradiënt) naar 

het projectgebied de Verlengde Middenraai was oorspronkelijk zeer nat en zal botanisch 

rijk geweest zijn. Potentieel is deze zone nog steeds zeer waardevol maar momenteel 

ernstig verdroogd”. 

 

Provincie 

De inrichting van het projectgebied de Verlengde Middenraai dient voornamelijk als 

hydrologische buffer voor het Mantingerzand. De wens is wel om de ambitie van de 

natuur zo hoog mogelijk houden, liefst vochtige heide of hoogveen. Tevens bestaat de 

wens om mogelijkheden te creëren om gebiedseigen water zo lang mogelijk vast te 

houden in het gebied. De natuurambities hebben een belangrijke landschappelijke 

component: Openheid in het gebied houden. 

Verbinding van natte en droge heide tussen de natuurgebieden maken: dus ook 

verbinding voor natte milieus; het voorstel is stapstenen aanleggen ten behoeve van 

natte component. 

 

Natuurmonumenten:  

Ook bij Natuurmonumenten is de wens om het gebied zo nat mogelijk te maken door 

onder meer sloten te dempen en drainage af te dichten. Om optimaal hydrologisch te 

kunnen bufferen zal het gebied zo vlak mogelijk gehouden moeten worden en zullen de 

nog aanwezige sloten gedempt kunnen worden met nabijgelegen materiaal, zodat er een 

ondiepe slenk ontstaat. De voedselrijke bodem kan niet worden verwijderd, aangezien de 

maximaal haalbare grondwaterstand dan verlaagd wordt. De ambitie is om de 

natuurkwaliteit zo hoog mogelijk houden te houden: natte hei of kruiden- en faunarijk 

grasland. Ook zal de openheid behouden moeten worden, dat wil zeggen geen bos, maar 

mogelijk hoogveen ontwikkelen. Om hoogveen mogelijk te maken zal er geen begrazing 

plaats moeten vinden, of zo min mogelijk, aangezien begrazing verstoring met zich 



meebrengt. Om plaagsoorten (voornamelijk mug) geen kans te geven zal er niet te veel 

open water moeten komen in de eindsituatie en anders zal er open water moeten komen 

welke geschikt is om vissen en/of amfibieën te bevatten, zodat plaagsoorten bestreden 

worden. Het garanderen van droge voeten van de bewoners is eenvoudig en goedkoop 

door de aanleg van een foliescherm tot in de keileemlaag, waarbij deze doorloopt in een 

dijkje die boven maaiveld uitsteekt. Een wens is de percelen van de eigenaren in het 

gebied te kantelen, zodat deze meer langs de weg de Verlengde Middenraai lopen en de 

kosten van de aanleg van een foliescherm beperkt worden. Tevens is dit hydrologisch en 

ecologisch gewenst.  

 

Waterschap Reest en Wieden: 

Zonder compenserende maatregelen zal het landbouwkundig knelpunt 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.  

Er liggen in het gebied rond het kanaal 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 het kanaal de Verlengde Middenraai. 

Er zijn wensen voor het vispasseerbaar maken van het kanaal. Het realiseren van een 

vispassage in de Verlengde Middenraai hoort bij deze ambitie. 

Bij de realisatie van de verbinding met boswachterij Gees wordt het kanaal de Verlengde 

Middenraai gepasseerd. Hier liggen met name kansen op het gebied van 

natuurvriendelijke oeverinrichting in het kader van de KRW. Tevens moet de verbinding 

met boswachterij Gees hydrologisch los gekoppeld worden van de landbouw en aan 

laten sluiten bij één van de peilvakken van natuur. 

 

Gemeente Midden-Drenthe 

De gemeente heeft als eis gesteld dat omwonenden droge voeten moeten houden. 

Daarnaast willen zij graag de aanleg van wandel- fiets- en menpaden, welke niet 

noodzakelijkerwijs door de verbinding met boswachterij Gees moeten. Een andere wens 

van de gemeente is het creëren van openheid door bos aan de rand van het 

Mantingerzand te kappen en mogelijk ook de singels van de gemeente aan de zuidkant 

van het projectgebied. De drooglegging van de weg moet minimaal 80 cm – mv zijn.  
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Staatsbosbeheer 

De wens van Staatsbosbeheer is het verbinden van de natuurgebieden voor alle 

diersoorten, waaronder grote grazers. Daarbij is het nog niet noodzakelijk dat de 

verbinding ook daadwerkelijk ‘open’ staat voor grote grazers, maar wel van belang is dat 

de mogelijkheid er is om de verbinding open te stellen. Zowel de aanleg van een natte als 

een droge verbinding is dan noodzakelijk. De natte verbinding kan in de vorm van 

stepping stones: her en der een poel uitgraven in de al aanwezige laagtes in het terrein. 

De wandel-, men- en ruiterpaden zijn voor Staatsbosbeheer ook geen probleem, alleen 

zullen ze wel zo gesitueerd moeten worden dat er minimale verstoring zal optreden op de 

natuur, aangezien het hoofddoel van de verbinding met boswachterij Gees ten behoeve 

van de natuur is. Peilopzet voor de verbindingszone wordt niet als heel noodzakelijk 

beschouwd, aangezien het een verbindingszone is en niet een natuurgebied op zich en 

omdat de verbinding met boswachterij Gees niet erg breed is voor een peilopzet.  

 

In de boswachterij Gees zijn de laatste jaren werkzaamheden geweest die ervoor zorgen 

dat in het gebied water langer wordt vastgehouden. Dit sluit ook goed aan bij de 

maatregelen en doelstellingen voor het projectgebied de Verlengde Middenraai, 

aangezien daar ook de doelstelling is om gebiedseigen water langer vast te houden. 

 

Omwonenden: 

Omwonende willen graag de bovenbouw van de brug in het kanaal de Verlengde 

Middenraai in ere herstellen (bascule brug), misschien is dit te combineren met de aanleg 

van een wandelpad. Belangrijke items voor de omwonenden zijn het houden van droge 

voeten en het voorkomen van overlast door plaagsoorten en dan met name muggen. 

 

2.2 Programma van eisen (PVE) 

 

Waterhuishouding 

1. Maximaliseren van de (grond)waterstand ten behoeve van de buffering voor het 

Mantingerzand. 

 Om de waterstand zo hoog mogelijk te maken dient er geen afgraving 

plaats te vinden 

2. Optimaliseren van het beschikbare water: het extreem vasthouden van het 

beschikbare water en het herstellen van natuurlijke fluctuaties: 

 In de huidige situatie is er sprake van een laag en omgekeerd peil. Om 

de natuurlijke fluctuatie te herstellen kunnen drempels worden 

aangelegd, waarbij in de winter het water vast wordt gehouden en het 

water in de zomer kan wegzakken. 

3. Veilig stellen drooglegging particuliere kavels, weg en landbouwgebieden 

 Drooglegging particuliere kavels: Drempelhoogte woning 110 cm boven 

peil, tuin 80 cm boven peil. Drooglegging weg: 80 cm boven peil. 

Drooglegging landbouw: 90 cm boven winterpeil. 
  



 

4. Waterhuishouding en gebied zo inrichten dat overlast door muggen wordt 

voorkomen 

 Creëren van grote open gebieden houdt muggen op afstand. 

 Plas-dras situaties niet nabij woningen aanleggen 

 De interne hydrologische situatie beheersbaar maken (bijvoorbeeld via 

stuwen) 

 Nieuwe wateren graven na de muggenpiek in augustus/september. 

 Doorstroming van water heeft een grote invloed op de aantallen 

steekmuggen. 

 

Natuurwaarden 

5. Verbeteren habitattypes in Mantingerzand 

 Herstel van de hydrologische buffering door het vernatten van het 

projectgebied de Verlengde Middenraai 

6. Hoogst mogelijke natuurwaarde nastreven in het projectgebied de Verlengde 

Middenraai 

 Afweging mogelijke natuurwaardes op basis van bodemopbouw, 

bodemonderzoek, en hoogtekaart. 

7. Verbinding creëren voor alle diersoorten tussen Boswachterij Gees en 

Mantingerzand. 

 Zowel natte als droge verbinding. Natte verbinding door middel van 

stapstenen. 

 Goede en veilige oversteek kanaal en weg Verlengde Middenraai. 

 Uitwisseling van landbouwdieren tussen de verschillende gebieden is 

niet wenselijk, aangezien de verwachting is dat er eutrofiëring plaats zal 

vinden van de schrale gebieden in het Mantingerzand, doordat de dieren 

eten in de vermeste gebieden en waarschijnlijk rusten in de droge en 

nutriëntarme gebieden. 

8. Potentie-locaties vochtige hei benoemen 

 Vochtige heiden komen voor op voedselarme, zeer natte tot zeer 

vochtige, (matig) zure standplaatsen. 

 

Recreatie 

9. Creëren van wandel- men en ruiterroutes 

 Verbinding creëren tussen Mantingerzand en boswachterij Gees. 

 De natuurbeleving mag niet verstorend werken op de natuurwaarden in 

het gebied. 

10. Beter zichtbaar maken pingo-ruïne. 

 

Beheer 

11. Goed beheer mogelijk maken. 
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4 INRICHTINGSMAATREGELEN 

De doelen zijn geformuleerd in het Programma van Eisen. Hoofdstuk 4 maakt een 

vertaalslag van het PVE naar inrichtingsmaatregelen. Deze inrichtingsmaatregelen zijn 

gericht op het verbeteren van de a-biotische omstandigheden. De maatregelen zijn 

hieronder beschreven en ingetekend op de kaart in bijlage 1. 

 

3.1 Inrichting 

 

Optimalisatie van het watersysteem: sloten dempen en peil verhogen 

Om de beoogde natuurdoelen van het Mantingerzand te halen moet de ontwatering van 

het gebied een halt toegeroepen worden en dient de waterstand verhoogd te worden. 

Hiervoor zullen de sloten in het projectgebied de Verlengde Middenraai gedempt worden 

en zullen ‘drempels’ in het landschap worden aangelegd met daarin regelbare stuwen. 

Om de drooglegging te garanderen van de woonkavels, de landbouwpercelen en de 

wegen in het projectgebied worden diverse maatregelen genomen, zie hieronder. 

 

Isoleren woonkavels en weg Verlengde Middenraai 

Rondom de woningen en langs de weg zal een foliescherm aangelegd worden dat 

doorloopt tot in de keileem. De woonkavels zullen ontwaterd worden via diverse sloten 

die veelal rechtstreeks op het kanaal de Verlengde Middenraai lozen. Om deze lozing op 

de Verlengde Middenraai mogelijk te maken zullen enkele kavels opgehoogd moeten 

worden. Ook is het aan te bevelen om in de duikers die op de Verlengde Middenraai 

lozen terugslagkleppen te plaatsen, zodat bij hoogwater het water niet terug kan stromen 

vanuit de Verlengde Middenraai. Het foliescherm wordt geplaatst in een verhoging in het 

landschap, waardoor er ook geen oppervlakte stroming plaats kan vinden. 

 

Landbouwknelpunt 

De afwatering van het landbouwknelpunt ten noordoosten van het plangebied zal in de 

toekomstige situatie rechtstreeks op het kanaal de Verlengde Middenraai zijn. Om een 

goede ontwatering te garanderen zullen de percelen deels moeten worden opgehoogd 

om zo op het juiste peil te komen. Totaal is hiervoor 25.000 m3 grond voor nodig (zie 

bijlage 4 voor de berekening). Deze grond kan onder meer gewonnen worden door het 

aanleggen van de plas in de verbinding met boswachterij Gees en door 

maaiveldverlaging in de verbinding met boswachterij Gees. 
  



 

Ecologische waarden 

Mantingerzand 

Binnen het Mantingerzand zal vernatting leiden tot een verbetering van de kwaliteit van 

de heide. Voornamelijk zal er een verbetering optreden van condities voor de groei en 

ontwikkeling van vochtige heide. Tevens is het aannemelijk dat er door een hogere 

toestroom van grondwater een betere groei mogelijk is voor veenmossen en dus voor 

hoogveengroei in de in het gebied aanwezige veentjes. Dit wordt veroorzaakt door de 

instroom van meer CO2-rijk water vanuit het grondwater. Voor beide habitattypen geldt 

een verbeterdoelstelling vanuit de Natura 2000 doelstellingen. Onduidelijk is echter 

hoeveel vernatting er zal optreden in het Mantingerzand door de maatregelen in het 

projectgebied de Verlengde Middenraai.  

 

Projectgebied de Verlengde Middenraai 

Het projectgebied de Verlengde Middenraai is lokaal (zeer) sterk vermest (M. van 

Mullekom en F. Smolders, 2014). Bij natuurontwikkeling wordt vaak afgraven toegepast 

om op die wijze de eutrofie direct te verwijderen. In dit projectgebied is dit niet mogelijk, 

aangezien de hydrologische buffering van het Mantingerzand het hoofddoel is. Hiervoor 

is een maximale grondwaterstand benodigd en zal afgraven dus leiden tot een 

vermindering van de grondwaterstand.  

Het projectgebied zal na het vernatten dan ook bestaan uit een voedselrijke situatie, 

waarbij er een voedselrijk moeras zal ontstaan. Door uitmijnen, maaien en afvoeren en 

door afstroming van ‘overtollig’ oppervlaktewater zal het projectgebied verschralen. 

Uiteindelijk zal bij voldoende verschraling hoogveen kunnen ontstaan op de zeer lange 

termijn.  

 

Tevens wordt er gedacht aan het toepassen van twee andere technieken, namelijk 

hydrocyclonen en beijzeren. Bij beide technieken zijn nog weinig tot geen ervaringen 

bekend met de effectiviteit van de techniek. Momenteel loopt er een onderzoek naar het 

beijzeren van voormalig landbouwgrond om op die wijze natuurontwikkeling op gang te 

helpen (mondelinge mededeling Natuurmonumenten). Door de toevoeging van ijzer 

wordt fosfaat gebonden en is dan niet meer beschikbaar voor de vegetatie. Er ontstaan 

dan schralere omstandigheden. De resultaten van dit onderzoek zullen meegenomen 

worden in de afweging om deze techniek wel of niet toe te passen in het projectgebied de 

Verlengde Middenraai. 

Hydrocyclonen is een techniek welke toegepast wordt bij het scheiden van bagger. 

Hierbij wordt de zandfractie van de organische fractie gescheiden. Verwacht wordt dat 

een groot deel van het fosfaat (tot mogelijk al het fosfaat) gebonden is aan de organische 

fractie. Met het hydrocyclonen blijft er een 1% concentratie van de organische fractie 

achter in de zandfractie (mond. med. W. Tiemissen, Kurstjens BV, 2014) en bij 100% 

binding van fosfaat aan de organische fractie kan er tot 95% van het fosfaat verwijderd 

worden (zie bijlage 5).  

Op de hogere koppen zullen naar verwachting na het toepassen van het hydrocyclonen 

goede condities ontstaan voor het ontwikkelen van heide.  

 

Verbinding met boswachterij Gees 
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Er zal een gebied tussen het projectgebied en boswachterij Gees ingericht worden ten 

behoeve van de natuur. Deze verbinding zal zodanig ingericht worden dat deze geschikt 

is voor alle diersoorten om deze te passeren. Voor de diersoorten die afhankelijk zijn van 

natte milieus zullen er ‘stapstenen’ aangelegd worden. Hiervoor worden diverse plassen 

in het gebied aangelegd.  

 

De weg de Verlengde Middenraai zal ter hoogte van de verbinding een ‘knik’ maken, 

zodat het verkeer afgeremd wordt en de situatie veiliger wordt voor mens en dier. Grotere 

diersoorten zullen over de weg kunnen oversteken, maar voor kleinere diersoorten 

worden één of enkele faunatunnels onder de weg door aangelegd, zodat er ook voor 

deze dieren een veilige verbinding ontstaat.  

 

Natuurbeleving 

In de huidige situatie zijn enkele ruiterpaden aanwezig in het noorden van het 

projectgebied. In het zuiden is een wandelpad in de bossingel aanwezig. Om meer 

recreatieve mogelijkheden te maken wordt er een wandel-, men- en ruiterpad aangelegd 

over het schouwpad aan de oostzijde van het kanaal de Verlengde Middenraai. Het 

oversteken van het kanaal kan plaatsvinden op al aanwezig zijnde dammen. Ook zal er 

een wandel-, men- en ruiterpad aangelegd worden in de nieuwe natuurzone die een 

verbinding mogelijk maakt met boswachterij Gees.  

 

De openheid die in het landschap aanwezig is zal behouden blijven, hierdoor blijven 

zichtlijnen in het landschap aanwezig, waardoor een betere beleving van het gebied 

mogelijk is. 

 

De vermoedelijke pingoruïne zal beter zichtbaar worden gemaakt. Dit kan door het 

versterken van het reliëf door het ophogen van de ringwal rond de pingoruïne. Tevens zal 

door de hogere grondwaterstand de pingoruïne vaak water bevatten, waardoor deze ook 

beter zichtbaar wordt. Dicht bij de pingoruïne ligt ook een ruiter en wandelpad, wat de 

beleving van de pingoruïne ten goede komt. 

 

3.2 Maatregelen: 

Natuur 

 Dichtschuiven watergangen met nabijgelegen grond 

o Ca. 10.000 m watergang van verschillend profiel 

o Eindbeeld is een ondiepe slenk 

 Plaatsen stuwen 

o 3 stuks 

o Geschikt voor WB21 situaties. 

 Plaatsen grondwallen 

o Ca. 1200 m lang 

 Graven natuurvriendelijke oever 

o Ca. 400 m lengte 

 Hydrocyclonen van de hoge koppen 
o Ca. 18 ha, gemiddelde diepte 30 cm.  
o Ca. 100.000 ton grond 

  



 

Compenserende maatregelen 

 -Aanleg foliescherm en dijkje  

o Ca. 4500 m lengte 

o Foliescherm dient gemiddeld circa 1.40 diep aangelegd te worden 

o Dijkje kan gebruikt worden als onderhoudspad. Breedte 4 m, hoogte 

circa 40 cm.  

 Ophogen particuliere kavels 

o Ca. 2000 m3 grond 

 Afwatering particuliere kavels  

o Ca. 2650 m sloot  

o 3 persduikers van 20 m lang met terugslagklep 

 Oplossen landbouwknelpunt middels ophogen 

o 25.000 m3 grond (bouwvoor) 

 

Recreatie 

 Aanleg wandel- en ruiterpaden 

o Ca. 2500 m1  

 

Verbindingszone 

 Aanleggen knik in de weg 

o Over een lengte van 200 m 

 Wildroosters of stroommatten 

o 2x 10m breed 

 Faunabuizen 

o 2 stuks. Elk 12 m lang 

 ontgraven plassen 

o 35.000 m3 

o Grond kan gebruikt worden binnen het project. 

 

Kostentechnisch wordt er gestreefd naar een gesloten grondbalans. 
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5 BEHEER & MONITORING 

4.1 Beheer 

In het huidige beheer worden alle percelen, in afwachting op herinrichting, verpacht met 

een contract op jaarbasis. Hierbij is er zowel grasland alsook bouwland aanwezig. In de 

toekomst zal er geen akkerbouw meer plaatsvinden, enkel grasland. Om de korte 

vegetaties te ontwikkelen en bosvorming te voorkomen zal het gebied gemaaid en of 

begraasd worden. Mogelijk kan door uitmijnen de voedselrijkdom versneld verlaagd 

worden. Op de locaties waar de bouwvoor wordt behandeld door middel van 

hydrocyclonen, zullen mogelijkheden ontstaan voor natte en droge heide. Het beheer zal 

hier in de toekomst bestaan uit maaien en afvoeren. 

Op de andere stukken zal in eerste instantie voedselrijk moeras ontstaan. Het streven is 

om in deze gebieden op den duur hoogveen te ontwikkelen. Om dit te kunnen bereiken 

wordt getracht om de voedselrijkdom terug te dringen.  

 

4.2 Monitoring 

 
Het monitoren van het gebied vindt plaats volgens de standaard van Natuurmonumenten. 

Hierbij wordt ook de vegetatieontwikkeling goed gemonitord, zodat er gekeken kan 

worden of de vegetatie een zodanige ontwikkeling doormaakt dat het overeenkomt met 

het gestelde natuurdoeltype of dat er eventueel aanpassingen in het beheer plaats 

moeten vinden. 

 

Het uitpeilen van de bestaande peilbuizen zal blijven plaatsvinden door 

Natuurmonumenten in het bestaande systeem. De bij te plaatsen buizen zullen door het 

waterschap Reest en Wieden worden gemonitord.  

 

De peilen in het projectgebied worden vastgesteld in een peilbeheerdocument waar 

afspraken worden gemaakt tussen de eigenaar en het waterschap.  
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6 STAKEHOLDERS 

Bij het ‘Inrichtingsplan Verlengde Middenraai’ zijn een aantal stakeholders betrokken. 

  

Natuurmonumenten 

Als opdrachtgever beslist Natuurmonumenten over inhoud en aanpak van het 

inrichtingsplan. Zowel intern als extern wordt het inrichtingsplan kenbaar gemaakt. Vooral 

de externe communicatie met de stakeholders is van belang om te zorgen voor een breed 

gedragen inrichtingsplan. 

 

Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer is eigenaar van boswachterij Gees en van de grond van de verbinding 

met boswachterij Gees.  

 

Waterschap Reest en Wieden 

Het waterschap Reest en Wieden is verantwoordelijk voor het watersysteem in en om het 

projectgebied de Verlengde Middenraai, en daarmee het bevoegd gezag. 

 

Provincie Drenthe 

De provincie is bevoegd gezag als het gaat om de Ontgrondingenwet en de 

Natuurbeschermingswet. De vergunning of ontheffing dient hier te worden aangevraagd. 

Indien nodig zal vooraf overleg plaatsvinden. In geval van eventuele ontheffing in het kader 

van de Flora & fauna wet zal de provincie door Dienst Regelingen gevraagd worden de 

aanvraag te toetsen. 

 

Gemeente Midden-Drenthe (inclusief Vergunningverleners) 

Voor de werkzaamheden zijn diverse vergunningen nodig, zie hoofdstuk 7. Voor een deel 

van deze vergunningen is de gemeente bevoegd gezag.  

 

Bewoners / recreanten / gebruikers 

De gebruikers van het gebied, de recreanten, worden door Natuurmonumenten 

geïnformeerd over de werkzaamheden, het doel ervan en de planning. Dit gebeurt via de 

gebruikelijke kanalen, zoals de website en informatiebordjes in het veld. Eventuele nabij 

gelegen recreatie ondernemers als kampeerboerderijen en campings zullen worden 

benaderd. 
  



 

Aangrenzende omwonenden (boeren / pachters / omwonenden) 

Met alle bewoners aan de oostzijde van de weg de Verlengde Middenraai zijn gesprekken 

gevoerd voor het opstellen van dit projectplan. De wensen en ideeën van deze bewoners 

zijn meegenomen in het opstellen van het projectplan.  

Om de inrichtingsmaatregelen uit te kunnen voeren is overleg met de eigenaren van de 

landbouwpercelen ten noordoosten van het projectgebied noodzakelijk.  

 

Daarnaast informeert Natuurmonumenten de overige eigenaren, pachters en omwonende 

particulieren over de werkzaamheden, het doel ervan en de planning. Schade en overlast 

worden zo veel mogelijk voorkomen. 
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7 BENODIGDE VERGUNNINGEN 

Voor het uitvoeren van de in hoofdstuk 4 genoemde maatregelen zijn diverse vergunningen 

en onderzoeken noodzakelijk. In dit hoofdstuk is beschreven welke vergunningen en 

onderzoeken zullen worden aangevraagd en uitgevoerd.  

 

Bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan van de gemeente Midden-Drenthe (buitengebied Midden Drenthe 

geconsolideerd 2014) staat het noordelijke stuk van plangebied de Verlengde Middenraai 

aangewezen als ‘natuur’. Het zuidelijke stuk staat aangewezen als ‘agrarisch met waarden 

– 1’. Als dit omgevormd wordt tot natuur is er een wijziging noodzakelijk van het 

bestemmingsplan. Deze wijziging kan meegenomen worden in de aanvraag van de 

omgevingsvergunning bij de gemeente. 

 

Omgevingsvergunning 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals plaggen, baggeren en dempen van sloten 

wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij gemeente Midden-Drenthe.  

 

Voorafgaand aan de aanvraag is het aan te raden vooroverleg (telefonisch) plaats met de 

afdeling vergunningen van de gemeente Midden-Drenthe. Op deze wijze wordt gezorgd 

voor een volledige aanvraag en wordt vertraging in de procedure voorkomen. Na de 

aanvraag (via Omgevingsloket.nl) volgt een eerste termijn van 8 weken waarna de 

gemeente Midden-Drenthe de aanvraag publiceert. Daarna volgt nog een bezwarentermijn 

van 6 weken. 

 

Watervergunning 

Voor het wijzigen van het watersysteem, dempingen en werkzaamheden ten behoeve van 

stuwen dient een watervergunning te worden aangevraagd bij Waterschap Reest en 

Wieden. Net als bij de omgevingsvergunning is hier een termijn van 8 en 6 

(bezwarentermijn) van toepassing. Voor het aanvragen van de watergunning is 

hydrologisch onderzoek noodzakelijk. 

 

Flora & fauna wet 

In het kader van de Flora- en faunawet dient een Quickscan Flora & fauna uitgevoerd te 

worden. Afhankelijk van de resultaten van de Quickscan is eventueel aanvullend, 

soortgericht onderzoek nodig en/of zal een ontheffing worden aangevraagd. Deze 

ontheffing wordt aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het 

soortgerichte onderzoek is sterk aan specifieke periodes gebonden. De eventuele 

ontheffingprocedure duurt doorgaans 16 weken vanaf aanvraag. De tijd die het kost om de 



quickscan en eventueel aanvullende onderzoeken uit te voeren moeten hier nog bij worden 

gerekend.  

 

Natura 2000 & EHS 

Het projectgebied de Verlengde Middenraai ligt naast Natura 2000 gebied ‘Mantingerzand. 

Onderzocht zal moeten worden op welke wijze de maatregelen kunnen worden uitgevoerd, 

zonder negatieve effecten op te leveren op de instandhoudingdoelstellingen van het 

N2000-gebied en de wezenlijke waarden van de EHS, zodat een vergunning niet nodig zal 

zijn. De werkwijze zal beschreven moeten worden in een korte Voortoets. Deze zal ter 

bevestiging voorgelegd moeten worden aan de provincie Drenthe. De 

behandelingsprocedure van deze NB-vergunning bedraagt uiterlijk 13 weken. Deze kan 

worden verlengd met nog eens 13 weken.  

 

Ontgrondingsvergunning 

In geval van ontgrondingen kan het noodzakelijk zijn een ontgrondingsvergunning aan te 

vragen. Provincie Drenthe heeft een omgevingsverordening (aanvulling op landelijke 

Ontgrondingenwet) waarin vrijstellingen voor de vergunning zijn opgenomen: 

Artikel 8.1, Vrijstellingen, Geen vergunning is vereist voor:  

-Lid 1b: het aanleggen en wijzigen van watergangen, deel uitmakend van een 

stelsel van waterlopen, voor zover deze een bovenbreedte van niet meer dan 6 

m, een bodembreedte van niet meer dan 3 m en een diepte van niet meer dan 2 

m beneden het maaiveld ter plaatse hebben of zullen verkrijgen; 

-Lid 1f: het aanleggen en wijzigen van poelen ten behoeve van 

natuurontwikkeling met een maximale doorsnede van 12 m, mits de grondlagen 

dieper dan 2 m beneden het oorspronkelijke maaiveld ongemoeid blijven; 

-Lid 3b: werkzaamheden verricht door of in opdracht van natuurterreinbeherende 

instanties aan en in gronden die door deze instanties worden beheerd, mits de 

werkzaamheden zijn gericht op behoud of ontwikkeling van natuur- en 

landschapswaarden, de hoogteligging van de gronden na beëindiging van de 

werkzaamheden met niet meer dan 0,5 m zal zijn verminderd, er geen afvoer van 

ander dan humeus bodemmateriaal plaatsheeft en de werkzaamheden niet 

strekken tot het geheel of gedeeltelijk afgraven van wallen. 

 

Aangezien de watergangen breder zijn dan 6 m, de poelen groter zullen worden dan de 

doorsnede van 12 m en ook de ontgronding lokaal mogelijk dieper zal zijn dan 0,50 m is 

een ontgrondingsvergunning vereist. De gehele procedure bedraagt 6 maanden. 
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Archeologie  

Op de archeologische verwachtings- en beleidskaart 2012 wordt het gebied (en delen 

van het gebied) omschreven als: 

-Lage verwachting 

-Middelhoge verwachting 

-Hoge verwachting 

Er geldt een algemene vrijstelling van archeologisch onderzoek voor gebieden met een 

lage archeologische verwachting. Voor de gebieden met een middelhoge of hoge 

verwachting geldt dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk pas 

wordt verleend als uit onderzoek blijkt dat er geen archeologische waarden verstoord 

worden. 
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7 

8 ONDERZOEK 

7.1 Verplichte onderzoeken 

 

-Natuurtoets: 

In het kader van de Flora en fauna wetgeving, Natura 2000 wetgeving en de EHS dient er 

een quickscan en eventueel aanvullende onderzoek uitgevoerd te worden.  

 

-Archeologie:  

 

 

Er zal in de gele en rode gebieden op bovenstaande kaart archeologisch onderzoek 

moeten plaatsvinden. De pingo die vermoedelijk in het projectgebied de Verlengde 

Middenraai aanwezig is staat niet op de gemeentelijke kaart. 
  



 

-Bodemonderzoek 

Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de chemische (en eventueel fysische) 

kwaliteit van de grond die eventueel opgebracht zal worden op de particuliere kavels en 

landbouwpercelen. Tevens zal er bodemonderzoek plaats moeten vinden op eventuele 

ruilgronden (bij de particuliere kavels die mogelijk ‘omgeklapt’ worden).  

De keileemdiepte ter plaatse van het foliescherm zal ook onderzocht moeten worden, 

zodat het scherm op de juiste diepte geplaatst wordt en dit goed aansluit bij de keileem. 

 

-Effect verhoogd peil op het Mantingerzand en omgeving 

Voor de watervergunning is het noodzakelijk om een hydrologisch model op te stellen en 

diverse scenario’s te maken waarop het effect van de maatregelen op de stijghoogte in 

het Mantingerzand en op de particuliere kavels en omgeving duidelijk wordt.  

 

7.2 Aan te bevelen onderzoeken 

 

-Efficiëntie hydrocyclonen 

Het wordt aanbevolen om voorafgaand aan de werkzaamheden een onderzoek op kleine 

schaal uit te voeren naar de hydrocycloon-methode en hoeveel fosfaat er daadwerkelijk 

zal worden verwijderd. Tevens wordt aanbevolen om ook een onderzoek op te starten als 

de hydrocycloon-methode daadwerkelijk wordt uitgevoerd in het veld om te monitoren 

hoe goed deze methode in de praktijk toepasbaar is en wat voor resultaten deze 

methode oplevert.  
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8 

9 FINANCIEN 

8.1 Kostenraming 

De projectkosten zijn weergegeven in bijlage 8. Alle kosten zijn inbegrepen, dus vanaf 

projectplan tot aan oplevering inclusief 3 jaar monitoring. 

 

8.2 Subsidie 

De mogelijkheden op gebied van subsidies en financiering worden door 

Natuurmonumenten onderzocht. 

LIFE-subsidie is inmiddels door Natuurmonumenten verkend en blijkt op dit moment geen 

mogelijkheden te bieden. 
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-www.provincie.drenthe.nl  
-www.staatsbosbeheer.nl 
-www.natuurmonumenten.nl 
-www.synbiosys.alterra.nl (natura 2000) 
-www.ahn.nl (hoogtekaart) 
-www.dinoloket.nl (Boringen) 
 
 
 
 

http://www.provincie.drenthe.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.synbiosys.alterra.nl/
http://www.ahn.nl/
http://www.dinoloket.nl/
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BIJLAGE 1 – LOCATIE PLANGEBIED EN 
MAATREGELEN 
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BIJLAGE 2 – NATURA 2000 

 
  



Essentietabel Natura 2000-gebied 032. Mantingerzand 
 
Kernopgaven 
 
6.05 Natte heiden Kwaliteitsverbetering en vergroting oppervlakte vochtige heiden H4010 en 

pioniervegetaties met snavelbiezen H7150 en actieve hoogvenen (heideveentjes) *H7110_B. 
 
6.08 Structuurrijke droge heiden Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H2310, 

binnenlandse kraaiheibegroeiingen H2320, droge heiden H4030 en zandverstuivingen H2330 én 
verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en ontwikkeling van 
geleidelijke overgangen met bos, mede t.b.v. vogelsoorten als duinpieper A255, korhoen A107, 
nachtzwaluw A224, draaihals A233 en tapuit A277. 
 
6.11 Jeneverbesstruwelen Behoud areaal en kwaliteitsverbetering jeneverbesstruwelen H5130, 

verjonging stimuleren. 

 

 

 
deze tabel is gebaseerd op het definitief aanwijzingsbesluit 
 
Legenda  

W   Kernopgave met wateropgave 
  Sense of urgency: beheeropgave 
  Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 
SVI landelijk  Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + 

gunstig) 

=   Behoudsdoelstelling

Instandhoudingsdoelstellingen

SVI 

Landelijk

Doelst. 

Opp.vl.

Doelst. 

Kwal.

Doelst. 

Pop.

Draagkracht 

aantal vogels

Draagkracht 

aantal paren

H2310 Stuifzandheiden met struikhei -- = > 6.08

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen - = = 6.08

H2330 Zandverstuivingen -- = > 6.08

H3160 Zure vennen - = >

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) - > > 6.05,W

H4030 Droge heiden > >

H5130 Jeneverbesstruwelen - = > 6.11

H6230 *Heischrale graslanden -- > >

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen > >

H9190 Oude eikenbossen = >

Kernopgaven

Habitattypen



 

 

BIJLAGE 3 – BESLISBOOM 

Knelpunt landbouw 
Hoofddoel: Drooglegging garanderen. 

Voor het knelpunt landbouw zijn verschillende opties aangedragen tijdens overleg P1:  

 

-Het wel of niet ophogen van de landbouwgrond. De eerste keuze die gemaakt moet 

worden voor het knelpunt landbouw is of er wel of niet wordt opgehoogd. Ophogen 

van de diepste plekken in het knelpunt landbouw zal ervoor zorgen dat andere 

opties eenvoudiger worden. Hoe hoger het maaiveld, hoe minder water er eventueel 

hoeft te worden bemaald of afgevoerd via de bermsloot. Tevens kan er zoveel 

worden opgehoogd dat de afvoer plaats kan vinden onder vrij verval.  

 

-Afvoer onder vrij verval via het kanaal de Verlengde Middenraai. Om te kunnen afvoeren 

onder vrij verval zal er een minimale drooglegging van 90 cm in de winter en 50 cm 

in de zomer gegarandeerd moeten worden. Tevens dient er rekening gehouden te 

worden met eventueel klink van de grond door nog aanwezige veenresten. Het 

zomerpeil van het kanaal de Verlengde Middenraai is 14,65 m NAP en het winterpeil 

is 14,45-14,50 m NAP. Uit bodemprofielen uit 2007 (zie www.dinoloket.nl) en uit 

eigen bodemprofielen (zie bijlage 7) blijkt dat er nauwelijks veenresten meer 

aanwezig zijn in het landbouwgebied. Er zal dan naar verwachting nauwelijks klink 

meer optreden in het knelpunt landbouw. Daardoor moet het minimale 

maaiveldniveau op 15,40 m NAP worden gezet om de drooglegging te kunnen 

garanderen. (14,50 m NAP + 90 cm gegarandeerde drooglegging). Om de afvoer 

onder vrij verval uit te voeren zal er daarom opgehoogd moeten worden met 25.000 

m3 grond (vaste kuubs). De berekening hiervoor is uitgevoerd door het waterschap 

Reest en Wieden en deze staat weergegeven in bijlage 4. 

 

Als er niet gekozen wordt voor afvoer onder vrij verval dan zal het water op een andere 

manier afgevoerd moeten worden. Dit zou kunnen door het bemalen van de 

landbouwgrond of door het water af te voeren via een nieuw te graven bermsloot langs 

de westzijde van de weg de Verlengde Middenraai.  

 

-Bemalen van de landbouwgrond. Bij deze optie komt er een gemaal in de watergang die 

in de huidige situatie via een duiker onder het kanaal de Verlengde Middenraai door gaat. 

Deze watergang zal dan bemaald worden en het water wordt rechtstreeks geloosd op het 

kanaal de Verlengde Middenraai. Deze optie heeft niet de voorkeur van het waterschap, 

aangezien er dan altijd kosten zijn voor stroom en onderhoud van het gemaal. 

 

-Afvoeren via een nieuw te graven bermsloot. Langs de weg de Verlengde Middenraai zal 

bij deze optie een sloot worden gegraven, welke om de particuliere kavels heen zal 

lopen. De afvoer zal dan plaatsvinden zoals in de huidige situatie alleen dan niet via de 

middensloot in het projectgebied de Verlengde Middenraai, maar via deze bermsloot.  

 

Tijdens overleg P2 is besloten om de landbouwgrond te gaan ophogen en het water 

onder vrij verval te lozen op het kanaal de Verlengde Middenraai, mits dit in overleg met 

de eigenaren mogelijk is. 

http://www.dinoloket.nl/


 

 

Woningen projectgebied de Verlengde Middenraai 
Hoofddoel: drooglegging garanderen. 

Tijdens overleg P1 is gekozen voor de aanleg van een keileemscherm. Dit zal een 

foliescherm moeten worden die aan de onderzijde goed aansluit bij de keileemlaag en de 

bovenzijde zal deze doorlopen in een dijkje dat op het maaiveld wordt aangebracht. Dit 

foliescherm zorgt ervoor dat het water beter in het projectgebied de Verlengde 

Middenraai wordt vastgehouden en dit beschermt de particuliere woningen en kavels 

tegen wateroverlast. Het dijkje wat op het maaiveld ligt doet dienst voor het tegengaan 

van oppervlaktewaterstromen. Om dit foliescherm aan te kunnen leggen zal er een 

gedetailleerd onderzoek plaats moeten vinden naar de diepte van het keileem ter plaatse. 

Naast de aanleg van een keileemscherm zijn er nog enkele andere opties die betrekking 

hebben op de woningen langs de Verlengde Middenraai. Deze kunnen per kavel 

verschillend zijn. Deze opties zijn: 

 

-Kavels ophogen. Het ophogen van de kavels behoort ook tot de optie. Het gaat hierbij 

dan om het ophogen van de grond rondom de woning, zodat de drooglegging van de 

kavel(s) op deze manier gegarandeerd wordt. 

 

-Kavels omklappen. Enkele kavels lopen zeer diep het projectgebied de Verlengde 

Middenraai in. Bij deze kavels is het een optie om deze meer langs de Verlengde 

Middenraai te leggen. Het voordeel van het verleggen van de kavels is dat er minder 

verstoring is in het projectgebied de Verlengde Middenraai en het levert een 

kostenbesparing op, doordat de afstand benodigd voor de aanleg van een foliescherm en 

eventueel de aanleg van een sloot minder lang zal worden, aangezien de kavels meer 

langs de Verlengde Middenraai zullen lopen. Tijdens de gesprekken met de betreffende 

bewoners hebben zij te kennen gegeven hier wel aan mee te willen werken, afhankelijk 

van de mogelijkheden die Natuurmonumenten hun biedt. 

 

Doorgaande sloot of alleen een sloot rondom de kavels (eventueel met bemaling). Het is 

mogelijk om de drooglegging van de kavels te garanderen met de aanleg van een 

doorgaande sloot die aan de oostzijde van het keileemscherm komt te liggen. Deze sloot 

zou dan mogelijk gecombineerd kunnen worden met de afvoer vanuit het knelpunt 

landbouw. Het heeft echter de voorkeur om zo min mogelijk sloten te graven, aangezien 

elke sloot een (licht) drainerend effect heeft op het plangebied. Een andere optie is om 

alleen rond de particuliere kavels een sloot aan te leggen die afwatert op het kanaal de 

Verlengde Middenraai of eventueel bemaald wordt.  

 

Gekozen is om een combinatie te doen van deze maatregelen. De noordelijke kavels 

wateren rechtstreeks af op het kanaal de Verlengde Middenraai en enkele kavels in het 

zuiden wateren af onder de stuw. Enkele kavels wateren af via dezelfde duiker om op die 

manier zo kostenefficiënt de maatregelen te kunnen uitvoeren. Enkele kavels liggen te 

laag om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn door het waterschap 

(Drooglegging: drempelhoogte 1.10 m boven winterpeil, kavelhoogte 0.80 m boven 

winterpeil). Deze kavels moeten ofwel opgehoogd worden ofwel bemaald worden. 

Gekozen is voor het ophogen van de kavels, aangezien het relatief weinig grond kost om 

deze kavels op te hogen en de problemen en kosten dan definitief zijn opgelost.  
  



 

 

 
Zoekgebied begraafplaats 
Tijdens overleg P1 is besloten dat de begraafplaats in het plan moet blijven als wens. 
Echter later heeft de gemeente aangegeven dat er geen begraafplaats zal komen en 
deze kan dan ook uit het plan gehaald worden. 

 

Recreatie 
Hoofddoel: recreatie mogelijk maken in het gebied. 
In het noorden is al een ruiterpad aanwezig, welke ook te gebruiken is als wandelpad. In 
de huidige situatie is in de boswal in het zuiden een wandelverbinding met het 
Mantingerzand aanwezig.  
Tijdens overleg P1 is gebleken dat er aan de oostzijde van het kanaal de Verlengde 
Middenraai een schouwpad aanwezig is welke eigendom is van het waterschap. Er is 
tijdens overleg P2 besloten om hier gebruik van te maken, zodat er recreatieve 
verbindingen over gelegd kunnen worden. Er wordt alleen van het zuidelijk deel van het 
schouwpad gebruik gemaakt, tot aan de verbinding met boswachterij Gees. Het 
schouwpad aan de oostzijde van de Verlengde Middenraai kan gebruikt worden als 
wandel, ruiter en menpad. Tevens is er een ruiter-, men-, en wandelverbinding aanwezig 
in het plan die boswachterij Gees verbindt met het Mantingerzand. Deze loopt door de 
verbinding met boswachterij Gees en zal dan mogelijk vervolgen in het projectgebied de 
Verlengde Middenraai op een aan te leggen verhoging in het landschap. 
Natuurmonumenten gaat nog verder onderzoeken of dit vervolg wenselijk is. Op deze 
wijze zijn er diverse nieuwe routes mogelijk en ook zijn er goede (wandel)verbindingen 
met boswachterij Gees. 

 
Wensen rondom het plangebied 
Er zijn diverse wensen vanuit diverse belanghebbenden rondom het plangebied die niet 
in dit projectplan gerealiseerd worden, maar die wel genoemd worden: 
-De aanleg van een vispassage in de sluis(wens van het waterschap).  
-Herstel van het oude bovendeel van de brug (wens plaatselijk belang).  
-Het herstel/verfraaien van de dam in het dorp (tussen Haarweg en Koekoeksdijk) (wens 
plaatselijk belang).  
-Het verlagen van de snelheid van de Verlengde Middenraai naar 60 km/u (wens 
omwonenden). 
-Het aanleggen van een veilige fietsverbinding langs de Verlengde Middenraai (wens 
omwonenden). 

 

Inrichting projectgebied de Verlengde Middenraai / natte hei 
Hoofddoel: hydrologische buffer voor het Mantingerzand. 

Tijdens het eerste werkgroepoverleg is ervoor gekozen om alle sloten in het 

projectgebied de Verlengde Middenraai te dempen. Tevens is besloten tijdens overleg P2 

om enkele dammen aan te leggen in het projectgebied, welke haaks staan op de 

stroomrichting. In deze dammen zal een stuw komen. Dit zal ervoor zorgen dat het 

gebiedseigen water extreem wordt vastgehouden en dat de afvoer enorm vertraagd zal 

worden. Hierdoor zal het grondwaterpeil in het projectgebied de Verlengde Middenraai en 

uiteindelijk in het Mantingerzand hoger komen te liggen. De sloten zullen gedempt 

worden met materiaal wat eromheen ligt, waarbij bij de middensloot geaccepteerd wordt 

dat er uiteindelijk een slenk in het landschap overblijft. Uit een overleg met het 

waterschap is gebleken dat er vanuit een hydrologisch model gekeken moet worden naar 

de uiteindelijke maatregelen. Aan de hand van de conclusies van dit onderzoek is het 

mogelijk dat er nog wijzigingen plaats vinden in de plannen. 

Het hoogst mogelijke natuurdoel zal worden nagestreefd in het plangebied. De 

natuurdoeltypen waar aan gedacht wordt zijn: hoogveen, natte en droge hei. Waar dit niet 

mogelijk is zal kruiden- en faunarijk grasland tot ontwikkeling worden gebracht.  

Er wordt rekening gehouden met plaagsoorten door de aanbevelingen gedaan in het 

rapport van Faunax (2011) mee te nemen in het projectplan. 



 

Verschralen van het projectgebied kan op verschillende manieren, maar tijdens overleg 

P1 en P2 is besloten dat afgraven geen optie is. Het gebied zal in de toekomst begraasd 

worden en door enig maaibeheer en door het vernatten in de winter, waarbij het overtollig 

water wegstroomt (uitspoeling), zal er verschraling optreden. Tevens zal er onderzocht 

worden in hoeverre beijzeren en hydrocyclonen rendabel en effectief zijn in dit project. 

Tijdens overleg P2 is besloten dat er eerst wordt afgewacht op meer resultaten van 

proeven met beijzeren om te ervaren of dit een optie is in het projectgebied. Met het 

toevoegen van ijzer aan de bodem wordt het fosfaat gebonden en is er voor de planten 

minder fosfaat beschikbaar. De verwachting is dat dit goede kansen biedt voor een 

schralere vegetatie. Voor hydrocyclonen zal een klein vooronderzoek gestart worden en 

als de resultaten uit dit onderzoek positief zijn wordt het hydrocyclonen toegepast in het 

projectgebied.  
 
Verbinding met boswachterij Gees en ‘oversteken’ Verlengde Middenraai (zowel 
water als weg) 
Hoofddoel: het creëren van een verbinding die geschikt is voor alle aanwezige 
faunasoorten (ook grote grazers) 

Tijdens overleg P1 is besloten dat er een dam in het kanaal de Verlengde Middenraai zal 

moeten komen. De andere keuze was het oversteken van de Verlengde Middenraai door 

middel van inrichting met natuurvriendelijke oevers, echter dan zal er een veel hogere 

barrière voor dieren zijn. Later is door het waterschap aangegeven dat een dam in de 

Verlengde Middenraai te veel opstuwing geeft van water en het waterschap gaf aan dat 

er een brug zal moeten komen in plaats van een dam. Deze brug zal 50 meter breed 

moeten worden om geschikt te zijn voor alle diersoorten. Aangezien de kosten van een 

brug aanzienlijk hoog zijn en de EVZ in een later stadium breder bleek te zijn dan 

gedacht zijn er nieuwe mogelijkheden bij gekomen. De bestaande dam zal vergraven 

worden en de oversteek zal gerealiseerd worden door middel van spirosolduikers, waarbij 

het huidige stroomprofiel gehandhaafd zal blijven. Om geschikt te zijn voor alle 

diersoorten zal er een droge en een natte verbinding gecreëerd moeten worden op deze 

oversteek. Er is daarbij keuze uit een doorlopende natte verbinding of door gebruik te 

maken van stapstenen. In overleg P2 is gekozen voor stapstenen.  

Tijdens overleg P2 is gebleken dat de verbinding breder is dan eerst werd gedacht, 

daardoor kan er ook gebruik gemaakt worden van een dam die in de Verlengde 

Middenraai ligt. Door op de locatie van de dam een dam aan te leggen met 

sprirosolduiker(s) zal er juist een verbetering optreden in de doorstroming van het water, 

terwijl de kosten veel lager zijn dan de kosten van een brug.  

Tijdens overleg P1 was nog onduidelijk hoeveel (kilo)meter natuurvriendelijke oever er 

zal moeten komen in de Verlengde Middenraai. Uiteindelijk heeft het waterschap 

aangegeven dat het hun wens is om langs de hele verbinding met boswachterij Gees een 

natuurvriendelijke oever aan te leggen.  

De weg oversteken kan door geleiding door middel van wildroosters, echter het is een 

drukke weg en dan blijft het gevaar dat dieren worden aangereden. Tevens is het een 

optie om een tunnel onder de weg door te maken of een ecoduct aan te leggen. Deze 

opties zijn tijdens overleg P1 nog in discussie, maar zijn waarschijnlijk minder reëel. Een 

tunnel voor de kleinere diersoorten is wat realistischer. De weg zal ook een knik kunnen 

krijgen, zodat er ter plaatse meer ruimte is voor de diverse opties. Uiteindelijk is er 

gekozen voor enkele faunatunnels onder de weg door en het plaatsen van wildroosters 

voor geleiding van de grotere dieren. De grotere dieren kunnen dan vrij over de weg 

trekken tussen de wildroosters in. Eventueel kunnen de wildroosters gelijktijdig als 

faunatunnel worden gebruikt. Deze maatregelen worden dan in combinatie gedaan met 

het aanleggen van een knik in de weg, zodat het verkeer ter plaatse wordt afgeremd.  



 

 

BIJLAGE 4 – BEREKENING OPHOGING 
KNELPUNT LANDBOUW 

 



 

 

 



 

 

BIJLAGE 5 – HYDROCYCLONEN 

  



 

Nr OS P-t Na hydrocyclonen 30% 

1 6 12,8 2,1 5,3 

  6 12,5 2,1 5,2 

  5 11,5 2,3 5,1 

  4 12,5 3,1 5,9 

2 7 17,4 2,5 7,0 

  7 19,5 2,8 7,8 

  7 18,7 2,7 7,5 

  7 13,1 1,9 5,2 

3 5 14,1 2,8 6,2 

  5 20,3 4,1 8,9 

  5 17,2 3,4 7,6 

  4 11,9 3,0 5,7 

  8 4,3 0,5 1,7 

4 7 16,3 2,3 6,5 

  6 20,2 3,4 8,4 

  6 15,8 2,6 6,6 

  1 3,1 3,1 3,1 

5 7 11,6 1,7 4,6 

  7 12,3 1,8 4,9 

  5 3,4 0,7 1,5 

  3 2,3 0,8 1,2 

6 6 12,9 2,2 5,4 

  6 14,8 2,5 6,2 

  6 13,1 2,2 5,5 

  8 7,3 0,9 2,8 

  7 4,5 0,6 1,8 

7 6 16,8 2,8 7,0 

  6 15,1 2,5 6,3 

  6 15,1 2,5 6,3 

  1 1,4 1,4 1,4 

8 15 23,2 1,5 8,0 

  16 16,2 1,0 5,6 

  16 15,9 1,0 5,5 

  8 4,9 0,6 1,9 

9 7 24,7 3,5 9,9 

  6 22,3 3,7 9,3 

  7 16,3 2,3 6,5 

  6 16,1 2,7 6,7 

10 10 25,7 2,6 9,5 

  11 20,7 1,9 7,5 

  17 15,4 0,9 5,3 

  11 18,9 1,7 6,9 

 

OS: totale organische stof gehalte 

P(t): totaal fosfaat aanwezig 



 

 

Bij de kolom “na hydrocyclonen” zijn 2 aannames gedaan: 100% fosfaat bindt aan 

organisch materiaal en 1% van het organisch materiaal blijft achter na het hydrocyclonen. 

In de kolom “30%” bindt 30% van het fosfaat aan de zandfractie. De gebruikte kleuren 

zijn op basis van het B-Ware rapport en de betekenis staat hieronder weergegeven. 

 

Uitmijnperiode (in jaren) 

0 Voldoende P-arm 

1-5 Bijna voldoende P-arm (beperkt maaien en afvoeren) 

6-10 Zeer kansrijk voor verschraling d.m.v. maaien en afvoeren 

11-20 Matig kansrijk voor verschraling d.m.v. maaien en afvoeren, uitmijnen zeer kansrijk 

21-35 Matig kansrijk voor verschraling d.m.v. uitmijnen 

36-50 Ongeschikt voor verschraling 

>50 Ongeschikt voor verschraling II 

 

 

 

  



 

BIJLAGE 6 – TEKENING BRUGHOOFD



 

 

 



 
 



 

 

10 BIJLAGE 7 – BOORPROFIELEN



 

 

 

 

 

Locatie X-coördinaat Y-coördinaat Laag Diepte Laag Diepte Laag Diepte Laag Diepte Laag Diepte 

1 239000 534000 Bouwvoor 30 Geel zand 90 Leem >90     

2 239234 533884 Bouwvoor 35 Geel zand 85 Leem >85     

3 239310 533690 Bouwvoor 30 Geel zand 45 Veen 50 Geel zand 80 Leem >80 

4 239000 533690 Bouwvoor 35 Venige grond 50 Geel zand 80 Leem >80   

5 239098 533479 Bouwvoor 30 Geel zand >100       

6 239103 533131 Bouwvoor 30 Geel zand >100       



 

 

11 BIJLAGE 8 – PROJECTKOSTEN 

  



 

BIJLAGE 9 – BEWONERSBIJEENKOMST 

Projectplan Verlengde Middenraai, Nieuw Balinge 

 

Aanwezig tijdens de presentatie 

 

Han Duyverman – Natuurmonumenten: presentatie Natuur en Beeld 

Jan Erik van der Heide – Eelerwoude: presentatie inrichting en techniek 

Randy Leeper – Eelerwoude: verslag 

 

Onderstaande uitwerking is een weergave van de gestelde vragen en de reactie / 

antwoorden: 

 

Vraag: Waarom het Mantingerzand vernatten, het is toch stuifzand 

Antw.: Voor het stuifzand was het natte heide  

 

Vraag:  Is de drooglegging van de landbouw gebieden gegarandeerd, en wie is daarop 

aan te spreken 

Antw.: Het waterschap garandeert de drooglegging, ook op termijn 

 

Vraag:  Kan de ontwatering van de landbouw ook via een sloot langs de Middenraai? 

Antw.: Dat is geen optie omdat zo een sloot ook water uit het natuurgebied onttrekt. 

 

Vraag:  Als het water in het gebied hoger komt, komt er dan ook meer stroming door de 

keileem? 

Antw.:  Dit is nog niet duidelijk. Om dit te toetsen wordt nog nader hydrologisch 

onderzoek gedaan 

 

Vraag: Als er met een folie scherm wordt gewerkt wat is de garantie op het folie? 

Antw.:  de fabrikant geeft 100 jaar garantie 

 

Vraag:  Bij berging bij extreem weer hoeveel staat er onder water? 

Antw.:  Het centrale gebied (wordt aangewezen op de kaart). Toelichting Han; Bij het 

Dwingelderveld is afgesproken dat het water binnen 10 dagen weer weg is (als voorbeeld 

van te maken afspraken) 

 

Vraag: Blijft de wegbreedte hetzelfde: 

Antw.:  Ja. Geen aanpassingen in de wegbreedte o.a. ivm het vele landbouwverkeer 

 

 

 

Vraag: Ingrijpen is onnatuurlijk, hoe lang voor er resultaat is. 

Antw. Het vernatten is snel – direct na inrichting,  bijvoorbeeld vogels zullen ook vrij snel 

komen, De hoogveenontwikkeling kan wel 100 jaar duren. 

 

Vraag: waarom wordt en nu nog bemest 

Antw.:  een deel van de grond is nog regulier uitgegeven door BBL  zonder beperkingen. 

 



 

 

Vraag: De sloot rond de kavels is dat 1 sloot. 

Antw.:  Nee, het zijn verschillende delen die elk op de Verlengde Middenraai afwateren 

 

Vraag: Wat als er erg veel Jacobskruiskruit en/of distel komt 

Antw.:  vanuit het beheer zal er gemaaid worden 

 

Vraag: De diversiteit neemt af, komen er nog stukjes natuur zoals akkers. 

Antw.:  Nee, het wordt een gebied waarbij de diversiteit in de overgangen zit , dus minder 

zichtbaar als harde grenzen. 

 

Vraag: Wordt het waterpeil nu al opgezet. 

Antw.:   nee, nu nog geen acties  

  1e financiën regelen 

  2e nader onderzoek doen 

  3e vergunningen  

  4e uitvoering 

 

Vraag: verder communicatie: 

Antw.:  het plan wordt definitief gemaakt en op de website van Natuurmonumenten gezet. 

 

Vraag: Kan de singel langs de Verlengde Middenraai weg i.v.m. de openheid van het 

landschap. 

Antw.:  Hier zal nog naar gekeken worden. 




