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Verslag 
 

 Westerbrink 1 

Postbus 50040 

9400 LA  Assen 

www.prolander.nl 

Omschrijving: Informatieavond Verlengde Middenraai 

Datum en tijd:  18 april 2019, 20.00 uur 

Plaats:  Dorpshuis de Heugte, Nieuw Balinge 

Volgnummer:  1 

Aanwezig:  Circa 80 personen 

Afwezig:  - 

Kenmerk:  - 

 

1. Een hartelijk welkom door de voorzitter – Piet Dijkstra 

Prolander nodigt de inwoners en ondernemers van de omgeving Verlengde Middenraai op 

donderdag 18 april van 20.00 tot 22.00 uur uit in het Dorpshuis De Heugte in Nieuw 

Balinge. Meer dan 80 geïnteresseerden zijn aanwezig. Doel van deze avond: de 

gebiedspartners praten de aanwezigen bij over het opstellen van het inrichtingsplan. Zij 

vertellen de geïnteresseerden meer over de aanpak, de planning en de werkzaamheden.  

 

Vraag: Wat is de rol van de adviescommissie bij de gebiedsinrichting in de Verlengde 

Middenraai?  

Antwoord: De commissie adviseert het provinciebestuur over uitvoering van de plannen 

voor het gebied Oude Diep. Hierbij wordt samengewerkt met de lokale overheden, 

natuurorganisaties, agrarische ondernemers en de omgeving. Meer informatie 

 

2. ‘De context van het project’ door Hans Verhoogt (projectleider Prolander) 

Prolander is de uitvoeringsorganisatie van het project. Dagelijks werken de medewerkers 

van Prolander aan tientallen projecten in het landschap van de provincie Drenthe en 

Groningen. Wij maken het ontwerp, zoeken de juiste bestemming voor de grond en 

vertalen dat naar de concrete uitvoering. Dat is vaak een ingewikkelde maar uitdagende 

puzzel. We houden rekening met de wensen van verschillende bestemmingen: natuur, 

landbouw, ondernemerschap, water(berging) en recreatie. Wij zijn de ontwerpers en 

procesregisseurs met gebiedskennis. Dat doen en kunnen we nooit alleen, maar altijd 

samen met overheden, ondernemingen, terreinbeheerders en bewoners. We streven naar 

een goede balans tussen beschermen, beleven en benutten van de natuur.  

 

Natura 2000 

Natura 2000 is een Europees netwerk met voor Europa kenmerkende natuur, 

landschappen, planten en dieren. Het richt zich onder andere op de bescherming van 

specifieke natuurtypen en soorten (de bruine gebieden op de kaart, zie Presentatie 

informatieavond, slide 3). Het zijn gebieden die van belang zijn voor een robuuste natuur 

die tegen een stootje kan en die met veranderingen om kan gaan. Ook in Nederland 

werken wij hieraan mee. 

 

  

https://www.prolander.nl/actueel/nieuws/bestuurlijke-advies/
https://drive.google.com/open?id=191suU8pc1TG990JQ1u6kI11HOYcb8_Q-
https://drive.google.com/open?id=191suU8pc1TG990JQ1u6kI11HOYcb8_Q-
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Brede kijk op het Oude Diep 

Eén van die deelgebieden is het Oude Diep. De deelopgaven in het programmagebied 

Oude Diep (de oranje gebieden op de kaart, zie Presentatie informatieavond, slide 4) 

worden ingericht binnen nu en 2027. De Verlengde Middenraai is het eerste gebied waar 

we samen met de gebiedspartners aan de slag gaan – vertegenwoordigers zijn deze 

avond aanwezig. Maar ook met u als inwoner en/of ondernemer.  

 

3. Landschapsarchitect  

Landschapsarchitect Martin van Dijken van Prolander neemt de aanwezigen mee in de 

ontstaansgeschiedenis van het gebied, zie Presentatie Martin van Dijken. 

 

Vraag: Wat is het Oude Diep en waar loopt het precies?  

Antwoord: Het Oude Diep is een beek in Drenthe die begint in de velden boven Mantinge 

en Balinge en stroomt tot aan Echten.  

 

4. ‘De huidige situatie’ door Nynke Faber (deelprojectleider) 

Tussen het Mantingerzand en het kanaal de Verlengde Middenraai ligt een voormalig 

landbouwgebied dat wordt ingericht voor herstel van het Mantingerzand. Dit gebied heet 

de Verlengde Middenraai.  

 

Het Mantingerzand is hoger gelegen dan de Verlengde Middenraai én verdroogt. Dat zie 

je bijvoorbeeld door de vergrassing. Het Mantingerzand is Natura 2000 gebied en bevat 

speciale natuurwaarden voor Europa. Onze uitdaging is om het Mantingerzand in zijn 

waarde te herstellen. De vennetjes staan dan niet meer droog. Om dit te realiseren 

moeten we maatregelen treffen.  

 

In 2015 stelde Natuurmonumenten een inrichtingsplan op. Dit plan heeft in de ijskast 

gestaan omdat de effecten van de maatregelen niet onderzocht zijn. Wij willen dit plan nu 

herijken. Sweco voert onderzoeken uit om de huidige situatie van het gebied in kaart te 

brengen, maatregelen op te stellen en de effecten daarvan te voorspellen. Meer info. Voor 

aanvullende informatie over de bodem en het grondwater werden in oktober 2019, 60 

extra peilbuizen geplaatst. Ook wordt er 32 keer geboord om het moeilijk doorlaatbare 

keileem te lokaliseren. Meer info. Zo krijgen we een beter beeld van het hele systeem. In 

het plan zijn ook de wensen van de omgeving in kaart gebracht. Ook deze willen we 

herijken. In de afgelopen week hebben we een aantal van jullie bezocht om beelden op te 

halen en het proces toe te lichten.  

 

Dit jaar werken we op basis van de onderzoeksresultaten een inrichtingsplan uit. In 2021 

gaan we aan de slag! 

 

Vraag: Waarom verdroogt het Mantingerzand? 

Antwoord: Het voormalig landbouwgebied de Verlengde Middenraai ligt lager en is 

voorzien van een aantal sloten. Dit werkt als drainage voor het Mantingerzand.  

  

https://drive.google.com/open?id=191suU8pc1TG990JQ1u6kI11HOYcb8_Q-
https://drive.google.com/open?id=1VEnkALpaJHsORkjS7qUjVjgAUi3XNtMB
https://www.prolander.nl/actueel/nieuws/voorbereidingen/
https://www.prolander.nl/actueel/nieuws/peilbuizen/
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5. ‘De onderzoekswerkzaamheden’ door Bert de Greef (projectleider Sweco) 

Het bestaande plan dient als basis van onze werkzaamheden. Onderzoek ontbreekt. Wij 

willen beter zicht krijgen op de effecten, bijvoorbeeld op de waterhuishouding van het 

gebied. Dat geldt voor de effecten van evt. maatregelen op het Mantingerzand, maar ook 

voor de effecten op de omgeving - de (land)bouw daaromheen. Het doel van de 

inrichtingswerkzaamheden is ook om de natuurwaarden te vergroten. Dat willen we 

kwantificeren met hydrologen en ecologen. Onder de scope van het onderzoeksgebied 

valt ook de ecologische verbindingszone tussen de Middenraai en het Mekelermeer. De 

gronden om die verbinding te maken zijn gekocht, maar welke soorten planten en dieren 

daar moeten migreren weten we nog niet. Dat gaan we uitzoeken.  

 

Dat betekent dat er vanaf dit moment onderzoekers in het veld aan het werk te zien zijn. 

We voeren boringen uit waar de grondopbouw nog niet duidelijk genoeg is.  

 

Vraag: Wat is die blauwe vlek rechtsboven op de kaart (zie Presentatie informatieavond, 

slide 11)? 

Antwoord: In het plan van destijds is aangegeven dat de ontwateringsroute versperd 

wordt. Rechtsboven is op de kaart is een landbouwgebied en dat zal ook zo blijven. Wij 

gaan onderzoeken wat het effect is van maatregelen en hoe we ongewenste gevolgen 

kunnen voorkomen. De natuur heeft meer water nodig, de mensen in het gebied en 

(agrarische) gronden niet.  

 

Vraag: Jullie hebben boringen gedaan. Meten die alleen de korte termijn? 

Antwoord: Met deze boringen bedoelden wij de grondboringen, waarmee we de opbouw 

van de bodem beter kunnen leren kennen. U doelt op de peilbuizen en de 

grondwaterstanden. Op deze kaart (zie Presentatie informatieavond, slide 12) ziet u wat 

grotere stippen, dit zijn peilbuizen. De gegevens die in de afgelopen 30 jaar zijn 

opgehaald nemen we op in ons onderzoek. 

 

Vraag: Het water stroomt altijd van het hoger gelegen stuk naar beneden. Wat betekent 

‘vernatting van het Mantingerzand’? Moet dit water opgepompt worden uit het IJsselmeer? 

Antwoord: Water stroomt inderdaad van hoog naar laag. We gaan nu onderzoeken wat 

effectieve maatregelen zouden zijn om de doelen in dit gebied te realiseren.  

 

Vraag: Hoe worden de mensen die in het gebied wonen bij de plannen betrokken? 

Antwoord: Uw kennis van het gebied is voor ons heel belangrijk. We zijn op zoek naar 

koppelkansen, bijv. recreatiemogelijkheden. N.a.v. de het onderzoek en de schetssessie 

werken we verschillende varianten uit. Net voor of na de zomervakantie willen wij de 

tussentijdse resultaten met u delen om te kijken of we op de goede weg zijn.  

 

Vraag: Het Mantingerzand ligt veel hoger dan de Verlengde Middenraai. Hoe kun je 

realiseren dat je daar zoveel water vasthoudt, zonder dat de lagergelegen 

(landbouw)grond vernat? 

Antwoord: Er treedt verdroging op van het Mantingerzand. Door middel van onderzoek 

gaan we de huidige situatie van het gebied in kaart brengen, maatregelen opstellen en de 

effecten daarvan op de natuur en (landbouw)grond voorspellen. Het Mantingerzand ligt 

https://drive.google.com/open?id=191suU8pc1TG990JQ1u6kI11HOYcb8_Q-
https://drive.google.com/open?id=191suU8pc1TG990JQ1u6kI11HOYcb8_Q-
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inderdaad hoger dan de Verlengde Middenraai, dus we moeten onderzoeken wat de 

effecten van maatregelen zijn.  

 

Vraag: Als de bewoners of de boeren het niet eens zijn met het systeem, neemt u dat dan 

mee? Als er natte voeten komen voor de landbouw. Of voor bewoners trekken jullie je 

daar dan wat van aan? 

Antwoord: Dat is zeker niet de bedoeling van het plan. We doorlopen dit proces 

zorgvuldig.  

 

Vraag. Heeft u contact opgenomen met de mensen in Gees? In Gees zijn de mensen 

onder water gezet.  

Antwoord: In het verleden zijn fouten gemaakt die we hier moeten voorkomen. Elke 

situatie is anders.  

 

Vraag: Aan het einde heeft u een inrichtingsplan. Maakt een risicoanalyse daar onderdeel 

van uit? En is die risicoanalyse op perceelsniveau? 

Antwoord: Een onderdeel van het plan betreft een risicoanalyse. Wij bieden in onze 

aanpak veel ruimte voor inbreng. Wij nodigen u als individu uit om naar uw situatie te 

kijken. We snappen dat u zorgen heeft over wat er gebeurt met uw kavel, wat er gebeurt 

met uw huis. Er is ruimte voor inbreng op individuele basis. Komt u vooral naar de 

volgende inloopavond. 

 

Vraag: Kunnen jullie garanderen/voorspellen dat er geen water in onze kelders komt? 

(Hoe) weten jullie van tevoren dat dat niet gaat gebeuren? 

Antwoord: In het 3D rekenmodel stoppen we alle beschikbare ondergrondgegevens. 

Daarmee kunnen we grondwaterstanden – hier en op andere plekken in het gebied – 

berekenen. Op die manier weten we de bandbreedte waar we binnen moeten blijven. Als 

ons model klaar is kunnen we het model gebruiken om scenario’s door te rekenen. Bijv.: 

wat gebeurt er als we alle sloten dicht gooien. Hoe kunnen we ongewenste effecten 

voorkomen. Dat stoppen we in het model. Zo kunnen we toetsen wat het effect is. Nog 

voordat we een schop in de grond zetten.  

 

Vraag: Wij moeten ervan uitgaan dat wat jullie zeggen, klopt.  

Antwoord: Het model moet dus het vertrouwen hebben. Daar kunnen we extra aandacht 

aan besteden in het proces.  

 

Vraag: Heeft u ook een onafhankelijk bureau dat uw gegevens doorrekent? 

Antwoord: Wij voeren deze opdracht uit in opdracht van Prolander. Wij zijn een ingehuurd 

bureau en onafhankelijk.   

Toelichting projectleider Prolander: Sweco voert de modelberekeningen uit. Daar zitten 

meer mensen omheen, zoals het waterschap. Zij bepalen de voorwaarden waaraan 

voldaan moet worden.  

Toelichting Waterschap: Wij moeten een vergunning verlenen voor het plan. Daarbij zullen 

wij goed kijken naar de onderbouwing van Sweco. Ons bestuur zal daar op basis van de 

onderzoeken en de signalen uit de streek een besluit over nemen. Bijv.: is het proces 

zorgvuldig doorlopen? Daar kunt u ook weer inspraak op doen. Dan volgt een definitief 
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besluit. En is de gang naar de rechter mogelijk. Wij zijn de toetsende instantie. Wij willen 

dit proces zo zorgvuldig mogelijk doorlopen. 

 

Vraag: Zijn er wel middelen beschikbaar om het plan uit te voeren? 

Antwoord provincie: Er is geld gereserveerd vanuit het Programma Natuurlijk Platteland. 

Ook zijn we bezig met het binnenhalen van subsidies. Wij hopen dat er voldoende 

middelen beschikbaar zijn om het plan te realiseren. Dit is mede afhankelijk van het 

onderzoek en de maatregelen die genomen moeten worden (en de kosten daarvan). Pas 

dan weten we wat de totale kosten zijn.  

 

Vraag: Als slechts een deel van het plan wordt uitgevoerd, worden dan ook de risico’s op 

die manier beoordeeld? 

Antwoord: Ja, we zullen dan opnieuw alle risico’s beoordelen. 

 

Opmerking: Op de website: topotijdreis.nl kun je ‘Nieuw Balinge’ intypen en met de 

kadasterkaart teruggaan tot halverwege de 19
e
 eeuw. Dan zie je dat het hier in het 

verleden natter was. Dat is bijv. interessant voor mooie weidevogelgebieden. 

 

Vraag: We weten allemaal dat theorie en praktijk soms ver uit elkaar kunnen liggen. Wat 

als de praktijk anders uitpakt? 

Antwoord: Het monitoren van de effecten maakt onderdeel uit van het inrichtingsplan. Net 

als teruggrijpmogelijkheden wanneer dingen anders uitpakken dan berekend was.  

Vraag: Wat als het anders loopt? 

Antwoord: Dat hangt af van de aanleiding. En waar de verantwoordelijkheid ligt voor een 

plan B. Deze gebiedsinrichting heeft zijn oorsprong in natuurontwikkeling. Dat betekent 

dat de provincie hiervoor aan de lat staat. Wij maken hier afspraken over in de 

projectgroep.  

 

Vraag: Prolander is hier op de markt om gronden te verwerven in de omgeving? Wat is 

daarvoor de bedoeling? Natuurontwikkeling? Of uitruilmogelijkheden? Hoe gaat dat in zijn 

werk? 

Antwoord: In de Verlengde Middenraai speelt niet de vraag om gronden te verwerven om 

het gebied te kunnen inrichten. Dat geldt wel in het grotere projectgebied.  

 

Vraag: Gaat Prolander net als natuurmonumenten ruilgronden kopen? 

Antwoord: Het is onze taak om nieuwe natuur te realiseren. Daar is grond voor nodig. Dat 

kan door (agrarische) gronden af te waarderen naar natuur. De eigenaar moet de grond 

vervolgens ook beheren. Optie 2 is het verwerven van gronden. Daar krijgt de eigenaar 

dan vervangende grond voor terug. Die grond moeten wij dan ook – buiten de nieuwe 

natuur – verwerven. Als dat mogelijk is zullen we dat niet nalaten. De begrenzing van de 

nieuwe natuur staat op de kaart (provinciale website). Het gaat ons specifiek om die 

gronden. 

 

  

https://www.topotijdreis.nl/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuurnetwerk/
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Vraag: Gaat het inrichtingsplan Verlengde Middenraai over de bloemetjes en de bijtjes of 

ook over de infrastructuur? 

Antwoord: Wij nodigen iedereen die zijn inbreng wil hebben van harte uit om deel te 

nemen aan de werksessie. Daar komen zulke aandachtspunten – zoals als een 

wandelpad, een brug e.d. – aan de orde. We willen uw wensen tijdens werksessie 

inventariseren. We zijn hiervoor op zoek naar afgevaardigden. Jullie kunnen samen 

bepalen wie dat zijn.  

 

Vraag: Is het niet verstandig om de bewoners hier actief bij betrekken? 

Antwoord: Dat is helemaal het idee dat wij ook hebben. Iedereen die hier vanavond 

aanwezig is kan zich opgeven. U kunt ons ook persoonlijk of per mail benaderen. 

Iedereen krijgt de gelegenheid om zich aan te melden. Wij geven een terugkoppeling van 

de bijeenkomst in de vorm van een verslag. Ook zullen hier ook in de lokale bladen 

aandacht aan besteden, zodat iedereen op de hoogte wordt gehouden. 

 


