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Inleiding
Deze nieuwsbrief gaat over het baggeren van de
Middenraai in Nieuw Balinge en het plaatsen van
een stalen damwand langs de oever in Nieuw
Balinge. Wat is de reden van het baggeren?
Waarom komt er een damwand? Wanneer en hoe
vinden de werkzaamheden plaatst? Waar kunt u
informatie krijgen? Op deze vragen krijgt u in deze
nieuwsbrief een antwoord. Daarnaast bent u van
harte welkom bij de inloopbijeenkomst op
dinsdag 17 juli tussen 19.00 en 21.00 uur in het
dorpshuis in Nieuw Balinge.
Waarom baggeren
In het najaar van 2018 start Bagger- en
Waterwerken Oosterwolde (BWO), in opdracht van
het waterschap, met het baggeren van een deel
van de Middenraai. Deze baggerwerkzaamheden
zijn nodig omdat door de vorming van bagger, de
waterdiepte van de Middenraai steeds minder
wordt. Als de waterdiepte afneemt neemt de
waterkwaliteit af. Daarnaast wordt het onderhoud
moeilijker.
Hoe en waar baggeren
Het grootste gedeelte van het baggeren gebeurt
met de kraan vanaf de kant.

Op het kaartje verderop in deze nieuwsbrief ziet u
om welke gedeelten van de Middenraai het precies
gaat. De locaties voor de baggerdepots zijn nog
niet bekend. De aannemer, BWO, verzorgt dit. We
gaan er van uit dat dankzij de medewerking van
enkele landeigenaren deze depots gerealiseerd
kunnen worden.
Waarom en waar een damwand?
Ter hoogte van Nieuw Balinge is over een lengte
van ca. 1.200 meter de oever van de Middenraai
zeer instabiel. Deze oever dreigt af te schuiven en
zou daardoor behoorlijke schade aan de oever en
de weg kunnen veroorzaken. Om ongelukken te
voorkomen is het noodzakelijk dat deze oever
stevig wordt beschermd. Al eerder zijn pogingen
gedaan om dit probleem op te lossen, maar de
ondergrond is en blijft zeer weerbarstig. Om nu
definitief de oever te stabiliseren, heeft de
gemeente Midden-Drenthe besloten deze te
beschermen door het aanbrengen van een stalen
damwand. Deze damwand is zo sterk dat de oever
zeker de eerste 100 jaar stabiel blijft. Het
aanbrengen van de stalen damwand en het
uitvoeren van het baggerwerk wordt door BWO
uitgevoerd.

Project baggeren Middenraai en plaatsen stalen damwand
langs oever in Nieuw Balinge
Werkzaamheden
Het baggeren en het plaatsen van de damwand
geven mogelijk enige overlast. Aan de
verkeersveiligheid besteden wij zeker veel
aandacht. De werkzaamheden gaan medio
augustus van start en zijn uiterlijk 21 december
2018 gereed.
Kaart
Het te baggeren gedeelte loopt van Middenraai
huisnummer 20 tot de sluis in Nieuw Balinge ter
hoogte van huisnummer 30 van de verlengde
Middenraai. De gemiddeld te verwijderen
baggerdikte varieert van 20 tot 70 cm.
In rood ziet u het gedeelte oever langs de
Middenraai in Nieuw Balinge waar de damwand
komt.
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de
gemeente Midden-Drenthe voeren
bovengenoemde werkzaamheden samen uit.
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Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 17 juli 2018 organiseert het
waterschap samen met de gemeente een
inloopbijeenkomst in het dorpshuis in Nieuw
Balinge, Lijsterstraat 1. U bent hier van harte
welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Bij de
inloopbijeenkomst kunt u informatie krijgen over
het baggerwerk en de stalen damwand. Ook zijn er
tekeningen waarop u exact kunt bekijken waar en
hoeveel er in uw omgeving gebaggerd gaat
worden en waar de damwand wordt aangebracht.
De koffie staat klaar!
Informatie
Wilt u meer weten over het baggerwerk of over het
plaatsen van de damwand, dan kunt u contact
opnemen met de directievoerder van het
waterschap, Jaap Ruiter, tel.nr.: (088) 2331721 of
via e-mail: jaapruiter@wdodelta.nl.
U kunt ook contact opnemen met Wiebe Oosterhof
van de gemeente Midden-Drenthe, tel.nr.: (0593)
539222.
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