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Deze ochtend

Doel:
1. Kennismaking
2. Dit is wat wij weten, meten en toetsen – herkent u dit?
3. Inventarisatie aandachtspunten en wensen 
4. Nadenken over 1e oplossingsrichtingen/ stip op horizon

Wat?
 Delen planvorm & proces
 Delen en toetsen van resultaten analyses waterschap
 Nadenken over oplossing opgaven en toekomstig waterbeheer

Programma
 Presentatie opgaven 
 Discussie in groepjes per gebied
 Terugkoppeling en vervolg



Wateroverlast Kockengen 28 juli 2014

14 juli 2016

Plangebied 

Watergebiedsplan Kamerik-
Kockengen 2007

Peilbesluitgebied Spengen t/m Oudeland



Watergebiedsplan & peilbesluiten 2007

Watergebiedsplan 
en peilbesluiten 

2007

Aantal maatregelen gaan 
door:
• Hoogwatervoorziening 

Wagendijk i.v.m. 
waterkering

• peilaanpassing polders 
rondom 
hoogwatervoorzieningen. 

• Ook aanpassingen aan 
Teckopse Molenvliet tbv
wateraanvoer

Aantal maatregelen gaan 
niet door: 
• bijvoorbeeld 

Hoogwatervoorziening 
Spengen en 
aanpassing 
watersysteem 
hiervoor

Aantal maatregelen zijn 
uitgevoerd:
• bijvoorbeeld 

Hoogwatervoorziening 
Teckop

.

Vertraging uitvoering maatregelen en 
peilaanpassingen vanwege: 
• Vertraging Zegveld en (oud-)Kamerik
• Discussie nut en noodzaak 

Hoogwatervoorzieningen



Nieuw peilbesluit: watersysteem robuust en toekomstbestendig

Aanleiding herziening peilbesluiten

Waarom peilbesluit herzien?

• Looptijd van de peilbesluiten (10 jaar) is verstreken

• Beleidswijziging HWVZ (2015)

• nieuwe visies op veenweide (bodemdaling) en klimaatscenario’s die we graag 
mee willen nemen in de afwegingen bij de peilbesluiten.

• Het waterschap zal de huidige peilbesluiten toetsen op de functies in het 
gebied maar ook op de toekomstbestendigheid. 



Input peilbesluiten

Peilbesluit
(3 stuks gelijk in proces)

Hoogwatervoorziening 
Wagendijk en Teckop

Bodemdaling

Wensen en 
toekomstvisie 
belanghebbe
nden gebied

Nieuw beleid: 
inspelen op 
beleidsnota 
peilbeheer



APK gebied

Belangrijkste opgaven n.a.v. APK

 Peilbeheer en actualiseren peilbesluit

 Vertragen van bodemdaling

 Peilafweging diverse functies/ gebruik, zoals agrarisch,  

kwetsbare bebouwing, natuur e.d.

APK, evalueren huidige waterpeilen en 
analyseren van gebied.  



APK gebied

Drooglegging 
zomerpeil

Bodemkaart



Maaiveldhoogtemetingen 1956 (zuid) 1961 (noord), 

interpolatie van puntmetingen
AHN1 - opname 1999-2000, revisie 2005 AHN3 – ingemeten kwartaal 1 van 2014

 Maaivelddaling terugblik (ca 1956- 2014)

Bodemdaling
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Bodemdaling 

 Toekomstige maaivelddaling

 Historische maaivelddaling

veen bodem klei op veen bodem
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 Maaivelddaling neemt 
verder toe

 Versnippering gebied
 Toename risico 

wateroverlast in lage 
delen

 Hoge kosten onderhoud en 
vervanging

Consequenties bodemdaling



Integrale oplossing

=
Maatwerk

+

+

Integrale oplossing



Opgaven

Vraag aan u
 Herkent u deze?
 Zijn er nog aanvullingen?
 Gezamenlijk sparren en nadenken 

oplossingsrichtingen & toekomst

Hoe?
Gesprekken per gebied aan tafel met 
resultaten analyse gebied er bij

Wat gaan we doen?Wat gaan we doen?



Terugkoppeling tafels

 Wat is u het meest opgevallen?

 Zijn er mensen die interesse hebben om als een 
tussenpersoon/ afgezand van een polder 
contactpersoon te zijn?



Planvormingsproces

Plan van aanpak 
peilbesluiten

Gezamenlijk proces

 Bijeenkomst 5 juli 2019
 Najaar bijeenkomst overige 

belanghebbenden

 Visie over aanpak aandachtspunten
 Meerdere opgaven integraal 
 Prioritering
 Planning
 Najaar 2019 intern klaar

Deze ochtend

Doel: samen op zoek naar 
kansrijke, goede en duurzame 
oplossingen voor het gebied



Vervolg

Bedankt voor uw komst en bijdrage! 

Wat doen we er mee?
 Verslag ochtend incl. beantwoording eventuele vragen
 Bundelen en meenemen kennis en ideeën bij het opstellen van plan 

van aanpak oplossingsrichtingen voor het peilbesluit
 Nog ideeën of vragen? Schrijf ze op of mail ze naar Marije van Bergen



Kijk ook eens op

www.destichtserijnlanden.nl


