
Tafel ‘Kockengen & Teckop’ 

Aan deze tafel zaten vier agrariërs uit het gebied. Omdat dit een groot gebied is, benadrukken ze dat 

hier alleen de eigen visie op het gebied kan worden gegeven en dat ze niet namens de hele polder 

spreken. Dit heeft onder andere te maken met het laat ontvangen van de uitnodiging per post.  

In dit gebied heerst onvrede en is er weinig vertrouwen in het peilbeheer. Dit komt doordat het 

watergebiedsplan uit 2007 nog steeds in uitvoering is en er om deze reden al 10 jaar niks gebeurd is 

met het peil. Voornamelijk het uitlopen van de hoogwatervoorziening Wagendijk, welke in het voorjaar 

van 2020 klaar is, is vervelend voor dit gebied. 

Daarnaast is er minder vertrouwen in de inspraak tijdens de totstandkoming van het peilbesluit. Ook 

hier is het verleden van invloed op het vernieuwen van dit peilbesluit. Hierbij willen we vanuit HDSR 

duidelijk maken dat we het belangrijk vinden om informatiesessie houden, om zo gezamenlijk het 

proces te doorlopen om tot een passend peil te komen. 

De agrariërs willen dat het peil zo snel mogelijk omlaag wordt gezet. Op dit moment ondervinden ze 

erg veel last van het hoge peil. Hierdoor is er maar weinig drooglegging op de laagste percelen. Op dit 

moment is nog niet specifiek ingegaan op hoeveel het peil omlaag wenselijk zou zijn volgens de 

agrariërs, maar het liefst willen ze dat het zo snel mogelijk plaatsvindt. 

In de gehele polder wordt opgemerkt dat er meer fluctuaties zijn in het peilbeheer. Daarbij wordt 

opgemerkt dat ze dit als onprettig ervaren vanwege afkalving van de slootkanten. Naast deze tijdelijke 

fluctuaties voelt het aan alsof de periode met een lager winterpeil steeds korter wordt. De vraag is of 

het waterschap dit zo stuurt of dat dit meer een gevoelskwestie is. Het waterschap stuurt op een 

kleiner peilverschil tussen de zomer en de winter, dit zou het kunnen verklaren. 

Voor de toekomst zijn er verschillende meningen over het tegengaan van bodemdaling. Zo wordt er 

voorgesteld om grootgrondbezitters (zoals bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen) te benaderen 

met de vraag of zij ook aan bodemdaling remmende maatregelen (onderwaterdrainage / veen 

inpakken met klei) mee willen doen/bijdragen. Zo hopen ze dat er geïnvesteerd wordt in bodemdaling 

remmende maatregelen voor gronden waar de boeren geen eigenaar van zijn. Op die manier kunnen 

agrariërs die de gronden van deze eigenaren pachten ook gebruik maken van onderwaterdrainage. 

Voor het toekomstige peil in deze polder denken de agrariërs dat er meer gestuurd moet worden 

richting een dynamisch peil in plaats van een seizoensgebonden peil (zomer/winterpeil). Hierbij zien 

ze graag dat er meer rekening wordt gehouden met de weersvoorspellingen, zodat er meer 

ingespeeld wordt op de veranderende behoefte. Wel is de vraag hoe doe je dit in de praktijk het beste 

kan doen en hier worden ze dan ook graag over ingelicht. Liever nog zouden ze hier zelf invloed op 

hebben door zelf het waterpeil te sturen. 



 


