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1.

VERSLAG
Hoogheemraad Aad Straathof open de bijeenkomst en heet de
aanwezigen welkom. Hij start met een presentatie over de
werkzaamheden van het hoogheemraadschap en het doel van een
peilbesluit en het doel van deze avond.
Vervolgens vervolgt Tamara van Vemden de presentatie. Zij is
projectleider van het actualiseren van dit peilbesluit.
Uit het onderzoek dat Rijnland heeft uitgevoerd zijn enkele punten
naar voren gekomen te weten:
- 3 knellende duikers
- Maaivelddaling van 2 cm sinds 2000.
- Flexibel peil in vogelplas
- Onvoldoende diepte in de watergangen.
In totaal zijn er 8 knelpunten in beeld gebracht.
Mogelijke oplossingen:
- Baggeren van hoofdwatergangen (door Rijnland) om
opstuwing te beperken.  In 2015 zal er gebaggerd worden.
- Graven van nieuwe watergang
- Duikers onder A4 (onderdeel van verbreding A4 door
Rijkswaterstaat)
- Opwaarderen van watergang
- Waterberging realiseren. Perceel voor ruilverkaveling is
aangekocht. Ligt nu voorstel om perceel af te graven tot net
boven de waterlijn. Bij neerslag zal dit dan meedoen in de
waterberging. Vrijgekomen grond zal worden gebruikt om
laagliggende percelen op te hogen. Uitvoering van
werkzaamheden vanaf 15 juni.
Peilvoorstel bestaat met name uit het volgen van de maaivelddaling.
Een van de aanwezigen geeft aan dat bij meer neerslag vanuit het
flexibele peil het water onder de A4 door stroomt, ‘de verkeerde
kant op’.
Onder de A4 lag vroeger een 3de duiker. Sinds deze weg is ervaren
inwoners meer overlast. Graag nagaan of het mogelijk is de derde
duiker te herstellen.
Vanuit de zaal komt de vraag of bij het herzien van het huidige
peilbesluit (in 2000) toen ook de maaivelddaling is meegenomen?
Antwoord: in het vorige peilbesluit is een standstill beginsel
gehanteerd vanwege toekomstige functie verandering. Echter nu is
bestemming nog voor een groot deel agrarisch met waarden dus kan
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de maaivelddaling gevolgd worden.
Vervolgens heeft men de gelegenheid in kleiner verband vragen te
stellen.
Aad Straathof sluit de plenaire bijeenkomst en dankt de aanwezigen
hartelijk.

