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Hoe voorkomen we wateroverlast
Binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is Marickenland aangewezen als een
natuurgebied voor natte natuur waarin rietland de hoogste prioriteit heeft. Het is
daarom van essentieel belang dat het waterpeil in dit gebied hoger wordt.
Plannen doorgerekend

Om te voorkomen dat de bebouwing in de woonwijken en in het buitengebied, de
agrarische percelen en de wegen en waterleidingen te maken krijgen met een hogere
grondwaterstand hebben we nu al verschillende maatregelen ingepland in de
inrichtingsplannen. TNO heeft het effect daarvan doorgerekend. Dat kan omdat er al
diverse peilbuizen in het gebied staan die de huidige grondwaterstand meten. Ook
wordt al de stand van het oppervlaktewater gemeten, net als de hoeveelheid
oppervlakte water die wordt afgevoerd. Voor de zekerheid voert onderzoeksbureau
W&B nu ook nog een second opinion uit.
Extra maatregelen

Het lijkt erop dat de maatregelen die zijn ingepland voldoende zijn om toegenomen
wateroverlast te voorkomen in de woonwijken en bij de woningen in het buitengebied
voldoende zijn. Er zijn maar een paar kleine gebieden waar een kleine verhoging van
de grondwaterstand wordt voorspeld. We zijn nu bezig om ook daar maatregelen voor
in te plannen.
Het zekere voor het onzekere

We gebruiken de peilbuizen, ook de peilbuizen die bij particulieren in de tuin worden
geplaatst, om de effecten van het hogere peil goed in de gaten te houden. We voeren
het hogere peil geleidelijk in, zodat we op tijd aanvullende maatregelen kunnen
nemen mochten er toch nadelige effecten zijn.
Peilbesluit

Naar verwachting start Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in de tweede helft van
2019 met de voorbereiding van het peilbesluit, waarin het juiste waterpeil in
Marickenland wordt vastgelegd. Dit wordt te zijner tijd gepubliceerd op de website
van het waterschap www.agv.nl. Hierop is inspraak mogelijk.
Vragen

Heeft u vragen over de manier waarop we wateroverlast voorkomen in Marickenland?
Stuur dan een e-mail naar info@marickenland.nl. We helpen u graag!
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