
Date: Wed, 9 Dec 2015 14:44:02 +0000 [03:44:02 PM CET]
From: "Wyatt, Jeroen" <J.Wyatt@wsrl.nl>

To: "'info@buurtvereniging-zouweboezem.nl'" <info@buurtvereniging-zouweboezem.nl>,
"'dirk@humpyhobby.nl'" <dirk@humpyhobby.nl>

Subject: Klacht  Zouwebozem

Warning: This message may not be from whom it claims to be. Beware of following any links in it or of providing the
sender with any personal information.

Geachte heren,

 

Hierbij reageer ik op uw klacht wat betreft het waterpeil op de Zouweboezem op 30 November J.L. Het is ons bekend dat
het water op de Zouweboezem tot boven 1.00+Nap gestegen is, het is ons ook bekend dat het dan problemen geeft op de
lager gelegen percelen. Het oplopen van deze peilen was veroorzaakt door verschillende factoren, allereerst was het een
natte periode waardoor alle neerslag die er dan valt komt direct tot afstroming. Door de hevige wind kon het Kolffgemaal in
Hardinxveld niet meer vrij lozen, er moest met drie pompen worden uitgemalen tegen een hoge merwede stand. Het
verhang op het merwede kanaal en het gemaal in Hardinxveld was op een gegeven moment  malend weg wel 40cm,
 hoofdzakelijk veroorzaakt door de wind.

 

Het Linge systeem waaronder de Zouweboezem valt is een boezemsysteem dat vrij robuust is, er wordt altijd nauwlettend
naar de neerslag en wind voorspellingen gekeken, maar er zijn omstandigheden dat het voor kan komen dat het peil stijgt.
Het streefpeil is zoals u weet 0.80+Nap een peilstijging door deze omstandigheden is nog niet zo veel.

 

Hopend u voldoende beantwoord te hebben.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

J. Wyatt
Sr. Peilbeheerder
Team Peil-, Dijk-, En Vaarwegbeheer
Afdeling Beheer en Onderhoud

T: (0344) 64 91 88
M: 06 542 164 92
E: j.wyatt@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres: 
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel    

Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht
niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.
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