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Elkjaartot de kniedn nat
Bodemve rnakking Kockengen baart zorgen
KOCKENGEN .lHet komt
zeker elk jaar voor dat ik
op straat tot aan miin
knieEn in het water sta,'
vertelt Michiel Pot (32).
Hii woont met Paula en
hun kinderen Majlen en
Joah in Kockengen, op de
hoek van de Berkhofweg
en de Van Zuylenweg. Bo-
demverzakking in het pol-
derdorp veroorzaakt deze
wateroverlast. De ge-
meente Stichtse Vecht en
het hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
werken aan een plan van
aanpak.
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l.nsoners van Koc-
kengen weten eigen-
lil-h niet beter dan
dat de grond onder
bun r-oeten wegzakt.
De zompige veen-
prui krimpt 1,9 tot
3.i centimeter per
iaar. Dit leidt tot
steeds meer overlast,
mals losrakende ri-
oolpijpen en water-
or-erlast in regenach-
tige perioden. Het
laatste, doordat de
zn'are asfaltwegen wegzakken in de
ceenprut.

Michiel Pot kan erover meepra-
ten. ,,Eigenlijk is de straat nooit
droog. De weg ligt gelijk met de
naastgelegen sloot. Hemelwater kan
gewoon geen kant op. Bij een flinke
regenbui staat hier alles blank. En
bij stortbuien is het helemaal feest.
Alle rioolputjes spuiten ah fontei-
nen. Kinderen vinden het schitte-
rend natuurlij\ maar het is echt
vies rioolwater. Als het water zakt,
ligt overal wc-papier. De bacterie e-
poli hang letterlijk aan je benen.
FIet is gewoon ongezond," vertelt hij

Michiel Pot voor zijn hoekwoning aan de Berkhofweg en de Van Zuy-
lenweg. F0r0 DDUWE ANNE vEFBRUGGE Links: De Berkhofweg en de Van
Zuylenweg vorig jaar na een fikse regenbui. roro pAULA por

enigszins bezorgd.
Over het plan van aanpak meldt

de voorlichter van het hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden
dat de gemeente Stichtse Vecht toch

echt verantwoordelijk is. ,,Wij advi-
seren de gemeente slechts. Eerder
hebben wij de gemeente Woerden
geadviseerd de zware, verzakte as-
faltwegen in Kamerik en Zegveld op
te hogen met een soort piepschuim.
Dat piepschuim ligt vlak onder het
wegdek. Het schijnt goed te werken.
Als de gemeente Stichtse Vecht bij
ons aanklopt, zullen we dat ook aan
haar doorgeven."

De gemeente Stichtse Vecht meldt
dat zij nog steeds bezig is met het in
beeld brengen van de verantwoor-
$elijkheden en hoe de problemen
kunnen worden aangepakt. En de
kosten natuurlijk. Bij het ophogen
van de Godinweg worden nieuwe
technieken gebruikt die de ge-
meente tegelijk inzicht geven in de
kosten. Het experiment gaat eind
dit jaar van start.

, Michiel Pot vindt het jammer dat
ze met de Godinwegbeginnen. ,,Het
is een straat van tien meter met
twee huizen. En de wateroverlast bij
ons is toch echt erger dan die aan de
Godinweg."

Ook maakt Pot zich zorgen over
de fundering van zijn woning. ,,Het
klinkt wat lullig, maar ik ben blij dat
het niet mijn eigen huis is, maar van
de woningbouw. Het kan niet an-
ders dan dat de houten funderings-
palen droogstaan en dus wegrotten.
Toen wij hier vijf jaar geleden kwa-
men wonen, heb ik de tuin veertig
centimeter opgehooid, net tot aan
de fundering. Afgelopen jaar heb ik
weer twaalfkuub grond opgebracht.
Sowieso ligt de fundering meer dan
zestig centimeter boven het straat-
niveau en dus boven het grondwa-
terpeil. Dan weet je genoeg."
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