
0,",0.* ?,{^:i:,?}^ iv'i,-^+ {2.*,.

Claimvan
I. II

agraners
Vanrvege wateroverlast
KOCKENGEN lZesboeren uit de omgeving van Kocken-
gen proberen de sc*r* dosr het hoge water van eind
juli te verhalen ophetftooglreemraadschap. Ze voe-
ten zich gested<t door een rapport van Twynstra
Gudde over de overtast.
DOUWE ANNE VERBRUGGE

De hoogte van de clairns staat nog maand op stal gestaan wat weer
niet vast, maar beloopt zonder twij. extra voer kost en leidt tot een te-
fel ettelijke duizenden euro's. De ruggang in melkproductie. En een
agraridrs voelen zich in hun positie deel van het ingekuilde gras is nat
gesterktdoorhetrapportvanThryn- geworden. Het gaat om duizenden
stra Gudde dat concludeert dat er euro's aan schade."
eind juli fouten zijn gemaakt bii het
waterbeheer. Stefk

Zo stonden de weilanden en het
boerenerf van Monique en Erik
Koppers in Po*engen vijf dagen
blank Met vijf andere agrarische be-
drijven (vier uit Portengen, 66n uit
Kortrijk en 66n uit Gieltjesdorp)
heeft de familie Koppers een advo-
caat in de arm genomen om het
hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden aansprakelijk te stellen
voor de geleden schade.

Monique Koppers: ,,We zijn als
boeren bij elkaar gaan zitten en vol-
gens onze rechtsbflstandverzekerin-
gen wzm het mogelijk zelf een advo-
caat aatL te stellen. We hebben ie-
mand gevo{rden die gespecialiseerd
is in deze problematiek;"

De schade die hun bperenbedrijf
heeft geleden, is volgens Monique
evident. ,,De grasgroei is stilgelegd,
het bodemleven heeft een optater
gehad en de koeien hebben een

De Portengense boerin denkt dat ze

sterk staat. ,;Zeker omdat we met
zes agrarische bedrijven de strijd
aangaan. En omdat uit het onder-
zoek van T\rynstra Gudde bliikt dat
fout op foutis gemaakt doorhetwa-
terschap. Er washatuurlijk exbreme
regenval, maar als dat water dan
binnen anderhalve dag weg is, valt
dit gewoon onder het ondernemers-
risico. Maar dit sloeg alles; dat er ge-

wool gebiedsweemd water de pol-
der binnenstroomt zonder dat dit
wordt weggepompt!"

Woordvoerder Jur Bulthuis van
De Stichtse Rijnlanden zegt dat de
claims worden doorgestuurd naar
de aansprakeliikheidsverzekeraar
van het schap. ,,De claims zijn alle-
maal nog pro form4 er hangen geen

bedragen aan," zegt hij; De afivikke-
ling is volgens de woordvoerder in
ha"nden van de verzekeraar.


