
Geacht bestuur, 

Het is droog in Nederland en ondanks enkele lokale buien, neemt het neerslagtekort nog steeds toe. 
Ook in het gebied van WDODelta. In het zuidelijke deel van ons gebied is het neerslagtekort het 
grootst (Salland en regio Deventer), wat zich door vertaald naar een dalende trend van de 
grondwaterstanden die zich steeds verder door zet. Daarnaast zien we dat de watervraag verder 
toeneemt en hiermee ook de druk op het wateraanvoersysteem. Gemiddeld zitten we nu ongeveer op 
60 tot 80 procent van onze maximale wateraanvoercapaciteit, wat lokaal en regionaal sterk kan 
verschillen. In ons beheergebied richten wij ons er op om de gewenste waterpeilen in stand te houden.
Dat doen wij  door het aanvullen van ons watersysteem met water uit de IJssel en het IJsselmeer. 

De afvoer van de Rijn is bijzonder laag en lijkt zich nu enigszins te stabiliseren op dit lage niveau. De 
waterstand van de IJssel is hierdoor uitzonderlijk laag, terwijl dat een belangrijke waterbron is om ons 
watersysteem mee aan te vullen tijdens een droge periode als nu. Op dit moment is de 
beschikbaarheid van water vanuit de IJssel nog (net) voldoende. Het IJsselmeer, van waaruit we ook 
water aanvoeren, is door het verhoogde zomerpeil steeds goed op peil.

Door de aanhoudende droogte en de verlaagde waterstanden op de IJssel, is het nodig om 
maatregelen te treffen om ons watersysteem op peil te houden. Zo is onze crisisorganisatie op 22 juli 
opgeschaald naar fase twee. De reden hiervoor is dat Rijkswaterstaat een dag eerder, bij het 
Regionaal Droogte Overleg Twentekanalen, zorgen uitte over de te verwachten lage waterstanden op 
de IJssel in relatie tot de pompcapaciteit bij gemaal Eefde (vlak boven Zutphen). Dit gemaal van 
Rijkswaterstaat pompt water uit de IJssel richting het Twentekanaal en voert daarmee water aan naar 
ons beheergebied (o.a. naar de Overijsselse Vecht) maar ook naar waterschap Vechtstromen en 
waterschap Rijn en IJssel. 

Om de aanvoercapaciteit van gemaal Eefde te blijven borgen en daarmee aanzienlijke droogteschade 
aan functies als drinkwatervoorziening, landbouw, natuur, scheepvaart, ecologie en waterstaatkundige
constructies te beperken, is het nodig om deze te versterken met een extra tijdelijke pompinstallatie. 
Het DB heeft hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar gesteld van € 630.000, conform 
de verdeelsleutel uit het waterakkoord Twentekanalen – Overijsselse Vecht. Het betreft 
voor nu een raming van de kosten. Daadwerkelijke verrekening vindt achteraf plaats, op 
basis van de daadwerkelijke hoeveelheid ingelaten water en bijbehorende energielasten.
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Onze communicatie over droogte kunt u volgen via social media en op ons blog op de website: 
Liveblog: droogte | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl).
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