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onderwerp Informatiebrief watertekort 2022: beregeningsverboden zijn nodig 

Eerder hebben we u geïnformeerd over de droogte in ons gebied en dat ons waterschap de 
waterpeilen in sloten daar waar mogelijk extra hoog opzet boven het maximale zomerpeil. Hiermee 
heeft het waterschap reeds een buffer opgebouwd in de voorraad grond- en oppervlaktewater. 
Wateraanvoer is mogelijk vanuit de IJssel, IJsselmeer en Overijsselse Vecht. 

Het water in de IJssel staat laag en blijft verder dalen. Het gemaal Eefde, net boven Zutphen, voert via 
het Twentekanaal water uit de IJssel aan voor het gebied van drie waterschappen. Ondanks de inzet 
van tijdelijke extra pompen is het door de lage waterstand van de rivier naar verwachting niet lang 
meer mogelijk om voldoende water aan te voeren via het Twentekanaal. Wanneer deze situatie zich 
voordoet treedt de zogenoemde verdringingsreeks in werking en zal ons waterschap een 
onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater moeten instellen voor dit aanvoergebied.

Dit betekent dat hier geen water uit sloten, weteringen en kanalen mag worden gebruikt voor het 
beregenen van gras en mais (inclusief sportvelden en greens), akkerbouw en kapitaalintensieve 
gewassen. Oppervlaktewater mag daar alleen nog gebruikt worden als drinkwater voor vee, of om 
bijvoorbeeld een brand te blussen. Drinkwater, energievoorziening en waterkeringen krijgen voorrang 
bij de verdeling van water dat nog aangevoerd kan worden. WDODelta spant zich daarvoor maximaal 
in om zo ook de drinkwaterwinning bij Vechterweerd te blijven voorzien van water. 

Voorbereiding verdere maatregelen
De waterstanden in de IJssel bij Deventer zijn eveneens ver gedaald. Het gemaal Ankersmit kan 
binnenkort niet meer voldoende water aanvoeren voor het aanvoergebied Ankersmit. Daarom is het 
waarschijnlijk dat ook een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater voor het aanvoergebied 
‘Ankersmit’ noodzakelijk wordt. Het gemaal Ankersmit in Deventer voorziet vanuit de IJssel via het 
Overijssels Kanaal een groot deel van Salland van oppervlaktewater. 

Grondwaterstanden: Dalende trend zet nog steeds door
Het merendeel van de grondwaterstanden ligt nu laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Slechts 
enkele locaties die langzaam reageren of die door opzet van het oppervlaktewaterpeil hoog kunnen 
worden gehouden kennen nog een gemiddelde grondwaterstand voor de tijd van het jaar.
Hoewel, vanuit sentiment en beeldvorming buiten, de roep om een algeheel verbod op beregening uit 
grondwater luider klinkt, doen we dat nu niet. Een dergelijk verbod zal schade betekenen voor de 
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landbouw. Terwijl op dit moment het daadwerkelijk effect van deze maatregel op de natuurwaarden 
onvoldoende zeker is. Hierdoor kunnen we een dergelijk verbod onvoldoende motiveren. 

Beheer watergangen
Daar waar in de afgelopen periode wateraanvoer mogelijk is, kunnen we de peilen nog handhaven. 
De watergangen waar geen of minder aanvoer op zit vallen vaker droog. 
De collega’s van beheer zetten, ook in deze vakantieperiode met minder bezetting, alles op alles om 
watergangen goed te onderhouden en obstakels snel te verwijderen ten behoeve van wateraanvoer.  

Communicatie
Voordat onttrekkingsverboden worden ingesteld zijn onze peilbeheerders in gesprek met beregenaars 
om zolang mogelijk voldoende water beschikbaar te hebben. Wanneer dit niet toereikend is en 
onttrekkingsverboden moeten worden ingesteld en de verdringingsreeks in werking gaat, is heldere 
communicatie van belang. Deze gebeurt zowel rechtstreeks naar bijvoorbeeld beregenaars, naar 
belangenorganisaties en via sociale media en pers. 

Onze communicatie over droogte kunt u volgen via sociale media en op ons blog op de website:
Liveblog: droogte | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl).

Als bijlage bij deze brief is gevoegd de presentatie die we hebben gebruikt tijdens de 
informatiebijeenkomst voor landbouworganisaties die we afgelopen dinsdagavond hebben 
georganiseerd. 

We streven er naar om bij belangrijke ontwikkelingen u op de hoogte te houden. Het is de verwachting 
dat we nog wel enige tijd in de crisisorganisatie opgeschaald blijven. Want de buien die her en der 
vallen, zijn niet voldoende om de watertekorten op korte termijn aan te vullen.

P.S. Dit is de situatie op 17 augustus. Deze kan echter per dag veranderen. Bij wijzigende 
omstandigheden zal onze organisatie adequaat handelen. 

Met vriendelijke groet,

H. Pereboom
Plaatsvervangend dijkgraaf

https://www.wdodelta.nl/liveblog-droogte

