
Geacht bestuur, 

De situatie is in delen van ons gebied verslechterd. Nog steeds houden we zo lang mogelijk het water 
vast en voeren we maximaal water aan. Toch zitten er ook in Overijssel en Drenthe grenzen aan wat 
we kunnen om voldoende water te hebben voor dijken, natuur, landbouw en recreatie. Dit speelt 
vooral in het gebied Nieuwleusen, Staphorst en in een deel van het aanvoergebied vanuit de 
Twentekanalen. 

Onttrekkingsverbod voor Staphorst-Nieuwleusen
Hier kunnen we niet meer voldoende water aanvoeren. Hoewel de aanvoerpompen op maximale 
capaciteit draaien en wij water bufferen waar dat mogelijk is, komt de grens van wat we kunnen op 
meerdere locaties in zicht. In het gebied Staphorst-Nieuwleusen overtreft de watervraag de 
wateraanvoer. Daarom stelt het waterschap voor dit gebied een onttrekkingsverbod in voor 
oppervlaktewater. 
Dit betekent dat hier geen water uit sloten, weteringen en kanalen mag worden gebruikt voor onder 
andere 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. 

Onttrekkingsverbod voor (een deel van) het aanvoergebied Twentekanalen
Het water in de IJssel is nog steeds laag. 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 moeten wij ook voor dit gebied constateren dat de watervraag groter is dan wat
wij kunnen aanvoeren. Nu deze situatie zich voordoet treedt de zogenoemde verdringingsreeks in 
werking en stelt ons waterschap een onttrekkingsverbod in voor oppervlaktewater voor een deel van 
dit aanvoergebied.

Dit betekent dat ook hier geen water uit sloten, weteringen en kanalen mag worden onttrokken voor 
onder andere 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 in dit gebied 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. 
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Mogelijk onttrekkingsverbod aanvoergebied Ankersmit 
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 binnenkort 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. 

Waterkwaliteit
Het was de verwachting dat door de lokale buien met forse regenval de waterkwaliteit plaatselijk onder
druk zou komen te staan. Dat is echter in de afgelopen dagen erg meegevallen. Dit geldt ook voor 
overstorten. Wel neemt de kans toe op meer locaties van blauwalg en botulisme door een hogere 
temperatuur van het water. Hierdoor ontstaat minder zuurstof in het water en krijgen vissen het 
moeilijker. 

Zoals eerder aangegeven streven wij 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 22 augustus. Deze kan echter per dag veranderen. Aan deze brief is een 
kaart toegevoegd waarop u de specifieke gebieden ziet waar vanaf eind maandagmiddag de 
onttrekkingsverboden zullen gelden. 

Met vriendelijke groet,

de plaatsvervangend dijkgraaf

H. J. Pereboom


