
Geacht bestuur, 

Een aantal buien is ons in de afgelopen dagen gepasseerd. En volgens de weersverwachting blijft het 
wisselvalliger dan in de afgelopen tijd en dalen de gemiddelde temperaturen. Ook is er sprake van een
afgenomen watervraag en blijft voldoende wateraanvoer vanuit Vecht, IJssel en IJsselmeer mogelijk. 
Hierdoor verbetert de situatie in ons gebied en heeft het DB het besluit genomen om het ingestelde 
onttrekkingsverbod voor de wateraanvoer-gebieden Vecht-Twentekanalen (Eefde) en Staphorst-
Nieuwleusen met ingang van 9  september 2022 in te trekken.  
Het opheffen van het verbod betekent dat in beide wateraanvoergebieden weer water uit sloten, 
weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers en 
weilanden.

Situatie verbetert
Het waterschap stelde de onttrekkingsverboden in op maandag 22 augustus om te lage waterstanden 
te voorkomen. De oppervlaktewaterpeilen liggen inmiddels weer binnen de vastgestelde bandbreedte. 
Hiernaast verwachten we een verdere verbetering omdat we later in het groeiseizoen zijn 
aangekomen en omdat er wisselvalliger weer aankomt (lagere temperaturen, meer neerslag, kortere 
dagen met minder verdamping) en veel kleinere watervraag van gewassen. Dit laatste wordt bevestigd
in de gebieden waar geen verbod was ingesteld. Hiermee vervalt de noodzaak van de 
onttrekkingsverboden en kunnen deze worden ingetrokken. Agrariërs worden wel opgeroepen om in 
overleg met peilbeheerders (bij noodzaak) te gaan onttrekken, zodat niet iedereen gelijktijdig onttrekt. 

Droogte niet voorbij
Het opheffen van de onttrekkingsverboden en een weervoorspelling waarin neerslag wordt verwacht, 
betekent niet dat de problemen met de droogte voorbij zijn. Dit geldt zeker ook voor de natuur. Vooral 
de grondwaterstanden blijven zeer laag. Het kan nog maanden duren totdat deze weer op voldoende 
niveau zitten. Met name neerslag heeft hier grote invloed op. Als waterschap kunnen we in de 
gebieden met wateraanvoer het herstel van de grondwaterstanden enigszins beïnvloeden door de 
waterpeilen binnen de vastgestelde bandbreedte zo hoog mogelijk in te stellen. Dat blijven we doen. 
Gelijktijdig proberen we wateroverlast te voorkomen tijdens piekbuien en voeren we voorlopig volop 
water aan om het herstel de komende maanden te ondersteunen.

Wij zijn blij te kunnen melden dat de verboden om oppervlaktewater te onttrekken goed zijn nageleefd 
en dat er ook relatief weinig problemen met de waterkwaliteit zijn ontstaan. Er is in de afgelopen twee 
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maanden veel extra werk verzet, binnen en vooral ook buiten in ons waterschap. Daar mogen we de 
organisatie een groot compliment voor maken. 

Gemaal Ankersmit bij Deventer
De afvoer bij Lobith zal de komende dagen stijgen door de in Duitsland verwachte neerslag. Het is 
tevens de verwachting dat mede hierdoor de waterstand van de IJssel bij Deventer ook de komende 
weken niet beneden de kritische grens zal komen. Daarom is het niet meer nodig om de eerder 
aangebrachte tijdelijke, extra pompcapaciteit beschikbaar te houden. 

De vorige brieven over het watertekort sloten wij af met de nuancering dat ‘de situatie per dag zou 
kunnen veranderen’ omdat we echt op de kritische grens zaten. Die nuance lijkt nu gelukkig niet meer 
nodig. 
We hebben tijdens deze zomer weer ervaren hoe complex waterbeheer kan zijn, zeker in steeds 
extremere omstandigheden. Hierover wisselen we in de komende periode ongetwijfeld van gedachten.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de dijkgraaf

E. de Kruijk D.S. Schoonman


