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De afgelopen tijd is gezien de aanhoudende droogte door HHNK met extra aandacht gekeken naar
het aanvoeren van zoetwater, het op niveau houden van het waterpeil, het tegengaan van verzilting
en extra controle van veendijken en boezemkades. We hebben u over de stand van zaken hiervan
en over de vooruitzichten in ons beheergebied geïnformeerd via een aantal droogteberichten. Door
wat neerslag afgelopen periode is gelukkig beperkte verlichting ontstaan. De verwachting is dat tot
het komende weekend het neerslagtekort in Nederland nog toeneemt. Hierna zal het zich
stabiliseren. In de Alpen en in Nederland wordt na het weekend neerslag verwacht. Begin volgende
week is in ons land nog sprake van hoge temperaturen daarna volgt naar verwachting een normaal
verloop.
Vanwege dit beeld en het punt in het seizoen waar we zijn aangekomen verwachten we geen
verdere maatregelen te hoeven nemen die mogelijk aan uw watervraag raken. Voorlopig zal dit
daarom ons laatste droogtebericht zijn.
Neerslagtekort en afstemmingsoverleg RDO Noord
Het niveau van het neerslagtekort ligt nog op zomer 2018 en is van 1 april tot 29 augustus -291 mm
(een week eerder was dat -269 mm). Het tekort zal iets afnemen door verwachte neerslag. Het
neerslagtekort is nog wel conform de 5 % droogste jaren. Na het weekend is sprake van
temperaturen onder het langjarig gemiddelde wat gunstig is voor de watervraag en verdamping. Na
het weekend wordt meer neerslag verwacht. Ook wordt dan door het KNMI een ander weertype
verwacht.

Tijdens het wekelijkse droogteoverleg RDO-Noord heeft HHNK op 30 augustus jl. afstemming gehad
met Rijkswaterstaat en de andere acht waterschappen rondom het IJssel- en Markermeer over de
aanvoer van zoet water. Dit water wordt gebruikt om in ons beheergebied de peilen te handhaven,
het watersysteem door te spoelen om verzilting te beperken en water aan te voeren voor beregening
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van gewassen en voor proceswater. Vastgesteld is dat het huidig
peilbeheer op het IJsselmeer ongewijzigd wordt voortgezet, met
verziltingsbestrijding bij de spuisluizen. Doordat de landelijke status van feitelijke watertekort wordt
gehandhaafd (crisisfase 2) is de verdringingsreeks van kracht. Hiertoe zijn beheerders zuinig met
water en wordt er beperkt geschut bij de zeesluizen (Afsluitdijk, Harlingen, Den Helder). Er is op dit
moment geen sprake van opschaling binnen de verdringingsreeks naar onttrekkingsverboden. Er is
wel extra aandacht voor de oplopende chloridegehaltes in het IJsselmeer/Markermeer.
Rijkswaterstaat (RWS) onderzoekt hiervoor aanvullende maatregelen.
Monitoring gebied HHNK
Bij een oplopend neerslagtekort monitort HHNK in haar beheergebied een aantal zaken:
Waterveiligheid
Vanaf 22 augustus heeft een inspectieronde van 450 km droogte gevoelige keringen plaatsgevonden
welke op 1 september is afgerond (eerder is abusievelijk vermeld dat alle keringen werden
gecontroleerd). De waarnemingen die tijdens de inspectie zijn gedaan worden momenteel
beoordeeld door de objectbeheerders en waar nodig wordt actie ondernomen. Het algemene beeld
van de dijken is vrij goed, beter dan in 2018.
Waterkwaliteit
Op diverse plekken is sprake van blauwalg en botulisme. Op enkele locaties is sprake van vissterfte
/vis in nood. Standaard loopt een wekelijks meetprogramma voor chloride. Er zullen extra metingen
worden verricht.
Waterkwantiteit
Voor het gebied van HHNK zijn er geen beperkingen om water in te laten. Er kan dus voldoende
water worden ingelaten om te voldoen aan de regionale watervraag. Om verzilting te beperken
wordt economisch geschut bij de sluizen in het zuiden van het gebied.
Prognose ontwikkeling droogte
Na het weekend is sprake van temperaturen onder het langjarig gemiddelde wat gunstig is voor de
watervraag en verdamping. Na het weekend wordt meer neerslag verwacht. Volgens weerpluim
KNMI volgt dan een ander weertype. De neerslagsituatie lijkt daarmee iets te verbeteren. Op dit
moment is er nog voldoende water in het IJsselmeer en Markermeer voor de regionale
watervoorziening, de gemiddelde meerpeilen bedragen ca. NAP -0,33 m NAP en -0,32 m NAP. Er is
een wat positiever beeld te zien dan verleden week voor de Rijnafvoer. De afvoer van de Rijn bij
Lobith valt met 925 m3/s nog wel onder 5 % droogste jaren. De aanvoer van de IJssel bedraagt
circa 148 m3/s.
Vervolg
Wij verzoeken u dit bericht te delen met voor u relevante partijen. Zoals aangegeven is dit voorlopig
het laatste droogtebericht maar indien zich aanleiding voordoet zullen wij u weer via een
droogtebericht informeren. Graag verwijs ik u ook naar onze website voor actuele informatie met
betrekking tot droogte (hhnk.nl/droogte 2022).
Met vriendelijke groet,
J. Besteman
Afdelingshoofd Watersystemen

