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Actuele situatie droogte
De actuele informatie over de droogte

Meer weten?
Heeft u vragen over het waterbeheer 
in uw gebied? Neem contact op met de 
peilbeheerder via telefoonnummer 
088 233 1200

wdodelta.nl/droogte

Dreigend
watertekort
bij droogte

Welke maatregelen kunt u nemen?

Dr. van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle
088 - 233 12 00
info@wdodelta.nl

Volg ons! 
wdodelta.nl 

facebook instagram twitter linkedin



Als er een langere periode geen tot weinig 
neerslag valt, laat Waterschap Drents 
Overijsselse Delta (WDODelta) extra water in 
vanuit het IJsselmeer, de IJssel en de Vecht 
om het water in sloten, meren, kanalen en 
weteringen aan te vullen en de waterkwaliteit 
goed te houden. Van daaruit verdelen we het 
water over ons werkgebied.

Voor de bedrijfsvoering in de agrarische sector is 
het onttrekken van slootwater voor beregening 
in periodes van droogte van groot belang. 
Wanneer in een gebied meer water wordt 
verbruikt dan kan worden aangevoerd, ontstaat 
een (dreigend) watertekort. Waterschappen 
nemen dan maatregelen. Bijvoorbeeld extra 
onderhoud aan sloten om de aanvoer van 
water te verbeteren. Het kan ook voorkomen 
dat deze maatregelen niet voldoende zijn om 
het waterpeil te handhaven. De volgende stap 
die waterschappen dan kunnen nemen, is het 
toepassen van de verdringingsreeks. In de 
verdringingsreeks is door Rijk en provincie 
vastgelegd welke belangen het eerst gekort 
worden bij een (dreigend) watertekort.

Lokaal beregeningsverbod
Eén van de maatregelen uit de verdringingsreeks 
is het instellen van een beregeningsverbod 
vanuit oppervlaktewater. We realiseren ons 
dat het instellen van dit verbod grote gevolgen 
kan hebben voor de agrarische sector in het 
betreffende gebied. Het verbod willen we dan 
ook zo lang mogelijk voorkomen. Daarvoor 
vragen we de medewerking van alle agrariërs 
in ons werkgebied.  

Tips
 Voorkom dat iedereen op hetzelfde 

moment slootwater gebruikt. Spreek 
tijdvakken af waarin u afspreekt wie 
wanneer water gebruikt.

 Laat de gebruiker van wie de grond 
het verste van het waterinlaatpunt ligt,  
als eerste het slootwater gebruiken.  
Zo komt deze agrariër niet in de situatie 
dat het water op is, voordat het zijn of  
haar grond kan bereiken.

 Stop eerder met het beregenen van 
gras en mais ten gunste van akker- en 
tuinbouwgewassen.

 Beregen op zonnige dagen niet op het 
heetste moment van de dag (tussen 10.00 
en 16.00 uur). Dan gaat er veel water 
verloren door verdamping. 

 Houd voor een goede waterdoorlaat 
duikers schoon.

Onttrekken waar het kan,
beschermen waar het moet

Belangrijk: afstemmen met peilbeheerder! 
Overleg met de peilbeheerder van het waterschap om de vraag 
naar en het aanbod van water af te stemmen. Als we weten 
wie, waar, wanneer water onttrekt, kunnen we de aanvoer 
daarop aanpassen en wordt een beregeningsverbod vanuit 
oppervlaktewater zolang mogelijk voorkomen.      088 233 1200.

Watertekort bij droogte
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Water-
onttrekking

Dreigend
watertekort

Feitelijk
watertekort

Voldoende 
water

WDODelta voert 
regulier beheer uit.

WDODelta voert extra 
beheer maatregelen uit.

Regie ligt bij het 
betreffende gebied.
Samen afspraken maken 
over de waterverdeling. 

Voor het betreffende gebied 
wordt de verdringingsreeks 
gehanteerd.  
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