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Watertekort in Drenthe en 
Overijssel 
“We benutten alle mogelijkheden om de 
gevolgen van de droogte te beperken.” 
 

Droogte in 2022 en gevolgen voor het waterbeheer 
Het wordt steeds droger in ons land. In ons gebied houden we zo lang mogelijk 
het water vast. Toch zitten er ook in Overijssel en Drenthe grenzen aan wat we 
kunnen om voldoende water te hebben voor dijken, natuur, landbouw en 
recreatie.  
 
We verwachten dat we bij deze aanhoudende droogte en hitte vanaf volgende 
week niet meer voldoende water kunnen aanvoeren. Tot die tijd zetten we de 
peilen zo hoog mogelijk op om het water zo lang mogelijk te bufferen en blijven 
de pompen zo lang mogelijk draaien. Door het droge en warme weer komt ook 
de waterkwaliteit plaatselijk onder druk te staan. Omdat het water opwarmt, 
neemt de kans op blauwalg en botulisme toe. 
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Welke maatregelen nemen wij? 
In deze periode van droogte nemen wij verschillende maatregelen waarmee 
water zo lang mogelijk beschikbaar blijft. 
 
• Water aanvoeren 
Veel water wordt aangevoerd via de IJssel, de Vecht en vanuit het IJsselmeer. 
Het water uit de IJssel wordt ingelaten bij Eefde en Deventer en het water uit 
het IJsselmeer wordt via een netwerk van kanalen naar Drenthe gepompt.  
Door de lage waterstand in de IJssel is de pompcapaciteit van de bestaande 
inlaat bij Eefde afgenomen. Daarom hebben we bij Eefde tijdelijk een extra 
pompcapaciteit geïnstalleerd, zodat we voorlopig nog water kunnen inlaten. 
Ditzelfde overwegen we om te gaan doen voor het gemaal Ankersmit bij 
Deventer. 
 
• Water vasthouden 
Om neerslag en aangevoerd water in ons werkgebied maximaal te benutten, 
grond- en oppervlakwaterstanden te ondersteunen en droogteschade te 
beperken, hebben wij besloten in een groot aantal peilvakken in Salland (tussen 
Deventer en Nieuwleusen) een hoger peil op te zetten in de watergangen. We 
zijn in deze gebieden extra alert op het voorkomen van wateroverlast die, 
ondanks de droogte, kan ontstaan door korte hevige piekbuien.  
 
• Waterbeheer 
Naast de reguliere aanvoer van water, de inzet van extra pompcapaciteit en 
een goede verdeling van water hebben we ook beheermaatregelen genomen. 
Ons maaibeleid is nu vooral gericht op de goede doorstroming van het water en 
schutten we minder vaak in onze sluizen. 
 
 

Het is zeer droog in Nederland. Foto: Een droge Schipbeek bij Deventer.  
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Het beeld voor de komende weken 
Het blijft voorlopig nog droog in Nederland en de mogelijkheid bestaat dat we 
ondanks onze inspanningen de komende weken geconfronteerd worden met 
watertekorten. Met name de aanvoer vanuit de IJssel staat momenteel onder 
druk. Dit betekent dat we mogelijk keuzes moeten maken over de vraag hoe we 
het beschikbare water verdelen over de verschillende gebruikers. Wij baseren 
onze besluiten hierover altijd op de verdringingsreeks die hiervoor landelijk is 
vastgesteld. Daarbij is het mogelijk dat we in delen van ons werkgebied een 
verbod instellen voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater.  

Meer informatie 

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

• Flyer “Dreigend watertekort bij droogte, welke maatregelen kunt u 
nemen?” watertekort_bij_droogte.pdf (wdodelta.nl).  

• Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan 
kunt u een e-mail sturen dan naar communicatie@wdodelta.nl.  

https://unievanwaterschappen.nl/publicaties/verdringingsreeks/
https://www.wdodelta.nl/liveblog-droogte
https://www.wdodelta.nl/liveblog-droogte
https://www.wdodelta.nl/_flysystem/media/watertekort_bij_droogte.pdf
mailto:communicatie@wdodelta.nl
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