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Droogte 2018



2018: heet en droog!



Neerslagtekort



Neerslagtekort 2018 



Grondwaterstanden



Grondwaterstanden







Oppervlaktewaterstanden augustus 2018



Droogval waterlopen



Grondwaterstand mei 2019



Grondwaterstand



Grondwaterstand, waar staan we nu?

overlast droogte stand still herstel niveau



Oppervlaktewaterstanden mei 2019







Waterkwaliteit



• Overzetten van vissen uit droogvallende beken en sloten

• Plaatsen en oppompen van grondwater ter voorkoming van 
droogval beken

• In een aantal stadswateren plaatsen van pompen om extra 
zuurstof in te brengen

• Beheersmaatregelen zoals extra opstuwen van water, water 
verdelen en uitstellen maaibeheer

• Maximaal water inlaten waar mogelijk

• Scenario’s: wat als hevige zomerbui, overstorten, …

Maatregelen 2018 



Situatieschets Droogte 2018
Calamiteiten organisatie Inhoudelijke maatregelen

Opschaling naar fase 1 2 juli 2018 2 juli 2018 Ontrekkingsverbod oppervlakte water

9 juli 2018 IJsselwater inlaten in Apeldoornskanaal

Opschaling naar fase 2 18 juli 2018

19 juli 2018 Besluit verplaatsen vissoorten rode lijst

24 juli 2018 Start besproeien dijkvakken VEWA

Aanpassing gemaal Terwolde voor waterinlaat

Start ontwikkeling scenario’s (intern) 27 juli 2018

2e bijeenkomst scenarioteam (intern) 30 juli 2018 30 juli 2018 Start besproeien dijkvakken COVO

31 juli 2018 Besluit plaatsen noodpompen Terwolde

Opschaling naar fase 3 2 aug 2018

4 aug 2018 Inzetten verdringingsreeks inlaat Terwolde

6 aug 2018 Noodpomp Terwolde in werking

3e bijeenkomst scenarioteam (met partners) 8 aug 2018

Afschaling naar fase 2 16 aug 2018

Afschaling naar fase 1 23 aug 2018

Overgang naar kern ACW Medio sept 10 sept 2018 Verlenging onttrekkingsverbod tot 15 oktober

Start evaluatie calamiteitenorganisatie Medio okt 15 okt 2018 Verlenging onttrekkingsverbod tot 15 nov

15 nov 2018 Verlenging onttrekkingsverbod tot 15 jan

Start voorbereiding nazorg fase 18 nov 2018 18 nov 2018 Bijeenkomst nazorgplan en -organisatie

Definitieve afschaling calamiteit 1 dec 2018

4 dec 2018 Stoppen inlaten water Terwolde

10 dec 2018 Ontmantelen noodpomp Terwolde

15 jan 2019 Einde onttrekkingsverbod oppervlakte water



Reddingsactie vissen



Pompen van grondwater





Water vasthouden



Water vasthouden



Maatregelen 2019
Waterconservering (hoger stuwen, nog niet maaien)

Actieplan Leven-de-Dommel 1.1 (conserveringsmaatregelen boeren)

Onttrekkingsverboden (grond- en oppervlaktewater)



Vasthouden van water in onze beken en watergangen door:

- Instellen van hogere stuwpeilen

- het inlaten van water waar we die sturingsmogelijkheid hebben

- het eventueel afsluiten van vistrappen

- en op aantal plaatsen minder of aangepast maaien

Maar wel binnen kaders, want:

- Niet maaien geeft mogelijke risico’s op wateroverlast

- Niet overal maximale opzet van oppervlaktewaterpeilen in beken 
vanwege voldoende verversing/stroming vanuit waterkwaliteit 
en/of aquatische ecologie in deze beken 

Waterconservering



Water conserveren daar waar het valt, elke druppel op de 
locatie waar deze valt zoveel mogelijk vasthouden (herstel 
sponswerking)

Vasthouden van water in de haarvaten in stedelijk gebied

- Versneld afkoppelen; tegel er uit, boom er in; afgekoppeld hemelwater 
(tijdelijk) niet op beek zetten (afvoeren), maar laten infiltreren 
(grondwater voeding)

Vasthouden van water in de haarvaten in het landelijke 
gebied

- Aanleggen en gebruiken van (tijdelijke) stuurbare maatregelen als 
stuwtjes, (klep)afsluiters, dammetjes/drempels, 
hemelwateropvang/afkoppelen, infiltratiesystemen, peilgestuurde
drainage, duikers verhogen, enz.  

Actieplan Leven-de-Dommel



Actieplan Leven-de-Dommel

Ca 50 drempels

Ca 20 nieuwe planken LOP 

9 LOP stuwen verplaatst 

Ca 40 nieuwe LOP stuwen



Onttrekkingsverbod GW
Grondwater

• April / mei: voorjaarsverbod grasland beschermd gebied

• Overig gebied versoepeld, maar als grondwaterstanden te
laag, dan toch voorjaarsverbod grasland. 

• 1 April 2019: 

Verbod Boven-Dommel

cf beleid



Onttrekkingsverbod OW
Oppervlaktewater

• 1 april – 1 oktober Beerze - Reusel standaard verbod



Vragen? 


