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Beheergebied Vechtstromen



Watersysteem Vechtstromen

• ‘Hoog Vechtstromen’: afhankelijk 

van ‘eigen neerslag’ en grondwater

• ‘Laag Vechtstromen’: afhankelijk 

van water uit de IJssel en 

IJsselmeer (Rijnsysteem)



Aanvoer vanuit IJssel



Aanvoer vanuit IJsselmeer

©WDOD



Wateraanvoer



• Actueel tekort 

296 mm

• Benadering 

recordjaar 1976

Neerslagtekort Landelijk
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Neerslagtekort Twente 2018 

Neerslag tekort 1976

Neerslag tekort 2018

Neerslag tekort gemiddeld
(1987-2017)

Neerslag tekort 5% droogste
jaren (1987-2017)

Neerslagtekort Twente

• Actueel tekort 

315 mm 

• Ruim boven 

recordjaar 1976

• Gebaseerd op 1 

station



Neerslagtekort WRIJ

• Actueel tekort 

385 mm

• Zeer ruim boven 

recordjaar 1976 

(50mm)

• 12 stations



Impressies vanuit het veld



Beelden zeggen meer dan 

woorden…



Impressies vanuit de pers



Zenderen (‘Hoog’ Vechtstromen)



Dalerpeel (‘Laag’ Vechtstromen)



Welke problemen liepen we tegenaan?

• O.a. aantal calamiteiten (film provincie)

• Grote moeite om wateraanvoer op peil houden

• Gevolgen onttrekkingsverboden (o.a. veel 

gesleep met oppervlaktewater)

• Interpretatie verdringingsreeks (waar en wat?)

• Gevolgen en nasleep (grond)watersysteem

• Ontbreken eenduidig grondwaterbeleid 

(verdringingsreeks voor grondwater?)



Onttrekkingsverboden

1) Verbod voor onttrekken van 

oppervlaktewater uit vijvers in 

stedelijk gebied

2) Verbod voor onttrekken van 

oppervlaktewater in niet-

wateraanvoergebieden

3) Verbod voor onttrekken 

grondwater in en rondom 

kwetsbare natuurgebieden 

(200m zone)

Onttrekken waar het kan, beschermen waar het 

moet (gezien de situatie dit vraagt)



Interpretatie verdringingreeks

• Categorie 3 en 4 nader ingevuld

• Landbouw: 4 groepen

• #4: Gras en maïs voor veevoer

• #4: Reguliere teelten

• #3: Kapitaalintensieve gewassen (> € 10.000,-/ha)

• #3: Gietwater kassen



Welke behoeften n.a.v. 

droogte 2018

• Kwantitatief inzicht in watervraag en effect op 

watersysteem (onttrekkingen grote onbekende)

• Actueel en voorspellend inzicht t.b.v. 

handelingsperspectief 

• Mogelijkheden waterverdeling en effectiviteit

• Duiding daadwerkelijke schade aan natuur?



Kunnen modellen hierbij helpen?

• Basis data en monitoring eerst op orde!

• Waterverdeling moet realistisch in modellen

• Topsysteem goed opnemen incl. info beregening

• Meer gebruik van satellietbeelden?

• Scenario analyses met modellen en gebruik 

watertools bijv. HHNK watervraag (Wietse van Gerwen) 



Voorbeelden gebruik modellen

Tijdreeksmodellen:

• Provincie Overijssel / 

Artesia (rechts)

• Waterschap Rijn & 

IJssel / ARCADIS 

(volgende sheet)

• Vechtstromen / 

ARCADIS (“work in 

progress”)

Kans dat op 1 april 2019 de grondwaterstand

weer gemiddeld is of natter dan dat…



Voorspellen grondwater WRIJ

Waarschijnlijk beginnen met een achterstand grondwater (opbolling)



Belang van modellen

• Betrouwbare modellen helpen bij invulling 

behoefte!

• Kwantitatieve onderbouwing zeer nodig! 

• Helpen bij oplossen spanning tussen functies 

en belangen
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