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Droogte, wat kunnen we doen
Zolang er voldoende water is in het IJsselmeer, hebben wij in
een groot deel van ons gebied ook voldoende water. Bereikt het
peil in het IJsselmeer een ondergrens, dan worden we gekort en
kunnen we mogelijk niet meer aan de watervraag voldoen.

Inspelen op de omstandigheden
Al jaren spelen we in op de klimaatverandering, waarbij we te
maken hebben met hevige neerslag en langere perioden van
droogte. Dit doen we door ruimte te maken voor het opvangen
van die hevige buien én door de waterpeilen te verhogen zodra
dat kan.
We houden water zo lang mogelijk vast
Ons wordt wel eens verweten dat we het water ’s winters te snel
afvoeren. We houden het water echter zo lang mogelijk vast en
voeren alleen overtollig water af. De beekdalen richten we in
voor de opvang van regenwater. Zo hebben we in de afgelopen
decennia al extra ruimte gemaakt voor ruim 55 miljoen m³ water.
We houden het water hier zo lang mogelijk vast, zodat het de tijd
krijgt om in de grond te zakken. Dit is vooral om de hevige buien
op te kunnen vangen en wateroverlast elders te voorkomen. In
het voorjaar zal de grondwaterstand daardoor mogelijk iets
langer op hoogte blijven, wat ons een voorsprong geeft op de
droge periode.
Informatie over droogte en wat wij kunnen doen:
hunzeenaas.nl/droogte-info

Waarom verhogen grondwaterpeil in de winter onverstandig is
We kunnen de waterpeilen in de watergangen sturen en hebben
daarmee invloed op het grondwaterpeil. Dit stemmen we af op
het gebruik van het gebied. In gebieden met landbouwbestemming is het waterpeil, zodanig dat de boer in het voorjaar zijn
land kan bewerken en het er in de zomerperiode niet te droog
is. Zo is het waterpeil in stedelijk gebied geënt op wonen. Een
hoger grondwaterpeil in de winter veroorzaakt overlast en zal
nauwelijks effect hebben op het grondwaterpeil in een droge
zomer. Maar zodra het natte seizoen voorbij is, verhogen we het
waterpeil.
Wij kunnen niet altijd voldoende water garanderen
In een groot deel van ons gebied kunnen we IJsselmeerwater
aanvoeren. Hiermee houden we het waterpeil op hoogte. Maar, is
er onvoldoende IJsselmeerwater, dan gaat dat niet.
Wij kunnen niet altijd voldoende water garanderen. Met elkaar
zullen we hier op in moeten spelen. We kijken hoe we onze
grondwatervoorraad robuuster kunnen maken voor langere
perioden van droogte. Bijvoorbeeld door met gebruikers te
kijken naar de samenstelling van de bodem, waardoor we meer
water vast kunnen houden.
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