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Neerslagtekort Volkel 2018



Grondwaterstanden verwachtingen:
kans op herstel naar normale waarden 1 april



Kans op beregeningsverbod 

Scenario winter
(180 mm)

Droog

Gemiddeld

Nat

wel / niet

Verbod
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Herstelmaatregelen

DB besluit eind oktober: neem maximaal risico! 

• Aanvoer

– zo lang mogelijk maximaal houden

• Peilbeheer

– Maximaal conserveren, extreme hoge peilen
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Instelling stuwen

Soort stuw Aantal stuwen Boven 

beheermarge 

(%)

Op/tegen 

bovenkant 

beheermarge 

(%)

Bijbehorende

drooglegging 

in een 

stuwvak (cm)

automatisch 213 70 30 0-20 

handmatig 1568 40 60 10-40 

n.b. bij overstorten en zeer kritische locaties staan stuwen op normaal peil
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Maximaal conserveren

+/-1000 stuwen buiten de 

beheermarge!
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Aanvoer via Noordervaart 
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Hoe sturen?

• Een unieke situatie die door ons allemaal nog nooit is ervaren!

• Regie vanuit de waterkamer. 

• DB geeft volledige rugdekking in woord en daad
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Wat is risico?

Risico = kans x impact
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Risico’s in de herfst en winter

• De kans dat er overlast optreedt is zeer gering

• Alle parameters staan op zeer droog. Veel buffer in system

• Maar geen buffer in waterlopen met zeer hoge peilen. 

• De impact als het mis gaat is zeer gering. 

• Geen gewassen op land en nauwelijks grondbewerkingen
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Risico’s late winter/vroeg voorjaar

• De kans dat er overlast optreedt wordt groter indien het natter 

wordt

• Parameters gaan naar normaal/nat. Minder buffer in system

• Geen buffer in waterlopen met zeer hoge peilen

• De impact als het mis gaat wordt groter. 

• Vanaf februari landbewerkingen, bemesting en inzaaien. Dat

wordt een spanningsveld



13

Grondwaterstanden verwachtingen
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Delen van het gebied gaan herstellen. Wat nu?

december 2018 februari 2019
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Spanning neemt toe. Hoe operationeel om te gaan met de 
verhoogde risico’s? 

Risico = tijd en plaats afhankelijk!!

2 strategien voorgelegd aan DB. Oprationeel is er duidelijke voorkeur

• Acuut reageren op het allerlaatste moment. 

• Geleidelijk anticiperen op de omstandigheden.

Hoe dan? Wanneer dan?  En DB heeft stuur in handen. Ongemak groeit!



Herstelde gebieden en 
bijbehorend peilbeheer
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Fieten en cijfers
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Grondwaterstanden midden maart 2019
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Grondwaterstanden eind april 2019
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einde


