
DREIGEND 
LOKAAL 
WATER
TEKORT BIJ 
DROOGTE 
WELKE MAATREGELEN 
KUNT U NEMEN?

Een dreigend lokaal water  tekort betekent dat er in een gebied 
meer water wordt verbruikt dan er aangevoerd kan worden. 
Tijdens droogte neemt Wetterskip Fryslân maat regelen om  
het water in sloten, meren en kanalen op peil te houden. 
Agrariërs kunnen ook zelf maatregelen nemen om het water
tekort te beperken. Hier over informeren we u graag.



WATERTEKORT BIJ DROOGTE 
Droogte wordt veroorzaakt doordat er in 
de zomer meer water verdampt dan het 
regent. Wetterskip Fryslân laat dan extra 
water in vanuit het IJsselmeer om het 
water in de Friese meren en kanalen aan te 
vullen en de waterkwaliteit goed te houden. 
Van daaruit verdelen we het water over 
sloten en vaarten in polders en bemalings 
gebieden. 

Voor de bedrijfsvoering in de agrarische 
sector is het onttrekken van slootwater 
voor beregening in periodes van droogte 
van groot belang. Als er veel water wordt 
gebruikt voor beregening, kan er in een 
gebied een watertekort ontstaan.  
Wanneer in een polder of gebied een 
water tekort dreigt, nemen water schappen 
maatregelen. Bijvoorbeeld extra hekkelen 
om de aanvoer van water te verbeteren. 
Het kan echter voorkomen dat deze 
maatregelen niet voldoende zijn om het 
peil te handhaven. De volgende stap die 
het waterschap dan kan nemen is het 
instellen van de verdringingsreeks. In de 
verdringings    reeks is door Rijk en provincie 
vast  gelegd welke belangen het eerst gekort 
worden bij een (dreigend) water tekort.  

LOKAAL BEREGENINGS
VERBOD
Een van de maatregelen uit de 
verdringings  reeks is het instellen van een 
beregenings verbod. In 2018 is een tijdelijk 
beregenings verbod ingevoerd voor ons hele 
beheer   gebied, Fryslân en een deel van het 
Groninger Wester kwartier. We realiseren 
ons dat het instellen van een beregenings
verbod grote gevolgen kan hebben voor de 
agrarische sector in het betreffende gebied. 

Anders dan in 2018, willen we bij een 
lokaal watertekort, eerst alleen lokaal een 
verbod instellen. 

We willen het instellen van een 
beregenings  verbod (eerst voor gras en 
mais en daarna ook voor akkerbouw 

VOLDOENDE  
WATER
Wetterskip Fryslân voert 
regulier beheer uit.

WATER  
ONTTREKKING
Wetterskip Fryslân voert extra 
beheersmaatregelen uit.

DREIGEND 
WATERTEKORT
Regie ligt bij de streek, samen 
afspraken maken over de 
water verdeling.

FEITELIJK 
WATERTEKORT
Voor de betreffende regio 
wordt de verdringingsreeks in 
werking gesteld.

Figuur: opschaling en verantwoordelijkheden 
bij lokaal dreigend watertekort.
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gewassen) graag zo lang mogelijk  
voor   komen. Daarvoor vragen we de  
 mede  werking van alle agrariërs in ons  
 werk  gebied.

TIPS
•   Voorkom dat iedereen op hetzelfde 

moment slootwater gebruikt.  
Spreek tijdvakken af waarin je  
afspreekt wie wanneer water gebruikt. 

 •    Laat de gebruiker van wie de grond het 
verste van het waterinlaatpunt ligt, als 
eerste het slootwater gebruiken.  
Zo komt deze agrariër niet in de situatie 
dat het water op is, voordat het zijn of 
haar grond kan bereiken.

 •    Besproei bij een water tekort eerst 
gewassen die het grootste opbrengst
verlies hebben.

 •    Stop eerder met het beregenen van 
gras en mais ten gunste van akker en 
tuinbouw gewassen.

 •    Beregen op zonnige dagen niet op het 
heetste moment van de dag (tussen 
10.00 en 16.00 uur). Dan gaat er veel 
water verloren door verdamping.

 •    Houd voor een goede waterdoorlaat 
duikers schoon. 

•      Gebruik een WhatsAppgroep om 
contact te houden met andere 
gebruikers. Zo kun je ook snel met 
elkaar afspraken maken.

 •    Overleg met de rayon beheerder van 
Wetterskip Fryslân om de vraag naar  
en het aanbod van water af te stemmen. 
De rayon beheerder is bereikbaar via  
het algemene nummer: 058 292 2222.

WAT KUNT U ZELF DOEN? 

Om watertekort te voor  komen adviseren 
we u om tijdig afspraken te maken met 
mede  gebruikers in het gebied over wie, 
wanneer water ont trekt. Daarmee kan een 
beregenings   verbod zo lang mogelijk worden 
uitgesteld.



WETTERSKIP FRYSLÂN 

FRYSLÂNPLEIN 3 

8914 BZ LEEUWARDEN 

POSTBUS 36 

8900 AA LEEUWARDEN

058 292 2222

INFO@WETTERSKIPFRYSLAN.NL

EN WAT DOEN WE 
MORGEN MET WATER?

ACTUELE SITUATIE 
DROOGTE
De actuele informatie over de droogte  
en het waterbeheer vindt u op:  
www.wetterskipfryslan.nl.

MEER WETEN?
Heeft u vragen over het waterbeheer in uw 
gebied? Neem contact op met de rayon
beheerder via 058 292 2222. 
 


