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Beheersgebied Delfland , dat moet bekend zijn neem ik aan



Het boezemsysteem, het hoofdtransportsysteem 
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De boezem is de aorta van Delfland. Het is een systeem dat ons gebied in alle richtingen doorkruist.Het waterniveau wordt zorgvuldig beheerd, omdat alle functies van dit water afhankelijk zijn. We kunnen het ons niet veroorloven het te laten stijgen en het niet te laten vallen.Beheerd door gemalen en pompen langs de rand.



2018 
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Doorspoeling ZuidwesthoekGietwaterbassinsAlgengroeiAanvoer KWA routeUitdroging kadeZout indringing 



Typische droogteproblemen: 
 
1. Waterkwantiteit problemen 

• Waterstemen kunnen droogvallen 
(problematisch voor afhankelijke natuur of land- 
Bouwgrond) 
• Watertekort voor irrigatie (broeikasgebied!) 
• Watertekort om watersystemen te spoelen 
 

2. Waterkwaliteitsproblemen 
• Stijgende watertemperaturen 

• Gevaar voor in het water  
levende organismen 
• Tekort aan koelwater 

• Blauwalg  
• Botulisme 
• Verzilting van het watersysteem 

 
3. Droge dijken en kader (mogelijke instabiliteit) 
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Waterkwantiteit, watertransport en irrigatie 
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Kwantiteit = watervoorraad Voorzie het gebied van vers water en gebruik allerlei soorten constructies. Vereist nogal wat arbeid van operationeel management



Blauwalg  
Na contact: ernstige huidirritatie  
Potentieel dodelijk voor kleine dieren, zelfs honden  
Taken van Delfland: monitoren zwemgebieden, waarschuwen burgers 



Botulisme  
Massale sterfgevallen onder vissen en watervogels  
Bepaalde soorten zijn zeer giftig voor mensen (kunnen het centrale  
zenuwstelsel beschadigen) 
Taken van Delfland:  
waarschuw lokale gemeenten om dode dieren te verwijderen en het publiek te waarschuwen 



Dijken en kaden worden gerepareerd 
Sheuren kunnen we 50 cm diep zijn 
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Visual inspection. Teams of inspectors walking sloly along the dyke to inspect ans measure the cracks. Very time consuming.



Worst case...  Wilnis, august 2003 



Warmterecord!  
Droogterecord!  
Meeste zonuren!  
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2018, new national record!



Geen specifieke problemen voor Delfland 
• Inspecties van dijken binnen normale grenzen  
• Waterkwaliteitsproblemen verschillen niet van andere jaren  
• Watergebruik rond maximale inlaatcapaciteit 
 

But  
• Ernorm regionaal watertekort 
• Vers wateraanvoer naar en van buurwaterschappen 
• Hoge afhankelijkheid van beschikbaar water 

2018 
Warmte record 
Droogte record 
Meeste zonuren 
Hemelse tijd voor eigenaren zonnepanelen 
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Geen specifieke problemen voor Delfland:DijkinspectieNiveau van waterkwaliteit vergelijkbaar met eerdere jarenInlaten van vers water was maximaalWel:Regionaal watertekortAanvoer van water uit buurregio’sAfhankelijkheid van beschikbaarheid van water
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“Klimaatbestendige wateraanvoer  (KWA). Delfland ligt aan het einde van deze lange aanvoerlijn. Hiervoor zijn 6 waterschappen, 3 provincies en 3 afdelingen van Rijkswaterstaat nodig



gemiddeld (sit. September 30) Actueel (sit. September 30, 2018) 

En we zijn er nog niet! 
 
Netto neerslagtekort 
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Netto deelname. Echter, in de zomermaanden netto neerslag rond -100 mm. Tijdens de zomer piekt u tot -200 mm. In augustus enorm (zoet water) watertekort. Drinkwater is geen probleem.Huidige situatie nog steeds -300 mm. Delfland -150.



Verzilting van de rivierdelta bedreigt de regionale watertoevoer 
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Wanneer de rivierafvoer daalt, verzilt de rivierdelta, waardoor het water ongeschikt blijft voor zoetwaterinname. Delfland heeft toegang tot een robuust zoetwatermeer verder naar het zuiden, dat de hele zomer fris blijft. Maar dit was niet genoeg in 2018. Laat staan voor onze buren



Droogte gebeurt niet zomaar onverwacht! 
 
Regiegroep Droogte 
Primaire taak is om de actuele droogtesituatie in de gaten te houden  
 
• Medewerkers binnen heel Delfland vormen de reguliere organisatie: 

• Dijkonderhoud, Watermanagement en Waterkwaliteispecialisten,  
• Communicatieadviseurs 
• juristen 
• Voorzitter = Sectorhoofd Waterbeheer 
• Team crisisbeheersing altijd vertegenwoordigd  

• Deze leden richten zich in de zomer op actuele droogtesituaties en aanverwante zaken,  
monitoren, bespreken en ondernemen actie wanneer dat nodig is  
+ Meest gebruikelijke acties:  
• Onderhoud dijken en inspecties (en opschaling daarvan) 
• Monitoring waterkwaliteit in zwemgebieden 
• De inlaatstrategieën aanpassen naar regionale inlaten 

Presentator
Presentatienotities
Problemen met droogte gebeuren niet zomaar. Droogte is meetbaar, we kunnen de situatie monitoren en voorkomen dat er problemen optredenDit is een hele andere calamiteit dan een plots klaps gebeurtenis, dit zien we aankomen en duurt heel lang



Calamiteitenorganisatie ingezet (fase 2) 
 
Redenen: 
- Droogte is een landelijk probleem 
- Voorspellingen: it’s getting worse 
- Inzet van medewerkers 
[inhoudelijk dus geen probleem!] 
 
Onder leiding van voorzitter Regiegroep Droogte. 
 
Aandachtspunten: 
- Waterkwaliteit  
- Waterkwanteit  
- Dijkinspecties 
- Communicatie 
- Uitwerken scenario’s: droogte & hevige regen na 

droogte 
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Kort toelichten coördinatiefase 2.Samen met regiegroep Droogte. De IM en de AC van het WOT nemen zitting in de Regiegroep Droogte;De CS en CM vormen ieder hun eigen actieteam en werken ter ondersteuning van de Regiegroep Droogte;De CS, CM en HC werken in nauw overleg aan de scenario’s;De OL blijft formeel verantwoordelijk, maar draagt inhoudelijk de verantwoording over aan de voorzitter van de Regiegroep Droogte;De voorzitter van de Regiegroep Droogte informeert de OL na iedere regiegroep vergadering;Indien een calamiteit optreedt, geldt voor die calamiteit de calamiteitenstructuur. De behandeling en afhandeling ervan valt onder verantwoordelijkheid van de OL;Twee scenario’s worden uitgewerkt: 1) 2-4 weken aanhoudende droogte en 2) hevige regenval na droge periode.Inhoudelijk dus geen probleem.Afspraak: bij fase 2 heeft officieel het WOT de leiding. Echter, vanwege het feit dat de Regiegroep Droogte de ‘droogtezaken’ onder controle had en beschikte over de gewenste kennis om de droogtesituatie te leiden, werd besloten dat de Regiegroep Droogte deze rol behield. 



Wat gaan we anders doen? 
 
 
Evaluatie is in volle gang.  
 
Voorlopige bevindingen: 
- Calamiteit zonder brongebied vraagt andere 

aanpak 
- Overgang regiegroep Droogte naar de 

calamiteitenorganisatie 
 

Wanneer evaluatie klaar is dan aanbevelingen 
overnemen en calamiteitenplan aanpassen 
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Calamiteit zonder brongebied vraagt andere aanpak: als er geen brongebied is betekent dat de rol van het CtPI anders is, of er misschien helemaal niet is. Deze calamiteit was met name gericht op monitoren, communicatie en het uitwerken van scenario’s. Overgang regiegroep Droogte naar de calamiteitenorganisatie: dit is bij iedere droogteperiode een issue, wanneer wordt overgegaan naar de cal.org. De regiegroep droogte is al langere tijd bezig, de medewerkers zijn bekend met de ins en outs. Door voor de huidige manier te kiezen is geborgd dat deze kennis ‘erbij’ blijft. Verwachting is dat dit goed is bevallen en dat de aanbeveling wordt om dit volgend jaar op dezelfde manier op te pakken. 



Dank voor uw aandacht! 
 
 

Vragen? 
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