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Rijn
De afvoer bij Lobith blijft naar verwachting komende twee weken laag maar voldoende, namelijk
boven of rond de 1200 m3/s. Aan het eind van deze periode, vanaf halverwege juli, is de
mogelijkheid aanwezig dat de afvoer eronder zakt.

Momenteel is de afvoer bij Lobith rond de 1300 m3/s.

Deze afvoer daalt komende dagen langzaam naar rond de 1200 m3/s vanaf vrijdag.

Na enkele dagen rond deze afvoer stijgt de afvoer na het weekend. Nog onzeker tot
hoeveel. Waarschijnlijk ruim boven de 1300 m3/s.

Vanaf circa donderdag de 12e zet weer een daling in.
Toelichting: momenteel zijn er behoorlijke onweerbuien in Zwitserland. Komende dagen, tot en
met donderdag, worden ook buien verwacht in het Rijnstroomgebied in zuid-Duitsland en Frankrijk.
De hoeveelheden zijn onzeker, maar het is vrij zeker dat deze hoeveelheden voldoende zijn om de
Rijnafvoer te laten stijgen. Dit merken we dan vanaf het eind van komend weekend bij Lobith. De
hoeveelheid die de komende dagen valt bepaalt hoeveel water de Rijn de komende weken afvoert,
want vanaf donderdag zijn ook voor het Rijnstroomgebied de vooruitzichten voor langere tijd (ruim
twee weken) droog. De onzekerheid neemt verder in de tijd natuurlijk wel toe.
Hoeveel de afvoer vanaf komend weekend stijgt is onzeker, maar het ziet er naar uit dat dit ruim
boven de 1300m3/s zal uitkomen.
Door de droge verwachtingen kan de afvoer vanaf het weekend van 14, 15 juli weer richting de
1200 m3/s gaan zakken.
Maas
De afvoer van de Maas bij Sint Pieter is komende twee weken ruim voldoende en komt niet in de
buurt van de 25 m3/s (gemiddeld over een dag).

Gisteren was de gemiddelde dagafvoer ruim 65 m3/s

Komende week daalt de afvoer licht, naar verwachting tot 50 à 60 m3/s gemiddeld.

Morgen, woensdag, kunnen in het Maasstroomgebied buien vallen. Als deze meer neerslag
brengen dan verwacht, dan wordt de daling beperkt.
Schelde
In het stroomgebied van de Schelde is het komende weken naar verwachting droog. De aanvoer
richting het Kanaal Gent-Terneuzen blijft daarmee laag.
Nederland
De verwachtingen van het KNMI voor komende week geven onverminderd droog weer en voor
grote delen van het land hogere temperaturen dan normaal. Het neerslagtekort loopt op. Deze
kaart van het KNMI geeft de verschillen over het land.
De waterschappen en Rijkswaterstaat gaan door met diverse maatregelen voor een optimale
watervoorziening, waaronder een lichte opzet van het IJsselmeer.

