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Plus minus 300 hectare 
 
8 ondernemers: 
• Biologisch fruit 
• Gangbaar fruit 
• Gangbare akkerbouw 
• Biologische akkerbouw 
• Tuinbouw 

 
Kennisinstituten: 
• Deltares 
• Aequator 
• Zlto 
• Waterschap 

 
 Vorming van stichting -> 

1 aanspreekpunt 
overheid, waterschap en 
omgeving 
 

 Momenteel werken aan 
uitbreiding naar het 
oosten  
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KENNISOPBOUW BINNEN DE GROEP 
 
• Zoet en zout oppervlaktewater door meten 
• Zoete neerslag wat doen we hiermee? Tot nu toe veelal afvoeren 

door de drains 
• Afvoer van zoet of brak oppervlaktewater  
• Standaard drainage versus peilgestuurde drainage 
• Verdrogingsschade versus natschade, verschil in grondsoort en 

hoogte perceel 
• Mogelijkheden voor opslag: bassin / ondergronds? 
• Behoefte aan water per bedrijf / teelt 
• Wijze van beschikbaar stellen: beregenen, druppelen, 

grondwaterpeil, capillaire werking 
 
 

http://waterhouderij.nl/?attachment_id=915


Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”  

MAATREGELEN 
• Eenvoudig peilgestuurd maken drainage 
• Schotten in sloten voor peilverhoging 
• Peilverhoging door waterschap bestaande stuwen 
• Schotten in sloten voor scheiding zoet en zout 
• Effecten op grondwaterstand meten 
• Effecten op zoete / zoute sloten meten 

 

http://waterhouderij.nl/?attachment_id=915


Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”  

http://waterhouderij.nl/?attachment_id=915


Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”  

 

EFFECTEN INFILTRATIE IN 
PEILGESTUURD 
DRAINAGESYSTEEM: 
 
• Langer vochtvoorziening in 

wortelzone in het voorjaar 
• Vergroten zoetwaterbel ten 

bate van onttrekken voor 
beregenen 

• In gebieden met dunne 
zoetwaterlens zoutschade 
tegengaan door verdikking 
zoetwaterlens 
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RESULTATEN 

• Hogere opbrengsten in zaadgewassen door hogere 
grondwaterstand 

• Geen druppelbevloeiing gebruikt in fruit door hogere 
grondwaterstand 

• Beregend uit oppervlaktewater wat nu zoet is en vroeger brak 
• Bij peilgestuurde 

drainage een 
uniforme 
vochttoestand van de 
grond, doordat dit een 
gesloten systeem is 

• Groei van 
zoetwaterbel in 2 jaar 
van 2,5 tot 3 meter 
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KANSEN, WAT IS ER NODIG? 
 
• Vasthouden / infiltreren van zoetwater in geschikte gebieden is 

beter dan grotere afvoer realiseren en biedt kansen voor 
waterschap, overheden en wij als ondernemers. Noodzakelijke 
afvoer moet zoveel mogelijk bestaan uit brak water 

• Omslag in denken bij grondgebruiker en overheden.  
• Regelgeving voor onttrekking en infiltratie toegespitst op nieuwe 

kennis 
• Huidige normen voor ideale drooglegging passen niet bij deze 

nieuwe denkwijze en de resultaten die wij zien 
 

  
 
 
 
 

http://waterhouderij.nl/?attachment_id=915


VRAGEN? 


