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Dossier Boeren bij waterschaarste
De droogte die de voorbije twee zomers onze land- en tuinbouw teisterde, leidde bij 
diverse gewassen tot grote productieverliezen. Land- en tuinbouwers zijn onderhevig 
aan de grillen van de natuur. De uitdaging bestaat erin te leren omgaan met extremen, 
zowel een teveel als een tekort aan water. Twee recente studiedagen wierpen een blik 
op enkele sporen die al bewandeld worden om boeren beter te wapenen tegen periodes 
van waterschaarste en op andere die nog onderzocht worden. De studiedag rond drup-
pelirrigatie werd georganiseerd door de proefcentra PSKW en pcfruit, de Bodemkun-
dige Dienst van België en de provincie Limburg. De studiedag van ingenieursvereni-
ging ie-net focuste op boeren bij waterschaarste.
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Dossier

Eerst water,  
de rest komt later
Voor landbouwers is kwaliteitsvol water zeer belangrijk. De land- en 
tuinbouw en de agrovoedingsindustrie verbruiken samen 118 miljoen 
m³ water of 16% van het totale waterverbruik in Vlaanderen. Een 
integraal waterbeheer, waarin waterschaarste en wateroverlast 
gelijktijdig aangepakt worden, is onmisbaar. Een mooi voorbeeld van 
samenwerking tegen de droogte is die in West-Vlaanderen tussen de 
coöperatie Inero en het diepvriesbedrijf Ardo.

Jan Van Bavel

In Vlaanderen is zeer weinig water 
beschikbaar. Internationaal wordt 
volgens diverse methodes bere-

kend hoeveel water beschikbaar is. 
Afhankelijk van de gebruikte methode 
blijkt dat er in Vlaanderen en Brussel 
jaarlijks per persoon gemiddeld tussen 
1100 en 1700 m³ water beschikbaar is. 
In vergelijking met andere landen is 
dat zeer weinig. Van de Westerse lan-
den is er alleen in Italië en Tsjechië nog 
minder water per inwoner. De belang-
rijkste reden waarom er in Vlaanderen 
weinig water beschikbaar is, is de grote 
bevolkingsdichtheid. Het water moet 
over een groot aantal inwoners ver-
deeld worden, terwijl de oppervlakte 
beperkt is en er bovendien een grote 
verscheidenheid aan activiteiten 
plaatsvinden op die kleine oppervlakte. 
Verder heeft Vlaanderen ook geen heel 
grote rivieren.
Afgelopen oktober heeft de Vlaamse 
regering de droogte in de lente en de 
zomer van 2018 op het hele Vlaamse 
grondgebied erkend als landbouw-
ramp. Landbouwers konden hiervoor 
tot eind vorige maand schadedossiers 
indienen. Een schadelijder krijgt in 
totaal maximaal 62.400 euro schade-

vergoeding. Voor die uitbetaling trekt 
de Vlaamse regering dit jaar een schijf 
van 27,5 miljoen euro uit.
Momenteel zijn er geen acute proble-
men wat de beschikbaarheid van water 
betreft, aangezien de vraag naar water 
klein is in deze periode van het jaar. 
Maar als gevolg van de zeer droge 
zomer en het najaar met een minder 
dan gemiddelde hoeveelheid neerslag, 
blijven de grondwaterpeilen laag tot 
extreem laag voor de tijd van het jaar. 
Gelukkig konden de meeste spaarbek-
kens intussen gevuld worden.

Actieplan Water
Afgelopen november werd het Vlaams 
actieplan ‘Water voor land- en tuin-
bouw 2019-2023’ gepresenteerd. Het 
doel van dit plan is onze sector op een 
duurzame en robuuste manier voor te 
bereiden op periodes van droogte of 
wateroverlast. Het plan beslaat vijf 
actiedomeinen. Eentje daarvan is het in 
kaart brengen van alternatieve water-
bronnen. Land- en tuinbouwers kunnen 
leidingwater gebruiken, maar ook 
hemelwater, water uit waterlopen, 
ondiep grondwater en (diep) drainage-
water. Verder zou ook nog meer gezui-©
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Dossier

Waterverbruik in cijfers

akkerbouw (1%)

groenten openlucht (1%)

groenten onder glas (16%)

sierteelt onder glas (6%)

fruit (1%)

melkvee (14%)

vleesvee (5%)
varkens (19%)

melk- en vleesvee 
gemengd (5%)

pluimvee (5%)

overige landbouw** (18%)

overige tuinbouw (8%)

9,2%

90,8%

Het totale waterverbruik in Vlaanderen

land- en tuinbouw 

andere verbruikers

56 miljoen m³ of

verd afvalwater hergebruikt kunnen 
worden. Een ander actiedomein is land-
bouwers stimuleren om water bewuster 
te gebruiken. Zo kun je nog tot 31 maart 
40% VLIF-projectsteun voor een inno-
vatie aanvragen. Je project moet aan alle 
voorwaarden voldoen én geselecteerd 
worden. Dat kan in de tomatenteelt bij-
voorbeeld gaan om een waterzuive-
ringsinstallatie die het proceswater 
ontsmet en residu’s van gewasbescher-
mingsmiddelen verwijdert. Voor inves-
tering in efficiënt watergebruik, water-
opslag en waterbehandelingstechnieken 
kan je ook 30% gewone VLIF-investe-
ringssteun aanvragen. Nog een ander 
actiedomein is het ontwikkelen van 
kennis en het stimuleren van (praktijk-)
onderzoek, bijvoorbeeld rond droogte-
resistente gewassen en droogtestress 
(door het ILVO, zie verderop), de 
bodemkwaliteit en efficiëntere irriga-
tietechnieken (door de Bodemkundige 
Dienst van België en de praktijkcentra). 
Tot slot wil het actieplan land- en tuin-
bouwers verder bewust maken, sensibi-
liseren en voorlichten.

Integraal waterbeheer
Tijdens de studienamiddag ‘Hoe boe-
ren bij waterschaarste’ op het ILVO 
staafde Jan Vandecavey, directeur van 
de dienst Waterlopen van de provincie 
West-Vlaanderen, met diverse foto’s 
hoe zijn provincie in een integraal 
waterbeheer waterschaarste en water-
overlast gelijktijdig aanpakt. “We moe-
ten op termijn zelf in al het benodigde 
water kunnen voorzien. We moeten 
water beschouwen als een grondstof. 
We pakken wateroverlast en droogte 
gezamenlijk aan”, aldus Vandecavey. 
“Om de aan- en afvoer van water te 
garanderen en een normale doorloop 
van water te hebben, zijn maaien, slib 
ruimen (om de 10 à 15 jaar), kali-
brerings- en oeverbeschermingswer-
ken nodig. Door gecontroleerde over-
stromingsgebieden met 
waterspaarbekkens aan te leggen, kun-
nen we water ophouden en ter 

(*) Hemelwater dat rechtstreeks op de akkers valt, zit niet in deze cijfers. 
(**) ‘Overige landbouw’ zijn alle andere bedrijfstypes die geen tuinbouw 
zijn, dus gemengde bedrijven (akkerbouw-veeteelt, melkvee-veredeling …)

Bron: Danckaert Sylvie & Lenders Sonia (2018), ‘Waterverbruik en -beschikbaarheid in landbouw en 
agrovoeding’, departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Aandeel duurzaam watergebruik* per deelsector
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beschikking stellen van de landbou-
wers. Door een terugslagklep te plaat-
sen hebben we bijvoorbeeld het water 
in een waterspaarbekken in Poperinge 
opgestuwd en meer buffervolume 
gecreëerd.” In totaal heeft de provincie 
intussen zo’n 280.000 m³ waterbuffer, 
maar dat blijkt nog niet genoeg om te 
voldoen aan de waterbehoefte voor 
irrigatie. In projectgebieden zal ze  
private putten of de aanleg van zulke 
putten op gronden van landbouwers 
promoten als er voor haar een meer-
waarde is, zoals wateroverlast bestrij-
den. Publiek-private samenwerkingen 
kunnen een win-winsituatie creëren 
voor de landbouwer én de overheid. 
“Dit zou vanaf dit jaar ons gewone 
beleid worden. We proberen zo veel 
mogelijk de waterlopen te onderhou-
den en multifunctioneel in te zetten.”

Gewapend tegen droogte
Dominique Huits van Inagro schetste 
tijdens dezelfde studiedag hoe diep-
vriesgigant Ardo een irrigatienetwerk 
bouwt in een gebied van 670 ha land-
bouwareaal, in samenwerking met 
Inero, een coöperatie van landbouwers 
uit de regio. Hiervoor werd onder meer 
een bufferbekken aangelegd van 
150.000 m³ (intussen voor zo’n 80% 
gevuld) en een pomphuis met een 
capaciteit van 600 m³/uur werd geïn-
stalleerd. Er wordt ook een leidingnet-
werk van 32 kilometer aangelegd, naar 
bijna 150 afnamepunten. Dankzij dit 
systeem wordt het gezuiverde afvalwa-
ter van het bedrijf, dat voordien gewoon 
in de beek geloosd werd, ter beschik-
king gesteld van een 50-tal landbou-
wers. Deze samenwerking tussen land-
bouw en industrie rond waterbeheer is 
uniek in Vlaanderen. Ze is een mooi 
voorbeeld van hergebruik van gezuiverd 

afvalwater als alternatieve waterbron, 
die ook in tijden van waterschaarste 
ingezet kan worden. Het project is in 
2011 gestart, maar het eerste effluent 
zal pas later dit jaar via het netwerk 
geïrrigeerd worden.

Veredeling naar 
droogtetolerantie
Tom De Swaef van ILVO (eenheid 
Plant) ging dieper in op de veredeling 
van droogtetolerante rassen als 
belangrijke aanvulling op waterbe-
schikbaarheid en irrigatie. “Veredeling 
van zulke rassen is een werk van lange 
adem. Het duurt gemiddeld tien jaar, 
afhankelijk van het gewas”, aldus De 
Swaef. “Er zijn veel tools nodig om onze 
rassen nog te verbeteren. Vooruitgang 
is wel mogelijk met behulp van nieuwe 
technologieën, zoals drones (die de 
gewastemperatuur kunnen meten) en 
selectie gestuurd door merkers.” Bij 
merkerselectie wordt er met DNA-
technieken in een heel vroeg stadium 
actief gezocht welke lijnen genen 
bevatten waarvan we weten dat ze 
belangrijk zijn voor droogtetolerantie.

Beregeningsinstrument
Greet Tavernier van het Proefcentrum 
voor Groenteteelt Oost-Vlaanderen 
(PCG) vestigde de aandacht op het 
beregeningsinstrument dat binnen het 
demonstratieproject ‘Beredeneerd 
beregenen van openluchtgroenten en 
aardappelen’ ontwikkeld werd door de 
proefcentra PCG, PCA, Inagro en de 
Bodemkundige Dienst van België. 
Daarmee kan je berekenen hoeveel 
beregening op jouw bedrijf kost. Je 
moet zowel de vaste kosten (berege-
ningsmateriaal) als de variabele kosten 
(energie, arbeid) in rekening brengen. 
Het hangt er ook van af of je water 
moet aanvoeren (dat kost 2 euro/m³) 
en of je het nabij je perceel wilt gebrui-
ken. Je kunt het Excelblad downloaden 
via de websites van PCG en Inagro.  n

Kwaliteitsvol water  
is onmisbaar voor 
land- en tuinbouwers.

Tips voor 
landbouwers

1	 Voer een wateraudit uit. Een 
wateraudit geeft inzicht in de 
waterstromen op je bedrijf en 
toont mogelijkheden om water 
te besparen of alternatieve 
waterbronnen in te zetten. 
Meer info krijg je bij het 
Waterportaal (Oost-
Vlaanderen), de proefcentra 
Inagro, PCS en pcfruit of 
Kratos.

2	 Ga zuinig om met water. 
Neem maatregelen om water te 
besparen.

3	 Hergebruik water. Dat kan je 
aanpakken op bedrijfsniveau of 
collectief.

4	 Overweeg alternatieven voor 
grond- en leidingwater. Denk 
aan hemel- en 
oppervlaktewater.

5	 Bekijk de mogelijkheden van 
VLIF-steun. Er is steun voor 
investering in wateropslag en 
waterbehandeling.
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