
Met financiële steun van 

Water & Recirculatie… van 
probleem tot oplossing?!  

Een initiatief van S.O.Spuistroom & FERTINNOWA 

Proefstation voor 
de Groenteteelt 

21 november 2018

13h30-18h30



Agenda

 13h30: Onthaal

 14h00: Verwelkoming
Raf De Vis (PSKW)

 14h10: Toelichting impact droogteproblematiek voor Vlaamse 
glastuinbouwsector – stand van zaken in het beleid

Marie Verhassel (dept. Landbouw & Visserij) 

 14h25: Toekomstige werkpunten rond water op uw bedrijf? 
Els Berckmoes (PSKW) 

 14h50: Zuivering lozingswater … onderweg naar een emissieloze
glastuinbouw 

Jim Ruijven (WUR) 

 15h45: Pauze

 16h00: Technologiebeurs 

 17h30: Afsluitende drink & netwerking



Met financiële steun van 

Toelichting impact droogteproblematiek voor Vlaamse 
glastuinbouwsector – stand van zaken in het beleid

Marie Verhassel

Departement Landbouw & Visserij



Toelichting beleid inzake 

waterschaarste en droogte voor 

Vlaamse glastuinbouwsector

Proefstation voor de Groenteteelt– Technologiebeurs 
Water, 21/11/18, Sint-Katelijne Waver

Marie Verhassel – marie.verhassel@lv.vlaanderen.be

Departement Landbouw en Visserij

mailto:marie.verhassel@lv.vlaanderen.be


Inleiding

“Ik denk dat het voor telers heel nuttig is te weten wat er momenteel 

gaande is rond het beleid van water. 

Wat mogen ze op korte, middellange en lange termijn verwachten?

Zijn er afschakelplannen? Waar positioneert de land- en tuinbouw 

zich? 

Wat bij een volgende droogte? Zijn er zaken waaraan telers zich dan 

mogen verwachten? 

Lessen geleerd uit 2017 en 2018 ?”



Inhoud

Huidige situatie 

Werking van de Coördinatiecommissie Integraal 

Waterbeleid (CIW)

Actieplan Water voor Land- en Tuinbouw 

(Droogteoverleg)

Studie cijfers watergebruik- en 

waterbeschikbaarheid in landbouw en agrovoeding 

(Dept. LV)

Actualisatie Praktijkgids Water (module 

glastuinbouw) 

Agriflanders Thema water (10-13 januari 2019)



Huidige 

droogtetoestand



Huidige situatie

Actuele Droogtetoestand Code oranje (=erg droog, 

alarm, in heel Vlaanderen, update 13/11/18), zie 

ook: 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droog

tecommissie of www.opdehoogtevandroogte.be)

Erkenning droogte zomer 2018 (2 juni-6 augustus) in 

gans Vlaams grondgebied als landbouwramp, Besluit 

Vl. Reg 26 oktober 2018 (BS 7/11/18). 

Schadedossiers kunnen door landbouwers ingediend 

worden tot en met 28/2/2019. Voor alle info voor 

landbouwers (o.a. tegemoetkomingsaanvraag,…): de 

website Landbouw en Visserij. De totale 

schadevergoeding per schadelijder bedraagt maximaal 

62.400 euro. Vl. Reg. Voorziet 2 x 27,5 miljoen in 

2019 en 2020 voor uitbetaling schadevergoedingen. 

Komen in aanmerking voor schadevergoeding: 

groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, 

voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek.

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie
http://www.opdehoogtevandroogte.be/
https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018


Huidige situatie (vervolg)
Tussentijds evaluatierapport waterschaarste en 

droogte april-sept. 2018 (CIW) – Lessons Learned

 Evaluatie en optimalisatie van het bestaande 

indicatorenkader 

 Onderzoek naar het verschil in effectiviteit tussen 

dag- en nachtberegening, naar het effect van 

blauwalgen

 Verbeteren adviesvorming en communicatie (voor, 

tijdens en na Droogtecommissie)

 Identificatie en analyse van de sectorspecifieke 

waterschaarste- en droogterisico’s 

 Gebiedsgerichte doorvertaling van de generieke 

beoordelingskaders 

 Zoeken en optimaal inzetten van water(voorraden) en 

alternatieve waterbronnen ter voorkoming van 

waterschaarste

 Uitwerken kader captatie onbevaarbare waterlopen 

(VMM)

 Risicobeheer uitwerken



Coördinatiecommi

ssie Integraal 

Waterbeleid 

(CIW)



Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

(CIW)

Wie zit er allemaal in de CIW?

 De CIW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bij waterbeleid 

betrokken beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest (Dept. Omgeving, 

Dept. Landbouw en Visserij, Mobiliteit en Openbare werken, Economie, 

Wetenschap en Innovatie), vertegenwoordigers van de lokale 

waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en wateringen), een 

vertegenwoordiger van de afvalwater- en drinkwaterbedrijven 

(Aquaflanders) en een vertegenwoordiger van de gezamenlijke 

provinciegouverneurs. De CIW wordt voorgezeten door de leidend 

ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.



Aanpak CIW waterschaarste en droogte = 

bredere kader

Risico’s duurzaam verminderen

Principes: meerlaagse waterveiligheid (de 3 P’s: 

preventie, protectie en paraatheid), gedeelde 

verantwoordelijkheid, vraag en aanbod beter op 

elkaar afstemmen

Proactieve maatregelen (crisis vermijden) : Plan 

Waterschaarste en Droogterisicobeheer (van analyse 

tot actieprogramma)

Reactieve maatregelen (tijdens of net vóór crisis): 

Werking Vlaamse Droogtecommissie (crisisdraaiboek, 

droogte-indicatoren, afwegingskaders) 



Goede 
toestand

“Afwegingskader” 

Indicatoren en afwegingskader

SGBP

ORBP

MLWV

WDRBP

MLWV

Reactief

(tijdens crisis)
Paraatheid

Crisisbeheer-
draaiboek …

Proactief

(vermijden crisis)
Protectie en Preventie

X Y

Analyse
Visie
Doelstellingen en beoordeling
Maatregelen

Indicatoren en afwegingskader

Waterschaarste- en droogterisicobeheer
Overzicht



Waterschaarste- en droogterisicobeheer 
Visie - waterschaarste en gevolgen droogte 
beperken

Effecten klimaatverandering opvangen

Rationeel watergebruik stimuleren

Sensibilisering, innovatie en onderzoek, 

handhaving, regelgeving

Waterbeschikbaarheid verhogen en optimaal 

verdelen

Infiltratie, opvang

Duurzaam beheer en herstel 

zoetwatervoorraden

Vergunningenbeleid, verzilting, voeding  

grondwaterreservoirs

Duurzame drinkwatervoorziening



Gecoördineerd crisisbeheer via 
draaiboek

Voor een meer gecoördineerd operationeel handelen tijdens 
droogtesituaties

Geeft invulling aan het reactief droogterisicobeheer

Inhoud

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het 
crisisbeheer en het nemen van crisismaatregelen

Opvolging en beoordeling van (aankomende) 
droogtesituaties aan de hand van een indicatorenkader en 
droogteniveaus

Een kader voor de afweging van prioritaire watergebruiken 
bij waterschaarste door droogte

Forum waarbinnen de droogtecoördinatie bij 
droogtesituaties zal gebeuren

15



Het crisisdraaiboek
opvolging en beoordeling van (aankomende) droogtesituaties

Indicatorenkader

Verschillende indicatoren (1 of meer per sector of beleidsdomein)

Bekkengemiddeld

Min. maandelijkse evaluatie 

Droogteniveaus

4 niveaus per indicator Algemene toestand Waterschaarste en Droogte 
in Vlaanderen

Algemene waterschaarste- en droogtetoestandsindicator voor 
Vlaanderen (groen, geel, oranje, rood)

Expert Beoordeling via WG Waterkwantiteit

16



Het draaiboek
een kader voor de afweging van prioritaire watergebruiken

Voorlopige eerste aanzet afwegingskader

Definitief generiek kader => juni 2019

17

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3

Energievoorziening Drinkwater voor vee 
(dierenwelzijn)

Industrie

Onomkeerbare schade aan 
infrastructuur

Kwetsbare natuur 
waterafhankelijk

Landbouw

Onomkeerbare schade aan 
natuur

Natuur

Openbare watervoorziening Recreatie

Scheepvaart

… … …



Actieplan Water 

voor Land- en 

tuinbouw



Actieplan Water voor Land- en Tuinbouw 

vanuit het structureel droogteoverleg

Overhandigd aan minister Schauvliege op 

15/11/2018 bij ARDO

(zie www.vlaanderen.be/landbouw) 

Inleiding

Situatieschets en uitgangspunten

Structureel droogteoverleg

Doel actieplan

5 Actiedomeinen (looptijd 2019-2023)

In kaart brengen van alternatieve waterbronnen 

Optimaliseren van regelgevend 

kader/beleidsplannen/instrumenten

Stimuleren van landbouwers 

Kennisontwikkeling en stimulering 

(praktijkgericht) onderzoek

Verdere bewustmaking, sensibilisering en 

voorlichting

http://www.vlaanderen.be/landbouw


Actieplan Water

Actiedomein 1: Alternatieve waterbronnen in kaart 

brengen

Hemelwater

Ondiep grondwater

(Diep) Drainagewater

Hergebruik gezuiverd afvalwater/proceswater

Leidingwater (drinkwater)



Actieplan Water

Actiedomein 2: Optimaliseren van regelgevend 

kader/beleidsplannen/instrumenten

Pakket risicobeheer ((landbouw)rampenfonds – brede 

weersverzekering – onderlinge fondsen)

Meer coördinatie (afstemming crisisdraaiboek dept. LV 

–CIW)

Bespreekpunten vergunningen, heffingen 

(bufferbekkens, reliëfwijzigingen): voorstel: overleg 

betrokkenen + agenderen op Vlaams Atrium

Overleg met de keten is van belang voor o.a. het meer 

klimaatrobuust maken van leveringscontracten. 

Opportuniteiten nieuw GLB na 2020

Opportuniteiten Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-

2030

Opvolging en evaluatie van het erosiebeleid

Afstemming tussen beleidsplannen van diverse 

bestuursniveaus (gemeentelijke hemelwaterplannen, 

provinciale plannen)



Actieplan Water

Actiedomein 3: Stimuleren van landbouwers 

Oproep projectsteun innovatie (40%) (januari 2018) 

(Vb. een waterzuiveringsinstallatie voor de 

tomatenteelt die het proceswater ontsmet en residu’s 

van gewasbeschermingsmiddelen verwijdert)

Opvolging reguliere VLIF-investeringssteun voor 

efficiënt watergebruik, 

waterbehandelingstechnieken,…) (30%)

Opvolging steun voor niet productieve investeringen 

(o.a. poelen, kleinschalige waterinfrastructuur, …) 

(100%)

Gratis advies module water via Kratos, Raad op Maat 

(PDPO III) – o.a. rond KRLW, IPM, wateraudit)

Subsidiemogelijkheden oproep Water-Land-Schap (VLM) 



Actieplan Water

Actiedomein 4: Kennisontwikkeling en stimuleren van 

(praktijk) onderzoek

Kennisontwikkeling

Cijfers waterverbruik, waterbehoeften, 

waterschikbaarheid (Dept. LV)

Reactieve Droogte-indicatoren (ILVO)

Droogteresistente gewassen, droogtestress (ILVO)

Bodemkwaliteit (organische stof,…)

Optimaliseren watergift (watersensoren)

Irrigatietechnieken

Stimuleren van (praktijkgericht) onderzoek 

Jaarlijks stand van zaken op droogteoverleg 

Mogelijkheden EIP operationele groepen  

Onderzoeksresultaten vertalen naar 

beleidsaanbevelingen



Actieplan Water 

Actiedomein 5: Verdere bewustmaking, 

sensibilisering en voorlichting

Via voorlichtingsactiviteiten en via communicatie en 

verspreiding van relevante (onderzoeks-)resultaten

Via demonstratieprojecten (oproep 2017: thema 

waterkwaliteit en duurzaam watergebruik (hergebruik, 

innoverende (irrigatie)technieken)

(Vb. Demonstratie van druppelirrigatie in groenten en 

fruit (Proefstation voor de Groenteteelt vzw))

Via praktijkgids water : update tegen voorjaar 2019

Via praktijkgids klimaat 

Via PlattelandsTV (uitzending december 2017 over 

alternatieve waterbronnen)

Via beurzen



Studie 

Waterverbruik en 

-beschikbaarheid 

in de landbouw 

en agrovoeding
Departement Landbouw en Visserij



Landbouw verbruikt tussen 55,5 en 69 miljoen 

m³ water



Studie Waterverbruik- en beschikbaarheid in 

landbouw 

Gespecialiseerde veeteelt: 39 % van het waterverbruik

Groenteteelt in open lucht en glas: 20% van het waterverbruik

Aandeel duurzaam water = grootst in de deelsectoren onder glas 

(opslag van regenwater en hergebruik)



De verdeling van het verbruik over de 

verschillende sectoren blijft constant



Aandeel duurzaam water grootst in 

deelsectoren onder glas



Welke waterbronnen zijn er ter beschikking 

van de landbouwer?

Oppervlaktewater

Uit bevaarbare waterlopen

Uit onbevaarbare waterlopen

Grondwater

Grondwatervergunningen 

Alternatieve bronnen

Bufferbekkens

Putten, vijvers, poelen

Effluentwater

Gezuiverd afvalwater voedingsindustrie

Privépersonen

TRANSPORT



Praktijkgids 

Water voor Land-

en tuinbouw



Praktijkgids water voor land- en tuinbouw

Bestaand online sensibiliseringsinstrument: 

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-

info/publicaties/praktijkgidsen/praktijkgids-water-de-land-en-

tuinbouw

Geplande actualisatie tegen voorjaar 2019, mede op basis van de 

resultaten van aantal demoprojecten

Aantal modules rond duurzaam watergebruik en wetgeving en aantal 

sectorspecifieke modules, o.a. module glastuinbouw

Departement Landbouw en Visserij coördineert. Experten = onze 

sectoradviseurs, praktijkcentra, proefstations,…

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/praktijkgids-water-de-land-en-tuinbouw


Praktijkgids water voor land- en tuinbouw 

Water is een schaars goed. Daarom wordt het steeds 

moeilijker om een vergunning te krijgen voor het 

oppompen van grondwater. Bovendien is leidingwater 

vrij duur. Het is dus belangrijk om zuinig om te 

springen met water en aandacht te hebben voor het 

hergebruik van water. U moet als teler ook 

aandacht hebben voor de gebruikte waterbron want 

niet alle water is geschikt als voedingswater.

De Wateraudit geeft u inzicht in de waterstromen en toont u de 
mogelijkheden voor uw bedrijf om water te besparen en alternatieve 
waterbronnen in te zetten.



Praktijkgids water voor land- en tuinbouw –

module glastuinbouw

Opbouw module:

 Algemeen
 Zuinig omgaan met water en waterbesparende maatregelen nemen
 Water op het bedrijf hergebruiken (recirculatie drainwater)
 Alternatieven voor grondwater en leidingwater inzetten, zoals hemelwater en oppervlaktewater
 Praktijkgetuigenis



Praktijkgids water voor land- en tuinbouw –

module glastuinbouw

Algemene info:

• Water nodig vooral voor irrigatie en broezen

• Daarnaast voor het spoelen van (zand)filters, het 

verbruik van de ontijzeringsinstallatie, het 

reinigen van de serres, loodsen, machines, 

materialen en verharde oppervlakten, de aanmaak 

van gewasbeschermingsmiddelen en de sanitaire 

voorziening (personeel).

• Voor glasteelten kan het jaarlijkse waterverbruik 

voor irrigatie oplopen tot meer dan 1.000 l/m² (> 

10.000 m³/ha). 

• De glastuinbouw kent drie belangrijke 

teeltgroepen: de sierteelt, de groenteteelt en de 

aardbeienteelt.



Praktijkgids water voor land- en tuinbouw –

module glastuinbouw

Hoe verstandig omgaan met water? 

• Zuinig omgaan met water en besparende maatregelen 

nemen: efficiënte irrigatiesystemen

• Hergebruik van water: recirculatie van drainwater, 

ontsmettingssystemen

• Alternatieve waterbronnen voor grondwater en duur 

leidingwater inzetten: regenwater bij uitstek 

(grote glasoppervlaktes), oppervlaktewater (open 

put water). Aandacht voor kwaliteit!



Aan de glastuinbouwers

Toekomstige werkpunten rond water op uw bedrijf 

(volgende toelichting door Els Berckmoes): 

 Voldoende kennis over de nodige hoeveelheid en vereiste kwaliteit water 
op het bedrijf

 Waterbesparende maatregelen nemen
 Water op het bedrijf hergebruiken (recirculatie drainwater);
 Alternatieven voor grondwater inzetten, zoals nog meer inzetten op opslag 

en gebruik hemelwater/oppervlaktewater: op bedrijfsniveau of op collectief 
niveau, in samenwerkingsverbanden, …

 Mogelijkheden van gratis bedrijfsadvies via KRATOS, raad op maat incl. 
wateraudit.

Vragen/opmerkingen/suggesties 



Bedankt voor 

jullie aandacht!



Met financiële steun van 

Toekomstige uitdagingen rond water op uw bedrijf?

Els Berckmoes

Proefstation voor de groenteteelt



Anno 2018 
staan we voor 
een reeks 
uitdagingen 

Voldoende &  
kwalitatief 

irrigatiewater  
Recirculatie & zero-emissie 



Met financiële steun van 

Voorzien in voldoende &  
kwalitatief irrigatiewater  



Voorzien in 
voldoende en 
kwalitatief 
irrigatiewater

Vlaanderen: Juli 2018



Voorzien in 
voldoende en 
kwalitatief 
irrigatiewater

Vlaanderen: Juli 2018



Waarom 
watertekort ?

Vlaanderen: Juli 2018

 Hemelwater als primaire waterbron 

 Grondwater is beperkt(er) beschikbaar voor land- & 
tuinbouwsector nu maar zeker in de toekomst 



Waarom 
watertekort ?

Vlaanderen: Juli 2018

Jaarlijkse neerslag 199-2018 (mm of l/m²) 



Waarom 
watertekort?

Vlaanderen: Juli 2018

1976

* Data KMI-metingen Proefstation voor de Groenteteelt (1967-2006 Binnenweg SKW , 
2007-2018 Duffelsesteenweg SKW) 



Oplossing?  

Extra en grotere 
bassins?



Extra en 
grotere bassins

1976 1996

Extra en grotere bassins

Teelt: tomaat 
Opp. Serre: 3ha
Teelt opp.: 2;9ha

Loods: 
Opp. 1.350m²
Plat dak 

Bassin: 
Diepte: 4,5m
Overloop:0,5m van bovenz. 
Dode zone: 0,5m bodem
Hoek 45°



Extra en 
grotere bassins

5000 m³ / ha teeltoppervlak (nuttig volume) 

6300  m³ / ha teeltoppervlak (nuttig volume) 
Extra en grotere bassins

1976 19961990-1991

1971-1973

1976 1996

1973



Extra en 
grotere bassins

9000 m³ / ha teeltoppervlak (nuttig volume) 

6300  m³ / ha teeltoppervlak (nuttig volume) 

1976 1996



Extra en 
grotere bassins



Vergunningen & 
overstromings-
gebieden  

Nieuwe intekening overstromingsgevoelige en –
effectieve gebieden sinds september 2017! 



Overstromingsgevoelige 
gebieden ingekleurd in 2014

Overstromingsgevoelige 
gebieden ingekleurd in 2014

Vergunningen 
& 
overstromings-
gebieden



Vergunningen 
& 
overstromings
gebieden 

 Correcte intekening gebieden? 



Vergunningen 
& 
overstromings
gebieden 

 Verstrengde bouwvoorwaarden:
 Geen ophoging toegelaten 

(grond bassin af te voeren excl. Dijken = €€)

 Buffervolume 220m³/ha verh. Opp. 
330m³/ha verhard oppervlak 

 Lozingsdebiet overloop 20l/s per ha verh. opp
 10l/s per ha verh.opp.

 Compensatie overstromingsgebied 



Hemelwaterop-
slag als 
“Blauwe dienst”? 

Vlaanderen: Juli 2018



Hemelwaterop-
slag als 
“Blauwe 
dienst”? 

Vlaanderen: Juli 2018



Clustering een 
optie? 

Vlaanderen: Juli 2018

. 

4 Ha tomaat 
2.800m³ nuttig 
volume per ha 

teeltopp.

6Ha industrie zone met 
minimaal waterverbruik 

. 



Clustering een 
optie?

Vlaanderen: Juli 2018

Bedrijfsgebou
wen (Serre+ 
industrie) 

Nuttig 
volume per 
m³/ha 
teeltopp. 

Frequentie
watertekort 

Gem. 
watertekort 
per ha 
teeltopp. m³

Max. 
watertekort 
per ha 
teeltopp. m³

1.200      2.809 < 1/jaar 750 3.000

6.200 2.809 Om 2 jaar 490 2.621

11.200 2.809 Om 2 jaar 316 2.165

31.200 2.809 Om de 10 jaar 57 1.177



Alternatieve 
opslag van 
hemelwater? 

Aquifer storage 
system

Vlaanderen: Juli 2018

ASR sinds 1980 toegepast in Nedl. tuinbouwsector
Rendabel voor bedrijven vanaf 2-3ha 



Voordelen

 €0,30-€0,40/m³ (Nedl) 

 Beperkte oppervlakte nodig 

 Constante temperatuur 

 Afwezigheid algen 

 Potentieel klimaatadaptatie –
indijken wateroverlast –
transfer naar volle grond - …

Vraagtekens 

 Huidig streng Vlaamse 
wettelijk kader: 

 Art. 54 Vlarem

 Dure analyses  

 haalbaarheid? 

 Mogelijkheden zeer 
afhankelijk van de 
ondergrond en 
waterkwaliteit aquifers

Alternatieve 
opslag van 
hemelwater?

 Aquifer storage 
system



Alternatieve 
waterbronnen 
op 
bedrijfsniveau

Vb. Condenswater 
WKK

Vlaanderen: Juli 2018



Alternatieve 
waterbronnen 
op 
bedrijfsniveau

Vb. Condenswater 
WKK

Vlaanderen: Juli 2018



Vlaanderen: Juli 2018

Kwaliteit condenswater WKK? 

Benodigde zuiveringsprocessen? 

Kosten-batenanalyse? 

Alternatieve 
waterbronnen 
op 
bedrijfsniveau

Vb. Condenswater 
WKK



Anno 2018 
staan we voor 
een reeks 
uitdagingen 

 Waterstromen glastuinbouw versie 2.0
 Vers waterbronnen 

 Secundaire waterbronnen? Condenswater, …. 

 Voorzien in voldoende & kwalitatief water: 

 Wettelijke perspectieven/beperkingen

 Financieel? 

 Alternatieven voordeliger/haalbaar? 

 Watervoorziening op bedrijfsniveau of clustering? 



Anno 2018 
staan we voor 
een reeks 
uitdagingen 

Derden als 
waterleve-

rancier



Met financiële steun van 

Zuivering lozingswater … onderweg naar een 
emissieloze glastuinbouw

Jim Ruijven

Wageningen Plant Research 



Met financiële steun van 

Technologiebeurs: 


