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Inhoud 

Tuinbouw & water

Oplossingen op het terrein

Hoe gaan we aan de slag? 



Tuinbouw & water

Troeven & Uitdagingen



Tuinbouw

Familiaal

Divers

Duurzaam

Hoogtechnologisch



Hoeveel water zit er in onze groenten & fruit?

Groenten & fruit: 

> 90% water !



Hoeveel water is er nodig om ons voedsel te 
produceren? 

groenten & fruit  
VS 

andere voeding



Hoe verhoudt de waterbehoefte zich t.o.v. andere regio’s?

Bron: EOS-Tracé, proefstation voor de groenteteelt

Moderne serres in Vlaanderen, zijn zeer efficiënt met water



Hoe gaan bedrijven met water om?

Berekening opslag 
- Model 

WADITO

Hergebruik water
- Waterkwaliteit !!

Bron: Telen zonder spui in de glastuinbouw (Management & Techniek - 2014)



Hoe staat het met de waterbeschikbaarheid?

Klimaatverandering vermindert waterbeschikbaarheid!

Bron: voorlopige resultaten Studie Slimme Buffers door Sumaqua i.o.v. POM Antwerpen)



•Klimaatverandering betekent vaker te maken gaan krijgen met:

Watertekort (2017-2018-...) VS         Wateroverlast (vb. 1998)

Wat is de impact van klimaatverandering?



Uitdagingen zijn groot & structureel

Verharding – beperkt infiltratie

Grondwater – lage waterstanden

Opslag en alternatieven nodig

Oppervlaktewater onder druk

Samenvallen van moment waarop 

iedereen last heeft van droogte



Oplossingen

Wat kunnen we doen op het terrein? 



In grote lijnen:

Minder water naar de zee:
Water dat valt, meer benutten en laten infiltreren



Wat bepaalt de mogelijkheden? 

Locatie Waterkwaliteit



Oplossingen



Oplossing 1 – Aanleg van spaar- en bufferbekkens

Combinatie sparen én bufferen i.f.v. wateroverlast én droogte



Oplossing 2 – Hemelwater opvangen & hergebruiken



Project: Rumst - Daphne Natuurlijk

 aanleg van 2 waterlichamen, gevoed met dakwater van buren

• Daken afkoppelen

• Aanleg spaarbekken

• Aanleg natuurlijke poel



Het effect van zo’n ingreep kunnen we berekenen



Oplossing 3 – Oppervlaktewater capteren 



14/06/2020

Overloop beek opvangen in irrigatiebekken 

Concept 1 – Waterloop gecontroleerd laten overstromen



Concept 1 – Waterloop gecontroleerd laten overstromen

Captatie bij piekdebieten

Rietveld:

- Beperkte voorzuivering via rietveld

- Positief voor biodiversiteit in beekvallei



Concept 2 – pompen en zuiveren

Overloop 

Pomp

Tussenopslag

Ontvangstbekken 

Zuivering

Bassins



Oplossing 4: Slimme/Peilgestuurde drainages

Doel: 

Water langer vasthouden

Water beter laten infiltreren

Project WaterReserve

Ondersteuning mogelijk! 



Ook dit kan gemodelleerd worden in 
bodemwaterbalansmodellen 

Doel: 

Water langer vasthouden

Water beter laten infiltreren

Project WaterReserve

Ondersteuning mogelijk! 
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Stuwen

Oplossing 5: Stuwen in (perceels)grachten

• Ondersteuning mogelijk!



Oplossing 5: Stuwen in (perceels)grachten

Voordelen:

• Infiltratie bevorderen

• Bufferend vermogen voor wateroverlast 
stroomafwaarts 

• Actief peilbeheer

• Voorkomen van drainage

• Stijging ca. 7% voedselproductie dankzij 
peilgestuurde drainages/stuwen 

• Bron: BDB



Oplossing X: ...

Ondergrondse wateropslag (ASR) 

• Irrigatienetwerken

• Infiltratievoorzieningen 
(WADI’s, ...) 

• Koolstof – organische stof



Samenwerking

Hoe gaan we verder aan de slag? 



Partners



Waar zetten we op in?

Maatregelen 
op publieke en private gronden 
met, voor en door landbouwers

die zich vrijwillig willen inzetten 
voor landbouw, water en 

landschap.



Hoe verzamelen we ideeën? 

Overzicht/kaart met gebruikers – wateroverlast

 Waar zijn maatregelen zinvol?





Projectideeën 

W+L+S

Waterkansenkaarten



EU - Green Deal

EU – LIFE / H2020

VL - Proeftuinen Droogte

VL - Water+Land+Schap

VL - Blue Deal 

VLIF-steun
- Investeringen

- Innovatieve projecten

- Niet-produciteve investeringen

Zijn er ondersteuningsmogelijkheden?



Conclusie 

1. Spaar- en bufferbekkens

2. Hemelwater opvangen

3. Oppervlaktewater capteren bij piekdebieten

4. Omvormingen naar peilgestuurde drrainages

5. Plaatsing van stuwen

6. ... 





POM Antwerpen– 03 240 68 40

RLRL & ORIOM – 015 21 98 53

Provincie Antwerpen – 03 240 67 55 

Proefstation SKW - 015 30 00 60


