Zelf aan het stuur voor
voldoende water?
Bekijk de Gelderse maatregelen
Hoe krijg ik voldoende water op het juiste moment op de
juiste plek? Als agrariër kunt u maatregelen nemen die
verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van het
grond- en oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Met goed
bodembeheer wordt ook gewerkt aan het verminderen van
schade bij te weinig of juist te veel water. Welke stappen kunt u
zetten om opbrengsten te verbeteren en verliezen te beperken?
Heeft u ideeën om de waterbeschikbaarheid te vergroten? Wilt
u een bedrijfsbodem- & waterplan laten uitvoeren? En kunt
u voor de uitvoering (financiële) ondersteuning gebruiken?
Vraag een vrijblijvend keukentafelgesprek aan en maak samen
met ons een concreet plan voor de toekomst!
Agrariërs in Gelderland (behalve uit het werkgebied van
Waterschap Rivierenland) kunnen 40% subsidie aanvragen
voor maatregelen die verdroging of vernatting tegengaan en
de kwaliteit van de bodem verbeteren.

U kunt bij diverse (lopende) projecten aansluiten om -onder
voorwaarden- aan de slag te gaan met bij voorbeeld:
• druppelirrigatie of ondergrondse drip-irrigatie;
• nuttig toepassen van sloot- en bermmaaisel;
• hergebruik gewasresten (stro, blad);
• peilgestuurde drainage;
• aanleggen van een stuw;
• het opstellen van een bedrijfsbodem- & waterplan.
De maatregelenlijst vindt u op de volgende pagina’s.

Belangstelling?
Neem voor een keukentafelgesprek contact op met
gebiedsmakelaar Henk Jolink via telefoonnummer 088
888 66 31 of e-mail daw@ltonoord.nl. Meer informatie
vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl/droogte.

Maatregelenlijst
Gelderland
Op alle onderstaande maatregelen kan een subsidie aangevraagd worden van maximaal 40% tot een bedrag van € 20.000,- (per
bedrijf). Een bedrijfsbodem- & waterplan is 100% subsidiabel tot een bedrag van € 1.500,- (per bedrijf).

Bedrijfsadvies
a. 	Opstellen bedrijfswaterplan.
b. 	Advies over gezamenlijk aanpassen gewasteelt: natte teelten. Het betreft hier het gezamenlijk opstellen van het plan door
meerdere bedrijven in een gebied.

Waterbeschikbaarheid
a. Aanschaf beslissingsondersteunende systemen beregening.
b. Aanschaf en installatie gerichte watergeefsystemen bijvoorbeeld druppelirrigatie, ondergrondse drip-irrigatie.
c. Aanschaf beslissingsondersteunende systemen (BOS) op basis van bodemonderzoek aangevuld met beschikbare meetresultaten.
d. Aanschaf en installatie apparatuur voor nuttig toepassen op bedrijf van sloot- en bermmaaisel.
e. 	Uitvoeringskosten voor het verhogen van het organische stofgehalte door toepassen stikstofarme en/of fosforarme gewasresten
niet zijnde mest.
f. Aanschaf en installatie regelbare/peil gestuurde drainage eventueel in combinatie met klimaat adaptieve regelbare drainage.
g. Aanschaf, installatie en beheer stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen.
h. Aanschaf en installatie onderwaterdrainage.
i. Productieverlies door het beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel.
j. 	Aanschaf en installatie apparatuur om water vast te houden in een kavelsloot door: het plaatsen van een LOP-stuw of het
verhogen van een bestaande duiker of deze volledig te dempen of het verhogen van de slootbodem.
k. 	Aanschaf en installatie apparatuur voor hergebruik gewasresten (stro, blad) op het bedrijf.
l. 	Aanschaf en installatie apparatuur voor voorkomen bodemverdichting en structuur behoud van de bodem.
m. 	Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser.

Meer informatie vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl/droogte

Waterkwaliteitsmaatregelen
a. 	Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever.
b. 	Aanleg natte bufferstroken.
c. 	Aanleg en beheer helofytenfilters in nabijheid watergang.
d. 	Aanleg en beheer infiltratiegreppel (afspoeling tegen gaan).
e. 	Aanschaf, installatie en beheer van apparatuur om greppels afsluitbaar te maken.

Erfmaatregelen
a. 	Investeringen ten behoeve van opslag van hemelwater in een bassin, vijver en/of plas dat op eigen terrein ligt of in samenspraak
met de betreffende grondeigenaar.
b. 	Afkoppelen van schoon hemelwater en zo mogelijk hergebruiken.
Projecten waarvoor subsidie is aangevraagd moeten uiterlijk 31-12-2021 zijn uitgevoerd en afgerond.

De Gelderse maatregelen zijn gericht op het vasthouden van water en
waterkwaliteit. De regeling ondersteunt investeringen voor de lange termijn.
Dit kan u een hogere gewasopbrengst opleveren en/of bijdragen aan het
droogtevraagstuk.
Alle agrariërs uit Gelderland -met uitzondering van de agrariërs in het gebied
van Waterschap Rivierenland- kunnen een bijdrage aanvragen.
De maximum bijdrage uit deze regeling is € 20.000,- per bedrijf. U kunt zelf in
overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit verschillende maatregelen
uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500,- per
bedrijf. De maatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd moeten voor 31
december 2021 zijn uitgevoerd en afgerond.
Water is van cruciaal belang voor de gewassen en ruwvoerproductie. Te veel
water is niet goed, maar te weinig ook niet. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
ondersteunt boeren en tuinders die willen werken aan schoon en voldoende
water en een betere bodem. De maatregelen in deze regeling spitsten zich toe
op het krijgen en/of houden van voldoende zoet water op het juiste moment en
de juiste plek of het efficiënt gebruiken van beschikbaar water.

Meer informatie vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl/droogte

