
Zoet water
Klimaatveranderingen zorgen voor extremer weer. Hierdoor groeit de 
behoefte om op regionaal niveau meer zelfvoorzienend te zijn  
in zoet water. De waterhouderij maakt dit mogelijk door het 
beschikbare zoete water anders te beheren. De agrarische 
deelnemers gaan het waterpeil zelf beheren in overleg met het 
waterschap en streven daarmee naar een hoger peil in de zomer  
dan nu gebruikelijk is. Dit komt niet alleen ten goede aan hun  
eigen bedrijfsvoering, maar ook aan bijvoorbeeld biodiversiteit, 
waterkwaliteit en natuur. Voorbeeld van een knelpunt dat is opgelost 
is het formuleren van het beleid rond regionaal wateropslag en 
agrarisch waterbeheer.

Successen
De waterhouderij als concept is op de politieke agenda gezet en droeg 
eraan bij dat voor het eerst zoetwaterbeleid in het beheer gebied van 
waterschap Scheldestromen is geformuleerd. Een ander succes is dat 
de samenwerkende agrariërs zich hebben verenigd in een stichting die 
hun belangen behartigt. Zo kan de landbouw als partij bijdragen aan 
de discussie over de beschik baarheid van zoet water van provincie en 
waterschap in de provincie Zeeland. Ten slotte hebben private 
investeerders zoals de Rabobank zich aan het project verbonden.

Green Deal

 bouw voedsel energie mobiliteit biodiversiteit biobased grondstoffen klimaat water
 economy

Wie? Aequator Groen & Ruimte BV, 

Boomgaard Ter Linde VOF, Boomkwe-

kerij Maatschap Huibregts-Baremans, 

Deltares, agrarisch ondernemers 

Walcheren, Kiemkracht, Maatschap 

Reimer, Maatschap Tuinderij Lobros, 

Staatsbosbeheer, Ter Linde Akkerbouw 

C.V., Waterschap Brabantse Delta, 

Waterschap Regge & Dinkel, ZLTO en het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wat? Het doel van de Green Deal  

waterhouderij was verschillende partijen 

een bepaald gebied zoveel mogelijk 

zelfvoorzienend maken op het vlak van 

zoetwatervoorziening. De waterhouderij 

draagt bij aan duurzaamheid door het 

neerslagoverschot beter te benutten, 

tijdelijk te bufferen en dit bij droogte te 

distribueren of te gebruiken. Zelfvoorzie-

nend zijn bespaart geld, beperkt risico’s 

en kan zelfs inkomsten genereren.

Wanneer? 2012 - 2015

Waterhouderij



Lessen 
•  Kijk over je eigen grenzen. Iedere agrariër heeft zijn eigen belangen, maar probeer 

in de samenwerking tot een gezamenlijke visie te komen. Bijvoorbeeld door je te 
verenigen in een stichting.

•  Neem de tijd en organiseer het proces. 
•  Denk na over het juiste moment om naar buiten te treden; doe dit niet te vroeg. 

Wanneer hiermee begonnen is; blijf de boodschap uitdragen om de aandacht vast  
te houden. Laat de resultaten zien in media, op manifestaties en bijeenkomsten. 

Met de Green Dealaanpak geeft de Rijksoverheid ruimte aan vernieuwende initiatieven 
uit de samenleving voor duurzame economische groei. www.greendeals.nl

   “Het vraagt een lange adem om verandering 
van de grond krijgen, maar de aanhouder wint. Blijf geloven in het 
idee en blijf er energie in steken.” 
– Marco Arts, Aequator

   Meer lezen?
 www.greendeals.nl/gd086-waterhouderij/ 
 www.waterhouderij.nl/
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http://waterhouderij.nl/

