
Factsheet 8: Hergebruik van gietwater 

 
Toelichting 

Omschrijving maatregel 

Omgekeerde osmose is een techniek om opgevangen gietwater te 
behandelen voor hergebruik als gietwater. Zo kan het water langer 
binnen het bedrijf recirculeren. Dit systeem werkt in combinatie met 
een opslagbassin. 

Subsidiabele sectoren 
Akkerbouw Boomkweek Fruit Grasland Tuinbouw Glastuinbouw 

Nee Ja* Ja* Nee Ja* Ja* 

Bijzonderheden sectoren: 

In de glastuinbouw, met name bij substraatteelt, wordt water al 
verplicht op deze manier gerecirculeerd en is de maatregel niet 
subsidiabel. Bij alle andere sectoren en teelten waarbij water 
gerecirculeerd kan worden, en dat niet verplicht is, is deze techniek wel 
subsidiabel (containerteelt/teelt op stellingen, opvang drainwater).  

Relevant voor:  Alle deelgebieden 

Advies gebruik/  
opmerkingen 

Alleen de meerkosten van de aanleg van een extra zuiveringsinstallatie 
voor hergebruik van het gietwater is subsidiabel. Aandacht dient uit te 
gaan naar de kwaliteit en samenstelling van het gietwater en oplossing 
voor de reststoffen.  

Potentiële waterbesparing (%) 
Indicatief: 10-15% waterbesparing is mogelijk ten opzichte van 
bedrijven waarbij het beregenings- of gietwater niet wordt hergebruikt. 

Randvoorwaarden subsidie: 
 

Subsidievergoeding  Vaste vergoeding: € 1.875, -. 

Controle 

Bedrijfsbezoek 1: Tijdens het eerste bedrijfsbezoek wordt de 
subsidieaanvraag met de desbetreffende ondernemer doorgenomen en 
worden de afspraken en voorwaarden voor subsidieverlening 
besproken. Het betreft hier met name een plan voor de installatie en 
offertes voor de aanleg.  

Bedrijfsbezoek 2: Het tweede bedrijfsbezoek zal plaatsvinden wanneer 
het systeem is geïnstalleerd en in werking is. Dan zal worden bepaald of 
de afgesproken maatregel volgens afspraken en voorwaarden is 
gerealiseerd. 

Bewustwording en kennisdeling 

Vastleggen informatie: Een voorwaarde voor subsidieverlening is het 
vastleggen van de volgende informatie door de agrariër: inschatting 
beregeningsbeurten en hoeveelheden per keer per perceel en een 
inschatting van de hoeveelheid water dat wordt hergebruikt op basis 
van pompuren.  De ervaringen en de (tussen)resultaten zullen tijdens 
de 2

e
 controle en kennisuitwisselingen met andere ondernemers 

worden besproken. 

Kennisuitwisseling: Gevraagd wordt om gedurende de openstelling van 
de subsidieregeling (t/m 2021) minimaal 2 keer ervaringen uit te 
wisselen met het waterschap, (Z)LTO en andere ondernemers. Hierbij 
komen onderwerpen aan de orde zoals ervaringen met de maatregel, 
waterbesparing, gebruikersgemak, energiekosten en tijdsinvestering. 

 


