
Factsheet 7: Sub-irrigatie 

 
Toelichting 

Omschrijving 
maatregel 

Sub-irrigatie is een variant op peilgestuurde drainage waarbij de drains worden 
gebruikt om actief water uit een opslagvoorziening in de bodem te infiltreren. 

Subsidiabele 
sectoren 

Akkerbouw Boomkweek Fruit Grasland Tuinbouw Glastuinbouw 

Ja Ja* Ja Ja Ja Ja* 

Bijzonderheden 
sectoren: 

In glastuinbouw en boomteelt alleen mogelijk bij teelt in de vollegrond. Niet 
mogelijk bij container- of substraatteelt.  

Relevant voor: 
(deelgebieden) 

Alle gebieden in combinatie met een opslagvoorziening en met name geschikt voor 
gebieden met een diepere grondwaterstand (Grondwatertrap V of VI) of een sterke 
inzijging en droogvallende sloten in de zomer. 

Advies gebruik/ 
opmerkingen 

Sub-irrigatie is mogelijk wanneer overtollige oppervlaktewater, tijdens 
afvoerperiodes met neerslagoverschot, in de opslagvoorziening wordt opgeslagen. 
Dan kan het water in droge periodes actief geïnfiltreerd worden in de bodem via 
het drainagesysteem. Een aanvraag voor de maatregel kan worden gecombineerd 
met een aanvraag voor een opslagvoorziening (de opslagvoorziening valt onder 
factsheet 2). De maatregel kan goed worden gecombineerd met hergebruik van 
drain- of gezuiverd afvalwater en een beslissingsondersteunend geautomatiseerd 
systeem. 

Potentiële 
waterbesparing (%) 

Indicatief: De toepassing van sub-irrigatie kan een waterbesparing opleveren van 
10-40%. Er kunnen beregeningsbeurten bespaard worden omdat water actief 
geïnfiltreerd wordt in de bodem. 

Randvoorwaarden 
subsidie: 

Alleen subsidiabel wanneer er een opslagvoorziening aanwezig is of als die 
onderdeel uitmaakt van de aanvraag. De subsidie wordt verstrekt voor de aanleg 
van een nieuw sub-irrigatiesysteem of de aanpassing van bestaand systeem (niet de 
drains worden vergoed, maar wel de verzameldrain, pomp en elektra). 

Subsidievergoeding Percentage op investering: 40%. 

Controle 

Bedrijfsbezoek 1: Tijdens het eerste bedrijfsbezoek wordt de subsidieaanvraag met 
de desbetreffende ondernemer doorgenomen en worden de afspraken en 
voorwaarden voor subsidieverlening besproken. 

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: aantal beregeningsgiften inclusief een 
inschatting van de hoeveelheden per keer per perceel en de ingeschatte besparing 
t.o.v. de toepassing zonder de maatregel. De waterbesparing kan worden geschat 
door inschatting van de waterstand in de opslagvoorziening, inschatting van het 
ontwateringspeil (peilbeheer) en de hoeveelheid infiltratiewater (of aantal 
draaiuren pomp). 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. 



 


