Factsheet 1: Plaatsspecifieke beregening
Toelichting

Omschrijving maatregel

Plaatsspecifieke beregening is een wijze van beregenen waarbij een
watergift op een specifiek deel van de plant wordt gebracht.
Optimalisatie van de watergift is tevens mogelijk door het moment van
beregening te combineren met andere werkzaamheden (zoals poten of
zaaien). Het aanpassen van een machine door het aanbrengen van
waterbesparende beregeningsapperatuur (o.a. watertank en/of
doseersysteem) is ook subsidiabel.
Akkerbouw

Subsidiabele sectoren

Ja

Boomkweek

Ja

Fruit
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Grasland
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Tuinbouw
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Glastuinbouw

Ja

Bijzonderheden sectoren
Relevant voor:

Alle deelgebieden

Advies gebruik/
opmerkingen

Sproeiboomberegening en druppelirrigatie zijn ook plaatsspecifieke
beregeningsvormen. Hiervoor gelden andere subsidievoorwaarden en
deze zijn omschreven in factsheets 5 “Druppelirrigatie” en factsheet 6
“Sproeiboomberegening”.

Potentiële waterbesparing (%)

Indicatief: 10-30% ten opzichte van uw huidige gebruik
(haspelberegening) aan oppervlaktewater in een droge periode doordat
alleen het gewas wordt beregend en niet de braakliggende grond. De
waterbesparing is het grootst als de innovatie bij alle beregeningsgiften
in het groeiseizoen kan worden toegepast.

Randvoorwaarden subsidie:
Subsidievergoeding

Controle

Bewustwording en kennisdeling

Percentage op investering: 40%.
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.
Vastleggen informatie: Een voorwaarde voor subsidieverlening is het
vastleggen van de volgende informatie door de agrariër: aantal
toepassingen/beregeningsgiften inclusief een inschatting van de
hoeveelheden per keer per perceel en de ingeschatte besparing t.o.v.
de toepassing zonder de maatregel. De ervaringen en de
e
(tussen)resultaten zullen tijdens de 2 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.

