
Wel goed 
water geven

Goed voor bodem, water en portemonnee

Hoe houd je gewassen gezond bij extreme neerslag? Wat kan je doen 

om droogteschade te voorkomen? Hoe spaar je een beregeningsbeurt 

uit? Het antwoord is simpel: door de mogelijkheden te benutten 

van het ZLTO-project ‘Wel goed water geven’.

Blijf weersextremen de baas

Geen enkele ondernemer zit te wachten op te droge of te natte percelen. In het project 

‘Wel goed water geven’ kun je werk maken van een gezonde grondwaterstand. Hoe? 

Door gebruik te maken van een aantrekkelijke stimuleringsbijdrage. In een paar stappen 

heb je het geregeld.



‘Wel goed water geven’ biedt Brabantse boomkwekers, 

vollegrondstelers, akkerbouwers en melkveehouders gunstige 

voorwaarden om te investeren in waterconserverende 
maatregelen, zoals het dempen van sloten of het oplappen 

van een oude stuw. 

Ook is er een tegemoetkoming voor de aanleg van 

peilgestuurde drainage of het toepassen van bodem- 
en teeltmaatregelen.

Alle maatregelen die uitgevoerd zijn in 2017, 2018 en 2019 

komen voor een vergoeding in aanmerking, met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2017. Dit zolang het budget het toelaat. 

Kom jij in aanmerking voor 
een vergoeding?

Wil je
aan de slag? 

Wacht niet te lang
en kijk op 

www.zlto.nl/
welgoedwatergeven



Hoe werkt het?

Op www.zlto.nl/welgoedwatergeven staan alle maatregelen waarvoor een stimuleringsbijdrage 

beschikbaar is op een rij. Jouw aanvraag kan je via de website eenvoudig regelen. 

Gemiddeld krijg je tussen de 10 en 30 procent van de gemaakte kosten uitgekeerd. Verder geldt: 

hoe innovatiever de maatregel, des te hoger de bijdrage. Inschrijven voor meerdere maatregelen 

tegelijk mag. Er is een bedrijfsmaximum van 5.000 euro aan tegemoetkoming in de kosten. 

Voordelen
• Minder grondwater nodig om te beregenen

• Meer grip op de grondwaterstand
• Tegemoetkoming in investering 

• Geen administratieve rompslomp
• Geen bijkomende kosten voor deelname

• Bewuster omgaan met water

• Zelf aan de slag met maatregel op jouw erf

Starten kan vandaag nog
Voldoende en schoon zoet water komt 

door de klimaatverandering steeds meer 

onder druk te staan. ZLTO, waterschap 

De Dommel, waterschap Aa en Maas, 

waterschap Brabantse Delta en provincie 

Noord-Brabant willen een betere 

uitgangspositie creëren voor de volgende 

generatie. 

Daarom maken we werk van water. 

Draag jij ook een steentje bij? 

Wist je dat?

Dankzij waterbesparende maatregelen kun 

je al snel één of twee beregeningsbeurten op 

jaarbasis besparen. Een beregeningsbeurt kost 

ongeveer 175 euro. Als je dit doorberekent in 

de kosten (€/ha) die je bespaart gaat het over 

aanzienlijke kosten.



Meer weten?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs of kijk op www.zlto.nl/
welgoedwatergeven. Daar staan ook enkele video’s ter inspiratie.

Angelien Hagenaars
06 29 17 94 27

angelien.hagenaars@zlto.nl

Dirk Beekmans
dirk.beekmans@zlto.nl

06 212 326 10

Inge Meijers
06 50 52 84 86

inge.meijers@zlto.nl


