
U heeft het plan om een of meerdere  
agrarische percelen te inunderen
Onderstaand schema helpt u om dit op een goede manier te doen voor uzelf en uw omgeving, in afstemming met het waterschap*.

Fase inundatieproces Waaraan te denken?Stroomschema

1 
VOORBEREIDING

Beoordeel of een  
Watervergunning  
nodig is, ja of nee?

3 
INUNDATIE- 
PERIODE

Water onttrekken en  
afvoeren zonder nadelig 
effectopdeomgeving
(waterkwantiteit)

Water onttrekken en 
afvoeren zonder nadelig 
effectopdeomgeving
(waterkwaliteit)

2 
AANLEG  
VOORZIENINGEN

Aanleg van robuuste 
kades en keermiddelen

Beoordeel het risico  
op grondwateroverlast 
en tref maatregelen

Bespreek met het waterschap welke voorzieningen (tijdelijk)  
in het watersysteem moeten worden aangebracht en vraag daarvoor 
tijdig een watervergunning aan bij het waterschap.  
Ga door naar 1b.

Stem de watervraag voor het vullen en in stand houden van de  
inundatie af met uw omgeving en met het waterschap.  
Via deze afstemming zorgt u ervoor dat het beschikbare water  
eerlijk verdeeld wordt en voorkomt u schade aan het watersysteem.  
Ga door naar 3b.

Zet in op hergebruik van het uitstromende inundatiewater om  
uitspoeling van fosfaat, stikstof en gewasbeschermingsmiddelen  
naar oppervlaktewater te voorkomen of verminderen.
TIP: toepassing van ijzerzand vermindert uitspoeling van fosfaat.  
Ga door naar 3d.

Leg de bovenkant van de kades en keermiddelen aan op een hoogte van 
tenminste 30 centimeter boven het inundatiepeil op het land. Daarmee 
zorgt u ervoor dat ook bij hevige regenval en bij opwaaiing en golfslag 
door wind het water binnen de inundatie blijft.
TIP: Om teveel golfslag en opwaaiing bij wind  te voorkomen deelt u 
de inundatie op in compartimenten. Met een eenvoudige constructie
berekening kunt u desgevraagd aantonen dat de constructie ook bij 
hevige regenval, wind en golfslag voldoende sterkte heeft. 
Ga door naar 3a.

Het risico op grondwateroverlast is gering. Aanvullende maatregelen 
zijn niet nodig. Ga door naar 2.

1a)  De inundatie is alleen op het land. Sloten worden geen onderdeel van de 
inundatie.

1b)  Het vullen van uw inundatie vraagt om een flinke hoeveelheid water.  
Het watersysteem is niet ontworpen om voor een groot gebied dergelijke 
hoeveelheden water gelijktijdig aan te kunnen voeren. Daarom heeft u 
contact gezocht met uw buren en het waterschap over uw watervraag.

3a)  Tijdens het vullen of bijvullen van uw inundatie zorgt u dat het slootpeil 
niet onder het minimale peil komt dat in het peilbesluit is vastgesteld.  
U stemt uw watervraag ook tijdens de inundatieperiode af met uw  
buren en het waterschap. 

3b)  Aan het einde van de inundatieperiode voorkomt u een piekbelasting  
naar het watersysteem en zorgt u er ook voor dat er geen  
bodemmateriaal van uw land de sloot in stroomt. 

3c)  Tijdens de inundatie ontstaat er door de waterdruk op uw perceel  
een versnelde uitspoeling van fosfaat, stikstof en gewasbeschermings
middelen. U hebt maatregelen getroffen om uitspoeling naar  
oppervlaktewater te voorkomen of te verminderen.

3d) Als teler bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg 
van het toepassen van water op uw land. Met name het zoutgehalte  
maar ook andere kwaliteitsparameters kunnen grote invloed hebben op 
gewassen. U heeft daarom onderzocht welke kwaliteit het oppervlakte
water heeft en hoe zich dat verhoudt tot uw teeltplannen.

2)  De kades en voorzieningen waarmee de inundatie kan worden  
gerealiseerd zijn voldoende stevig en houden ook bij hevige regenval  
en wind de inundatie in stand. Versnelde afvoer van regenwater naar  
de omgeving wordt voorkomen door voldoende hoog aangelegde  
kades en keermiddelen.

1c)  De inundatie is op zandgrond.

1d)  Er kan een risico zijn op grondwateroverlast. Binnen 60 meter van  
de inundatie zijn er gebouwen, wegen, percelen met gewassen,  
of ander grondgebruik dat hinder kan ondervinden van een verhoogde 
grondwaterstand.

Stem de watervraag minimaal 3 weken voorafgaand aan het  
vullen af met uw omgeving en met het waterschap.  
Ga door naar 1c.

Zorg voor een geleidelijke en gedoseerde afvoer via de bodem  
als u de inundatie beëindigt. Ga door naar 3c.

TIP: onderzoek of de kwaliteit van het oppervlaktewater geschikt is 
voor inundatie van uw percelen. Ga door naar 4.

Breng een drainerende voorziening aan 
om grondwateroverlast te voorkomen.

Verwijder vooraf eventuele bagger uit 
de sloten rondom de inundatie en/of 
check de werking van de drainage voor 
een optimale drainerende werking.

Overleg met de buren 
welke maatregelen 
getroffen worden. 
TIP: via peilbuizen kan  
de verhoging van  
grondwaterstanden in 
de gaten worden gehou
den. Ga door naar 2.

1e)  Tussen de inundatie en de percelen of bebouwing is een sloot of 
drainage aanwezig. Dit verkleint het risico op grondwateroverlast.

1f)  De sloten rondom de inundatie zijn recent gebaggerd en/of de drainage 
is gecheckt en functioneert naar behoren. Dit verkleint het risico op 
grondwateroverlast.
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4 
CALAMITEITEN EN 
KLACHTEN

Snelle actie bij  
calamiteiten of klachten

Neem klachten serieus en ga daarover in gesprek. Informeer bij een 
kadebreuk van de inundatie of onvoorziene uitspoeling van bodem
materiaal, voedingstoffen of gewasbeschermingsmiddelen naar het 
oppervlaktewater zo snel mogelijk het waterschap:
HHNK calamiteiten: 0800 1430, dagelijks 24 uur bereikbaar
Rijnland calamiteiten: (071) 306 35 35

Als teler bent u zelf verantwoordelijk om eventuele schade te  
herstellen. Eventuele schade aan uw buren is voor uw rekening.

4)  Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en alle getroffen maatregelen 
zoals hierboven beschreven, kunnen er klachten worden geuit vanuit  
de omgeving of kan er een calamiteit ontstaan.

 Uw handelen is er ook in die situatie op gericht om mogelijke  
overlast voor de omgeving, eventueel samen met het waterschap,  
te minimaliseren. 

Nee

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (072) 582 82 82 www.hhnk.nl 
Hoogheemraadschap van Rijnland (071) 306 35 35 www.rijnland.net 

*  Binnen het gebied van Rijnland geldt voor het inunderen van bollenpercelen de zogenaamde zorgplicht. 
Dit houdt in dat u geen handelingen mag uitvoeren die nadelig zijn voor het oppervlaktewatersysteem. 
Een andere werkwijze is echter ook toegestaan mits u geen schade toebrengt aan het watersysteem.  
Aan dit stroomschema kunnen geen rechten worden ontleend.



Toelichting stroomschema  
inunderen agrarische percelen

Voorkomen van (water)
overlast
In de afgelopen jaren is het aantal  
percelen dat geïnundeerd wordt fors toegeno
men. In het gebied van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier waren er meerdere 
geluiden vanuit de omgeving over (grond)water
overlast als gevolg van inundatie van agrarische 
percelen. Ook leidde het tot vragen aan de wa
terschappen. Zowel u als agrarische ondernemer 
als de waterschappen hebben er belang bij dat de 
inundatie effectief is en overlast voor de omge
ving tot een minimum wordt beperkt. In plaats 
van het stellen van regels over inundatie doen we 
een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om 
overlast te voorkomen. Het stroomschema op de 
achterzijde kan u daarbij helpen. Hieronder geven 
we aanvullende informatie over de aandachtspun
ten bij het inunderen van agrarische percelen.

Grondwateroverlast
Met behulp van voorzieningen met een draineren
de werking kan het risico op grondwateroverlast 
buiten uw perceel worden verkleind. Eventuele 
overlast is iets tussen u en uw buren en valt niet 
onder de verantwoordelijkheid van het water
schap. Omdat het wel een vorm van wateroverlast 
is, hebben we het opgenomen in het stroomsche
ma. Het aanspreekpunt voor vragen of klachten 
over grondwateroverlast is uw gemeente, voor 
meer informatie zie https://www.rijnland.net/
overrijnland/watdoetrijnland/voldoendewater/
grondwatertaken.

Kwaliteit  
oppervlaktewater
De huidige waterkwaliteit in de intensieve bollen
teeltgebieden is onvoldoende. In 2027 moet deze 
op orde zijn conform de Europese Kaderrichtlijn 
Water. Om te komen tot een betere waterkwali
teit met meer soorten planten en dieren in het 
water moet de belasting met fosfaat, stikstof en 
gewasbeschermingsmiddelen sterk verminde
ren. Door het inunderen van agrarische percelen 
neemt de belasting met fosfaat juist toe. Het is 
mogelijk om fosfaat uit het drainagewater te  
verwijderen via een toepassing met ijzerzand.  
Een brochure over ijzerzandtoepassing vindt u  
op de website www.rijnland.net.
Op dit moment is deze toepassing met ijzerzand 
nog niet verplicht.  De waterschappen stimuleren 
het wel via een subsidieregeling.  
Voor de mogelijkheden in NoordHolland zie 
www.landbouwportaalnoordholland.nl. 

Watertekort
Het KNMI voorspelt in de toekomst vanwege 
klimaatverandering een toenemende kans op  
situaties met watertekort. Watertekort kan  
ontstaan door langdurige droge periodes en een 
lage rivierafvoer. Het is mogelijk dat in situaties 
met ernstig watertekort er onvoldoende water 
beschikbaar is voor inundatie. Het bestuur van  
het waterschap zou dan kunnen beslissen dat  
er geen water meer onttrokken mag worden.
Door het treffen van zoetwatermaat regelen 
maakt u uw bedrijfsvoering minder kwetsbaar  
tijdens langere perioden van droogte. Gedacht 
kan worden aan maatregelen voor efficiënt water
gebruik, vergroten van zoetwater beschikbaarheid 
en verziltings bestrijding. De waterschappen  

stimuleren zoetwatermaatregelen in Noord 
Holland via een subsidie regeling.  
Voor de mogelijkheden zie  
www.landbouwportaalnoordholland.nl.

Alternatieven voor  
inundatie
Er zijn enkele alternatieven voor inundatie, zoals 
Bodem Resetten (zie hieronder) en een combi
natie van maatregelen voor versterking van het 
bodemleven en vergroten van de weerbaarheid.  
Beide alternatieven staan nog in de kinder
schoenen en over de effectiviteit is onvoldoende 
bekend. De verwachting is dat deze alternatieven  
gunstiger zijn voor de waterkwaliteit vooral  
kijkend naar het fosfaatgehalte.

Bodem Resetten is een manier van anaerobe 
grondontsmetting die de afgelopen jaren  
beproefd is door Thatchtec in samenwerking met 
WURPPO (http://edepot.wur.nl/348162).  
Het ontwikkelde product wordt verkocht onder 
de naam Herbie. Het gaat hier om een gemakke
lijk afbreekbaar eiwit dat wordt ingewerkt in de 
bodem. Dit middel is afkomstig van plantaar dige 
reststromen uit de agroindustrie. Nadat het  
middel is ingewerkt in de bodem, wordt deze  
vervolgens gedurende twee tot drie weken  
afgedekt. Meer informatie is te vinden op  
www.bodemresetten.nl.

Bodem en plantweerbaarheid als alternatief voor 
of aanvulling op gewasbeschermingsmiddelen en 
inundatie wordt sinds meerdere jaren beproefd 
door onder andere NLG Holland. Meer informatie 
is te vinden op www.nlgholland.com.  
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