
Landbouw  
 

Gaat de overheid boeren en tuinders compenseren voor de schade door droogte?  

Boeren en tuinders kunnen zich verzekeren tegen extreem weer via de Brede Weersverzekering. 

Deelname aan deze verzekering wordt gestimuleerd door de overheid. Door deelname aan deze 

verzekering zijn de effecten van droogte een te verzekeren bedrijfsrisico. Meer informatie over de 

Brede Weersverzekering is te vinden op rvo.nl.  

 

Waarom wordt droogte niet gezien als een ramp? Dan zijn er toch wel mogelijkheden 

voor compensatie?  

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) bevat een aantal criteria die op een situatie van 

toepassing moeten zijn, voordat de Wts bij koninklijk besluit van toepassing kan worden verklaard. 

Er moet sprake zijn van een ramp die van ten minste vergelijkbare orde is als een overstroming 

door zoet water of een aardbeving. Desalniettemin kunnen onder de WTS geen 

schadetegemoetkomingen gedaan worden voor verzekerbare risico’s.  

 

Wat doet de overheid om boeren en tuinders te helpen?  

De overheid helpt boeren en tuinders met het wegnemen van praktische knelpunten door regels te 

versoepelen en met kennis en informatie om beter met droogte te kunnen omgaan. Bij het RVO-

loket kan overmacht gemeld worden indien door de droogte niet voldaan kan worden aan GLB-

vergroeningseisen, bijv. voor het inzaaien van een vanggewas na de oogst. Het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is regelmatig via  het Sectoroverleg Droogte Landbouw en 

Natuur in gesprek met de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en andere organisaties om samen 

te bekijken welke knelpunten ontstaan en of die kunnen worden weggenomen.   

 

Dreigt er een voedseltekort als gevolg van mislukte oogsten?  

Nee, er is geen dreigend voedseltekort als gevolg van mislukte oogsten.  

 

Gaan de prijzen voor groente en fruit stijgen?  

Als door de droogte de opbrengsten van gewassen in Nederland lager zijn dan normaal, dan kan 

dat een effect hebben op de prijzen voor die producten in de winkel. De prijzen van die producten 

kunnen daardoor hoger worden dan in andere jaren.  

 

Wat zijn kapitaalintensieve gewassen?  

Kapitaalintensieve gewassen zijn gewassen met een hoge economische waarde per hectare. 

Bijvoorbeeld bloembollen en producten uit de tuinbouw, fruit- en boomteelt. De waarde ervan kan 

oplopen tot vele tienduizenden euro's per hectare. Bij traditionele akkerbouwproducten zoals 

graan, aardappelen en suikerbieten is dat een stuk minder.  

 

Gelden er andere regels voor kapitaalintensieve gewassen? 

Voor kapitaalintensieve gewassen kan, maar alleen indien de hoeveelheid beschikbaar 

oppervlaktewater daarvoor toereikend is, een uitzondering gemaakt worden bij een algemeen 

beregeningsverbod voor gewassen. De waterbeheerder (Rijkswaterstaat voor rijkswateren, 

waterschappen voor de overige wateren) neemt daarover besluiten.  

 

Mogen boeren hun land besproeien?  

De regels over het gebruik van water voor land- en tuinbouw verschillen per regio. Dit komt omdat 

de waterschappen (oppervlaktewater) en de provincies (grondwater) hierover gaan. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij uw waterschap.   

 

Kan water met blauwalg gebruikt worden voor het beregenen van gewassen?  

Nee, het is belangrijk dat telers voorkomen dat water dat verontreinigd is met blauwalg gebruikt 

wordt voor de beregening van gewassen. Dit om risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen.  

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/brede-weersverzekering
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/tegemoetkoming-premie-brede-weersverzekering-2019
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009637/2016-01-01
https://mijn.rvo.nl/overmacht-glb-subsidies
https://mijn.rvo.nl/overmacht-glb-subsidies
https://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/


Welke maatregelen kunnen telers nemen om verontreiniging met blauwalg te 

voorkomen?  

Om verontreiniging met blauwalg te voorkomen kunnen telers de volgende maatregelen nemen:  

 

 Stromend oppervlaktewater gebruiken 

Zoveel mogelijk stromend oppervlakte water gebruiken dat in verbinding staat met andere 

waterstromen, bijvoorbeeld kanalen en sloten. Geen water gebruiken uit kleine stilstaande 

wateren, zoals ondiepe voedselrijke vennetjes of vijvers.  

 Water dat groen ziet van algen niet gebruiken  

Wanneer (stromend) oppervlaktewater groen ziet van de algen en er eventueel drijflagen 

van blauwalgen te zien zijn aan de oppervlakte, dit water niet gebruiken voor beregening. 

Een beginnende drijflaag van blauwalg is te herkennen aan kolonies groene bolletjes, 

vlokjes, strootjes of ‘banaantjes’ die in het water zweven. Het water ruikt naar vis. Een 

verder gevorderde drijflaag ziet er uit als een verfachtige laag en groene soep op het 

water. Een ontledende drijflaag is te herkennen aan blauw of wit schuim op het water en 

de geur van rottende planten.  

 Water testen op toxines 

Als u er niet zeker van bent of het water dat u wilt gebruiken voor beregening vrij is van 

blauwalg is het noodzakelijk het water te laten testen op de aanwezigheid van toxines 

afkomstig van cyanobacteriën. Als bij monsteranalyse een waarde wordt vastgesteld boven 

de 1 μg/L is het water niet geschikt voor beregening van gewassen. In Nederland zijn 

diverse laboratoria die monsteranalyses van oppervlaktewater op het gebied van blauwalg 

verzorgen. U kunt bij uw reguliere laboratorium navragen of deze dit soort 

monsteranalyses ook uitvoeren.  

 Gebruik diepere waterlagen 

Wanneer oppervlaktewater gebruikt wordt voor beregening: steek de oppompwaterslang 

diep in het water van een sloot of kanaal en niet in de oppervlaktelaag. De concentratie 

blauwalgen (en hun toxines) is het hoogst in drijflagen die zich aan het wateroppervlakte 

bevinden.  

 

Zijn er gezondheidsrisico’s voor de toepasser of omstanders bij beregening van 

gewassen met oppervlaktewater dat is besmet met blauwalg? 

Ja, er is een mogelijk gezondheidsrisico voor de toepasser/omstander/verwerker bij de beregening 

van gewassen met oppervlaktewater dat is besmet met blauwalg. Het risico is vooral aanwezig bij 

contact met oppervlaktewater met drijflagen. De kans dat toepasser/omstander/verwerker ziek 

wordt als gevolg van beregening met oppervlaktewater zonder drijflagen is klein.  

 

Welke maatregelen kan men nemen om gezondheidsrisico’s te verkleinen bij beregening 

met water dat is besmet met blauwalg?  

Het is belangrijk dat telers voorkomen dat water dat verontreinigd is met blauwalg gebruikt wordt 

voor de beregening van gewassen. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke maatregelen die 

een teler kan nemen om gezondheidsrisico’s te verkleinen:  

 

 Plak eventuele wondjes waterdicht af; 

 Was je handen regelmatig; 

 Na het gebruik van mogelijk verontreinigd oppervlaktewater, spoel en reinig de tank, de 

leidingen en slangen met schoon water (uit bron of leiding); 

 Mochten er symptomen optreden zoals koorts, maag-darm klachten, huidirritatie, of 

longklachten ga dan naar de huisarts en meld dan het contact met (mogelijk verontreinigd) 

oppervlaktewater.  

 

Let op: regels voor het gebruik van water voor land- en akkerbouw verschillen per regio. Dit komt 

omdat de waterschappen en de provincies hierover gaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij 

uw waterschap. 


