
  

 
Aan de gebruikers van het Landbouwwater 

Betreft: Beschikbaarheid Landbouwwater tijdens de droogteperiode van 2018 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Nederland heeft te maken met een langdurige periode van droogte. Het goed besproeien van 

bomen en gewassen vormt voor veel agrariërs een uitdaging. Ook in Midden-Zeeland hebben we 

hiermee te maken.  

 

Landbouwwatersysteem 

Al sinds de jaren negentig loopt er in Midden-Zeeland een Landbouwwaterleiding waarmee Evides 

Waterbedrijf voorgezuiverd oppervlaktewater uit de Maas levert aan agrariërs. Het water is 

afkomstig uit de spaarbekkens in de Biesbosch, die onderdeel uitmaken van het 

drinkwaterzuiveringssysteem van Evides voor de inwoners van Rijnmond en Zeeuws-Vlaanderen. 

Daarnaast wordt het water gebruikt voor de industriewatervoorziening en voor het 

Landbouwwatersysteem.  

 

Toegenomen vraag naar water 

Evides Waterbedrijf zet op dit moment alle systemen maximaal in om aan de vraag naar 

drinkwater, industriewater en Landbouwwater te kunnen voldoen. De eerste prioriteit ligt daarbij 

uiteraard bij de drinkwatervoorziening, die momenteel ca. 15% meer water vraagt dan normaal. 

De vraag naar industriewater wordt in mindere mate beïnvloed door de droogte, maar ook hier is 

sprake van een lichte stijging. De vraag naar Landbouwwater is sinds medio juni sterk toegenomen 

en overstijgt sinds begin juli de maximale vraag van de voorgaande jaren (zie figuur onderaan dit 

bericht).  

 

Beschikbaarheid landbouwwater 

Evides zet de volledige capaciteit van het Landbouwwatersysteem in en levert op dit moment circa 

19.000 m3 water per dag. Daarmee leveren wij maximaal. Uit gesprekken met fruittelers en 

bestuurlijk overleg met ZLTO en NFO blijkt dat de vraag naar Landbouwwater groter is dan het 

aanbod, met name aan het einde van het Landbouwwatersysteem. Dit kan er in resulteren dat u op 

de aansluiting een lagere waterdruk ervaart en wellicht problemen heeft met uw doseerinstallatie. 

Mogelijk dat agrariërs onderling de verdeling van het beschikbare water nog kunnen bespreken. 

Vanuit Evides zijn er momenteel helaas geen mogelijkheden meer om het wateraanbod te 

vergroten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Evides Waterbedrijf 

 

 


