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2. Algemene uitleg gegevens 

Tijdens de zomers van 2017, 2018 en 2019 werden we in (West-)Vlaanderen geconfronteerd 

met langdurige droge periodes, waarbij specifieke maatregelen en beperkingen werden 

genomen omtrent watergebruik. Dit leidde bij verschillende sectoren tot een stevige inperking 

op hun waterverbruik, wat zeker ook een belangrijke impact had op de Land- en 

Tuinbouwsector: de productiviteit en de rendabiliteit. Als antwoord op deze droge periodes, 

die door de klimaatsverandering in de toekomst hoogstwaarschijnlijk vaker de kop gaan 

opsteken, wordt vanuit de provincie West-Vlaanderen getracht hierop in te spelen door de 

watervoorraad zodoende te vergroten dat er een algemene grotere waterbeschikbaarheid is. 

Deze watervoorraad moet ons (en voornamelijk ook de land- en tuinbouwsector) dan 

weerbaarder maken bij langdurige droogte.  

Om gericht actie te kunnen onder nemen naar waterbevoorrading toe voor de land- en 

tuinbouwsector, is het belangrijk een inzicht te kunnen krijgen in de effectieve waterbehoefte. 

In volgende nota wordt de ingeschatte irrigatiebehoefte weergegeven van de omgeving rond 

de Egemse kleiputten. Deze irrigatiebehoefte wordt aangegeven met richtcijfers en 

kaartmateriaal. Dit kan een basis zijn om een beter zicht te krijgen op de waterbehoefte van 

de land- en tuinbouw in de regio. Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij het nemen en 

ondersteunen van bepaalde projectmatige beslissingen, maar moeten zeker ook met de nodig 

voorzichtigheid gehanteerd worden.  

Om een overzicht te bekomen van de geschatte irrigatiebehoefte voor een bepaalde regio, 

werd gebruik gemaakt van een algemene inschatting van de normale irrigatiebehoefte van 

verschillende teelten. Zo wordt per teelt een richtwaarde gebruikt voor de irrigatiebehoefte  

per hectare, tijdens een normaal jaar met normale neerslaghoeveelheden, normaal verdeeld 

gedurende het jaar. De irrigatiebehoefte van een specifieke teelt is echter een 

veralgemeende, theoretische waarde. In de praktijk kan een bepaalde teelt op een bepaalde 

locatie meer of minder geïrrigeerd worden (afhankelijk van bodemcondities, omgeving, 

bedrijfsvoering, waterbeschikbaarheid … ). Ook is het mogelijk dat andere teelten, die nu niet 

als irrigatiebehoeftige teelt aanzien worden, in de praktijk toch ook geïrrigeerd worden. De 

informatie hieronder moet dus met de nodige voorzichtigheid bekeken worden. Uit de 

landbouwgebruikspercelen kunnen de teelten van verschillende jaren geëxtraheerd worden. 

Deze data kan uiteindelijk gecombineerd worden om een algemeen inzicht te krijgen in de  

irrigatiebehoefte van een specifieke regio. 

Deze informatie kan dienen voor intern gebruik, maar met het verspreiden van deze 

informatie wordt best voorzichtig omgegaan. Hieronder worden nog enkele opmerkingen 

genoteerd waarmee best rekening wordt gehouden tijdens het interpreteren van de 

gegevens. 

 



  

Pagina: 3/14 

 

Opmerkingen:  

• Deze waarden zijn ruwe inschattingen/richtwaarden en geven een gemiddelde 

irrigatiebehoefte aan voor een normaal jaar (geen extreem droog jaar) met een 

normale, gemiddelde neerslagverdeling. Dit wil zeggen dat dit de aangenomen, 

gemiddelde irrigatiebehoefte is, wanneer ook enige neerslag valt tijdens het 

irrigatieseizoen. In een droog jaar kan de irrigatiebehoefte vele malen hoger liggen. 

 

• De irrigatiebehoefte in een specifiek gebied hangt sterk af van de teelten en verschilt 

ieder jaar. Hoewel dat aangenomen kan worden dat vaak dezelfde teelten terugkomen 

in dezelfde regio. 

 

• Er wordt een inschatting gemaakt van hoeveel geïrrigeerd wordt en welke teelten 

worden geïrrigeerd. Dit is dus een ruwe benadering, die met de nodige voorzichtigheid 

gehanteerd moet worden. 

 

• De effectieve irrigatiebehoefte van een regio hangt af van verschillende andere 

factoren zoals de specifieke bedrijfsvoering van de landbouwers, beschikbare 

waterbronnen, bodemcondities, irrigatiemethodes … De gegevens zijn dus een 

gemiddelde inschatting en kunnen merkelijk verschillen van de werkelijke waarden. 

 

  



  

Pagina: 4/14 

 

3. Kaarten met irrigatiebehoefte per perceel 

Hieronder worden 4 kaarten weergegeven. Deze kunnen een inzicht geven in de algemene 

irrigatiebehoefte van de aangegeven omgeving. Daaruit kan afgeleid worden waar zich 

percelen of regio’s bevinden met een grote irrigatiebehoefte. Hoe donkerder of feller de 

kleuren, hoe groter de irrigatiebehoefte op een geven perceel is. De waterbehoefte wordt in 

bepaalde figuren weergegeven als het ingeschatte volume water in m³ dat gebruikt wordt 

om te irrigeren per perceel. In andere figuren wordt het ingeschatte volume water, gebruikt 

om te irrigeren, aangegeven per hectare in m³/ha voor ieder perceel. Dit is een licht andere 

benadering, maar uit beide kunnen over het algemeen dezelfde conclusies getrokken worden. 

Er worden kaarten weergegeven van de irrigatiebehoefte, op basis van de teelten van 2018. 

Daarnaast vind je hieronder ook kaarten terug met de gemiddelde irrigatiebehoefte per 

perceel op basis van de teelten van 2015, 2016 en 2017. Concreet kunnen volgende kaarten 

hieronder teruggevonden worden: 

1. Gemiddelde irrigatiebehoefte per perceel: gemiddeld volume water (in m³) toegediend 

op ieder perceel – gemiddelde op basis van de landbouwgebruikspercelen/teelten van 

2015, 2016, 2017 (orthofoto als achtergrondlaag) 

 

2. Gemiddelde irrigatiebehoefte per ha voor ieder perceel: gemiddeld volume water (in 

m³/ha) toegediend op ieder perceel – gemiddelde op basis van de 

landbouwgebruikspercelen/teelten van 2015, 2016, 2017 (orthofoto als 

achtergrondlaag) 

 

3. Irrigatiebehoefte per perceel in 2018: volume water (in m³) toegediend op ieder 

perceel – op basis van de landbouwgebruikspercelen/teelten van 2018 (orthofoto als 

achtergrondlaag) 

 

4. Irrigatiebehoefte per ha voor ieder perceel in 2018: volume water (in m³/ha) 

toegediend op ieder perceel – op basis van de landbouwgebruikspercelen/teelten van 

2018 (orthofoto als achtergrondlaag) 

 

Op de verschillende kaarten wordt de onmiddellijke regio rondom de Egemse kleiputten 

weergegeven. Het projectgebied van de kleiputten is telkens aangegeven in het groen. De 

irrigatiebehoefte van de landbouwpercelen wordt weergegeven en omvat percelen op 

grondgebied van Egem, Pittem, Ardooie, Koolskamp en Zwevezele.
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Figuur 1: Gemiddelde irrigatievolume per perceel in m³ per perceel. De inschatting werd gemaakt op basis van de landbouwgebruikspercelen van 2015, 2016 
en 2017. Het projectgebied wordt weergegeven in het groen. 
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Figuur 2: Gemiddelde irrigatievolume per ha voor ieder perceel in m³/ha. De inschatting werd gemaakt op basis van de landbouwgebruikspercelen van 2015, 
2016 en 2017. Het projectgebied wordt weergegeven in het groen. 
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Figuur 3: Irrigatievolume per perceel in m³ per perceel. De inschatting werd gemaakt op basis van de landbouwgebruikspercelen van 2018. Het projectgebied 
wordt weergegeven in het groen. 
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Figuur 4: Irrigatievolume per ha voor ieder perceel in m³/ha. De inschatting werd gemaakt op basis van de landbouwgebruikspercelen van 2018. Het 
projectgebied wordt weergegeven in het groen. 
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4. Cijfers: Inschatting irrigatiebehoefte nabij Egemse 

Kleiputten 

In dit deel wordt weergegeven hoeveel volume aan water, volgens ruwe inschatting, jaarlijks 

nodig is voor irrigatie binnen de land- en tuinbouw nabij de Egemse kleiputten. De gemiddelde 

irrigatiebehoefte wordt ingeschat op basis van de teelten van 2015, 2016 en 2017. Ook wordt 

de irrigatiebehoefte weergegeven op basis van de teelten van 2018. De teelten verschillen 

op vele percelen van jaar tot jaar en dus moet omzichtig omgesprongen met deze waarden. 

Toch geven deze inschattingen een zekere indicatie omtrent de algemene irrigatiebehoefte 

van een bepaalde regio. De irrigatiebehoefte werd bepaald in een straal van 3 km rondom 

het projectgebied en ook in een straal van 5 km rond het projectgebied. Merk op dat op 

ongeveer 3 km van de Egemse Kleiputten, ook het irrigatienetwerk van Inero (Ardo) werd 

aangelegd. Voor het beregenen van percelen binnen dit irrigatienetwerk zal waarschijnlijk 

geen extra water getransporteerd worden vanuit de kleiputten. Daarom werd ook de 

irrigatiebehoefte van de percelen binnen een straal van 5 km in rekening gebracht, zonder 

de percelen die behoren tot het Inero-irrigatienetwerk. Deze gebieden worden ook aangeduid 

op onderstaande kaart (Figuur 5). 

Merk op dat Watertransport op wielen niet uitermate efficiënt is. Wanneer een grote afstand 

moet overbrugd moet worden om het water te capteren en te transporteren is dat namelijk 

zeer kostelijk. Een afstand van 5 km wordt hierbij algemeen aanzien als een maximum. Om 

het water dus efficiënt te kunnen inzetten, kan een straal van 3 km (vogelvlucht) als algemene 

richtwaarde voor te beregenen percelen aanschouwd worden. De percelen die hierin liggen, 

kunnen op een relatief efficiënte manier geïrrigeerd worden vanuit de projectlocatie.  

Om een globaal inzicht te verschaffen omtrent de watervraag voor irrigatie vanuit de land- 

en tuinbouw in de volledige omgeving, wordt ook de totale irrigatiebehoefte van de 

omliggende gemeentes weergegeven op basis van de teelten van 2018: Egem, Pittem, 

Ardooie, Koolskamp en Zwevezele.  

In onderstaande tabel (Tabel 1.) wordt voor verschillende gebieden en onderverdelingen het 

watervolumen weergegeven, nodig voor irrigatie, op basis van onze gegevens. Daarnaast 

wordt ook het totale landbouwoppervlakte in ieder gebied meegegeven, alsook het aantal 

hectare landbouwgrond dat geïrrigeerd werd in het gebied. Dit zijn echter allemaal 

inschattingen en richtwaarden. 

Merk op dat opnieuw voorzichtig moet omgesprongen worden met deze waarden. Deze zijn 

een ruwe inschatting op basis van een gemiddelde irrigatie voor bepaalde gewassen. De 

effectieve irrigatiebehoefte van de regio hangt af van de landbouwpraktijken van de 

betrokken landbouwers en heel wat andere factoren (zie 2.). Het is mogelijk dat in de praktijk 
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meer of minder beregend wordt, andere gewassen ook worden beregend … Neem zeker ook 

in rekening dat dit gaat om een gemiddelde irrigatiebehoefte voor normale jaren met een 

normale neerslagverdeling. In droge periodes zal de irrigatiebehoefte sterk oplopen. 

Deze waardes moeten dus in perspectief gezien worden en er moet met de nodige 

voorzichtigheid mee omgegaan worden. 

 

Figuur 5: Aanduiding van de omtrek met straal 3 en 5 km rondom de voorlopig aangegeven locatie van het captatiepunt, 
alsook met aanduiding van het Inero-irrigatienetwerk
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In onderstaande tabel worden de ingeschatte irrigatiebehoeftes voor de regio weergegeven: 

Tabel 1: Voor verschillende regio's en afbakeningen rondom het projectgebied van de Egemse kleiputten worden het ingeschatte irrigatievolume, oppervlakte 
landbouwgrond en geïrrigeerde oppervlakte landbouwgrond weergegeven. 

Regio 
Ingeschatte gemiddelde 

irrigatiebehoefte (m³/jaar) voor de 
zone 

Aantal hectare 
landbouwoppervlak (ha) 

Aantal hectare te irrigeren 
landbouwgrond (ha) 

Straal van 3 km rond projectgebied:  
gemiddelde  

2015, 2016, 2017 
154.000 2.200 430 

Straal van 5 km rond projectgebied: 
gemiddelde  

2015, 2016, 2017 
380.000 6.050 1.000 

Straal van 5 km rond projectgebied –  
zonder percelen binnen  
Inero-irrigatienetwerk: 

gemiddelde  
2015, 2016, 2017 

343.000 5.700 910 

Straal van 3 km rond projectgebied: 
2018 

167.000 2.200 408 

Straal van 5 km rond projectgebied: 
2018 

461.000 6.100 1.000 

Straal van 5 km rond projectgebied –  
zonder percelen binnen  
Inero-irrigatienetwerk: 

gemiddelde  
2018 

428.000 5.750 925 

Egem: 
2018 

61.000 1.010 150 
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Pittem:  
2018 

190.00 1.730 410 

Koolskamp: 
2018 

70.000 940 165 

Ardooie: 
2018 

175.000 1.500 380 

Zwevezele: 
2018 

95.000 1.900 250 

Deze waarden zijn ruwe inschattingen voor normale jaren. De werkelijke irrigatiebehoefte fluctueert ieder jaar en hangt af van de teelten en 

de landbouwpraktijken van de landbouwers in de omgeving. In droge jaren/droge zomers zal de irrigatiebehoefte veel hoger zijn. Deze 

waarden moeten dus met de nodige voorzichtigheid bekeken worden en dienen als ruwe inschatting van de omgeving.
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5. Algemene bevindingen 

Uit de figuren en het aangeleverde cijfermateriaal blijkt er duidelijk een grote 

irrigatiebehoefte heerst in de regio rondom de Egemse Kleiputten (Egem en 

Koolskamp). Dit is duidelijk te zien op de aangeleverde kaarten, waar veel (donker) 

ingekleurde percelen te zien zijn. Dit in alle richtingen rond het projectgebied. De 

afgelopen jaren werden in de omgeving van de kleiputten dus veel irrigatiebehoeftige 

gewassen geteeld. Gewassen die veel water vergen en die in de omgeving geteeld 

worden zijn onder andere bloemkool, witte kool, broccoli, knolselder, graszoden … De 

teelten verschillen van jaar tot jaar, maar toch kan zeker gesteld worden dat in het 

algemeen een grote waterbehoefte voor irrigatie heerst in de regio. 

Wanneer er gekeken wordt binnen een straal van 3 km rondom het projectgebied zou 

er ongeveer een grote 150.000 m³ water nodig zijn om alle irrigatiebehoeftige 

gewassen te irrigeren. Dit is voor een normaal jaar met een normale 

neerslaghoeveelheid en verdeling doorheen het jaar. In droge periodes loopt deze 

watervraag dus sterk op. Percelen binnen een straal van 3 km zijn ongeveer de 

percelen die nog interessant geacht worden om te beregenen met water vanuit het 

projectgebied, via transport over de weg. Wanneer een grotere afstand moet afgelegd 

worden, is het gebruiken van dit water niet meer rendabel. Ook sluit deze 3 km net 

aan op het irrigatienetwerk dat aangelegd werd rond diepvriesgroentebedrijf Ardo 

(Inero). Indien gekeken wordt naar de irrigatiebehoefte van de omliggende 

gemeentes, zien we opnieuw dat er duidelijk veel geïrrigeerd wordt in de regio en er 

dus een grote behoefte is aan water, zeker in droge periodes. 

Er moeten zeker voldoende kanttekeningen geplaatst worden bij deze 

irrigatiebehoeftes, zoals al eerder vermeld (theoretische inschatting, normaal 

neerslagjaar, verschil in teelten…). Ook is het goed mogelijk dat bepaalde landbouwers 

momenteel misschien al kunnen voorzien in een deel van hun irrigatiebehoefte via 

andere waterbronnen (bv. persoonlijke opslag). Toch kan uit bovenstaande gegevens 

met voldoende zekerheid besloten worden, dat een extra voorziening van water ten 

behoeve van de landbouw in de regio zeker op zijn plaats zou zijn. Het volume voor 

het spaarbekken dat momenteel voorzien werd, zou ongeveer 60.000 m³ bedragen. 

Ter vergelijking met bovenstaande gegevens, is dit zeker een hoeveelheid water die 

nuttig en gretig gebruikt kan worden door de omringende landbouwers. 
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6. Conclusie 

Algemeen kan besloten worden dat de regio rond de Egemse kleiputten een regio is 

waar intensief geïrrigeerd wordt. Er worden relatief veel irrigatiebehoeftige gewassen 

geteeld. Het opsparen van een zeker volume water uit de kleiputten kan dus zeker 

nuttig gebruikt worden door de omliggende landbouwers. De voorziene watervoorraad 

sluit ook aan bij een andere irrigatieproject dat alreeds werd uitgevoerd in de regio 

rond Ardo (Inero). Dit wijst ook op het feit dat in de regio wel een duidelijke vraag is 

naar water vanuit de landbouwsector. Daarbij zijn er in de directe omgeving ook 

minder beschikbare waterbronnen (zoals kanalen, bevaarbare waterlopen) voor 

watercaptatie. Daarom is het voorzien van dergelijke watervoorraad zeker een goed 

initiatief in het ondersteunen van de land- en tuinbouw in de regio. Zo wordt de sector 

alvast iets weerbaarder tegen langdurige droge periodes, waarbij dit ondersteuning 

biedt in het waarborgen van de volledige voedselvoorzieningsketen. 

7. Vragen? 

Heb je vragen of opmerkingen rond deze nota, neem dan contact op met Dries 

Mergaert, ‘Watermakelaar’ bij Inagro. Zie je andere mogelijkheden rond 

watervoorziening voor de landbouw, of je hebt hierrond vragen, aarzel dan zeker ook 

niet om verder contact op te nemen. Samen kan bekeken worden welke mogelijkheden 

er zijn en wat effectief en meest efficiënt gerealiseerd zou kunnen worden. De 

Watermakelaar binnen Inagro gaat immers op zoek naar verschillende alternatieve 

waterbronnen voor de land- en tuinbouw. 

Dries Mergaert: dries.mergaert@inagro.be – 051/14 03 62 
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