
Machine 2. Boomteelt – watermanagement – verdroogde natuur

2. Een duurzame landbouw

betekent ook het verminderen van

grondwaterontrekkingen

1. De gerichte 

omschakeling naar een 

duurzame teelt kan 

resulteren in een stijging 

van rendement en 

inkomsten

4. Een irrigatiesysteem dat gebruik maakt van het voedselrijke

kanaalwater van Noord-Brabant

5. Ook overtollige mest draagt bij tot 

de productiviteit van de 

boomteeltsector

3. Dit kan door te investeren in een

collectief irrigatiesysteem

6. De boomkwekerijen

filteren het voedselrijke

kanaalwater

7. Zodat door 

grondwaterontrekkingen

verdroogde 

natuurgebieden bevloeid 

kunnen worden met 

daarvoor geschikt 

voedselarm water

“Als we de omschakeling 

naar duurzamere teelten 

ondersteunen, verhogen we 

zowel de rentabiliteit van 

landbouwbedrijven als de

kwaliteit van het landschap, 

én organiseren we de 

langzame infiltratie van water 

in de bodem om zo de 

verdroging van 

natuurgebieden tegen te 

gaan.”

“Dommelvallei  werkt samen aan  stad, natuur en productieland voor een beter Brabant “
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Meerwaarde voor:

Land- en tuinbouw en boomkwekerijen 

• Verduurzaming teelten en hogere productie.

• Duurzaam perspectief voor (agrarische) ondernemers in de groene ruimte. 

• Innovatief klimaat en imago voor doorontwikkeling en concurrentievermogen.

• Ondersteunende rol bij een beter woon- en leefklimaat en natuurbeheer.

Provincie, gemeenten en burgers

• Nieuwe kaders voor een toekomstbestendige tuin- en landbouw  en boomteelt.

• Beter klimaat voor wonen en werken.

• Ontwikkelen nieuwe kaders voor betrokkenheid en initiatief van burgers en bedrijven.

• De Provincie Noord-Brabant als duurzaam productieland.

Waterschappen en Brabant Water

• Minder pieken en dalen in de zoetwatertoevoer, voorkomen van wateroverlast en  verdroging.

• Duurzame borging van voldoende en schoon water. 

• Betere waterkwaliteit en beheersing meervoudige functies watersystemen. 

• Synergie tussen economische groei en de maatschappelijke gebiedsfuncties.

Natuurorganisaties 

• Betere waterkwaliteit en peilbeheer natuur- en landschapssectoren. 

Onderwijsinstellingen 

• Proeftuin voor kennis en onderzoek in vernieuwende planning- en beheermodellen,  duurzame 

watersystemen en nieuwe vormen van teelten, participatie en samenwerking.

“Dommelvallei  werkt samen aan  stad, natuur en productieland voor een beter Brabant“ 


