
Waterbeheer in eigen hand

Zelf het waterpeil sturen met een eigen stuw



Waarom?

• Altijd al baas willen zijn over het waterpeil in de sloten bij uw perceel? Bij 
secundaire en tertiaire sloten is het mogelijk! Onder de noemer 
‘waterconservering’ kunt u een aanvraag indienen voor het plaatsen van 
een eigen stuw.

• Hogere opbrengsten gewas door goed gebruik van een stuw

• Bij een eigen stuw bent u zelf verantwoordelijk voor het peilbeheer. 
Wanneer u dit vooral in het vroege voorjaar goed toepast, kan er meer 
water beschikbaar komen voor de gewassen, is er minder droogteschade 
en daarmee een kans op hogere gewasopbrengsten.



Waar moet ik op letten?

• Locatie: 
• om een stuw effectief te laten zijn, is de locatie belangrijk. Een stuw mag u in tertiaire en 

secundaire sloten plaatsen. Alleen op een bestaande dam mag u een stuw monteren.*

• De stuw: 
• de stuw moet u voorzien van een ingemeten peilschaal met NAP-meetlat. Monteer de stuw 

waterdicht op een bestaande ronde duiker.

• Het beheer: 
• staat de watervergunning op uw naam? Dan moet u de stuw bedienen. Het waterschap blijft 

bevoegd gezag om zo nodig in te kunnen grijpen bij onjuist gebruik van de stuw. De 
watervergunning kan zo nodig worden ingetrokken.

• Kosten: 
• de aanschaf, het onderhoud en de besturing van de te plaatsen stuw is in eigen handen. U 

bepaalt dan natuurlijk zelf welke stuw u aanschaft. De kosten van een stuw variëren van € 
2.000,- tot € 3.000,- per stuk, inclusief plaatsing.



Wat moet ik doen?

• Neem contact op met de opzichter van de afdeling Waterbeheer

• Vul het aanvraagformulier en de vrijwaringsclausule in.  Stuur deze naar 
info@scheldestromen.nl
• In de vrijwaringsverklaring geven grondgebruikers achter de stuw aan akkoord te gaan met het 

plaatsen van de stuw.
of

• Vraag een watervergunning aan via Omgevingsloket online en upload hier het 
aanvraagformulier en de vrijwaringsclausule
• In de watervergunning wordt aangegeven wie de stuw mag beheren. U kunt meerdere stuwen 

(maximaal vijf) op een watervergunning aanvragen, mits u deze stuwen zelf beheert en bedient.

• In de watervergunning zijn eisen en randvoorwaarden opgenomen waaraan de stuw (en 
andere aanpassingen in het watersysteem) aan moet voldoen. Als de watervergunning is 
verleend, kunt u starten met de werkzaamheden.

mailto:info@scheldestromen.nl
http://www.omgevingsloket.nl/


Voorbeelden waterconserveringsstuw

Kijk voor meer voorbeelden op: https://www.kwtwaterbeheersing.nl/

https://www.kwtwaterbeheersing.nl/




Subsidie mogelijkheden

• RVO economisch herstelfonds (tot 14-02-2022)
• https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-

economisch-herstel-landbouw/investeren

• Voucherregeling IBP (vanaf maart 2022)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw/investeren

