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Doel 

Inzicht krijgen in waterbehoefte, waterbeschikbaarheid, variatie in ruimte (en tijd) 

 

Om deze inzichten te krijgen, wordt hier een voorstel gedaan voor metingen en onderzoeken. Het gaat erom dat er zo’n 

goed mogelijk beeld van de watersituatie wordt verkregen. Ter plaatse kan blijken dat bepaalde vragen niet kunnen worden 

beantwoord, of metingen niet kunnen worden uitgevoerd. Kijk ter plaatse zelf wat wel en niet mogelijk is. Eventueel kunnen 

wij tussentijds ook via de email bijspringen. 

 

Welke bronnen van water zijn beschikbaar? 

- Noteer deze bronnen, inclusief GPS coördinaten per bron.  

 

Noteer de GPS coördinaten van de volgende locaties: 

- Beide springs (bronnen) (X, Y coördinaten). 

- Alle beschikbare waterbronnen in de directe omgeving (X en Y coördinaten). 

- De buitenste punten van het gebied waar het irrigatiewater naartoe moet.  Zo krijgen we ook een indruk van hoe 

groot het gebied is waar aan landbouw wordt gedaan en of het water eenvoudig naar die plekken is te krijgen (en 

waar eventueel water kan worden gebufferd). 

- Rivieren en beekjes 

- Overige waterbronnen die in het gebied aanwezig zijn (bergmeertjes, andere springetjes etc.).   

- Locaties van akkers 

- Alle GPS punten ook op een kaartje aangeven (dubbele check) en opslaan in de GPS (zogenaamde waypoints). 

Noteer ook welke coordinaat bij welke locatie hoort, bijvoorbeeld: 

- <Spring nr 1>, <X-coordinaat>, <Y-coordinaat>. 

 

Hoeveel water is beschikbaar vanuit de bronnen (springs)?: 

- Neem een emmer en vang de hoeveelheid water uit de spring op. Noteer hoeveel water in de emmer past (liters) 

en hoe snel de emmer helemaal is gevuld (seconden). Doe dit per spring een aantal keer (op verschillende 

dagen), zodat we een goed beeld hebben van het gemiddelde debiet. Belangrijk is dat zo weinig mogelijk water 

langs de emmer stroomt, dus desnoods door een (klein) dammetje van grond te maken en het water naar een 

uitstroompunt te dwingen. In dit uitstroompunt kan dan eenvoudig een meting worden gedaan.   

- Hoeveel water komt er uit in de natte tijd? Kunnen de dorpsbewoners dit beantwoorden, hebben ze een idee of het 

2x zo veel is, of 10x? 

- Noteer ook bij de meting of het de voorgaande dagen heeft geregend. 

- Probeer ook van eventuele andere bronnen een inschatting te maken van de hoeveelheden. 

 
Hoeveel water is benodigd voor irrigatie? 

- Een inschatting van de minimaal benodigde hoeveelheid water voor irrigatie in een droge periode (in liters per 

dag).  

- Doel hiervan is: Is de hoeveelheid water uit de springs in een droge periode voldoende voor de irrigatiebehoefte. 

- Wanneer is hoeveel water nodig? Hoe verloopt de waterbehoefte door het jaar? Is dit het hele jaar gelijk, of in 

bepaalde maanden meer of minder? 
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Kaart van het gebied 

- Probeer een kaart te tekenen van het gebied waarin de landbouw plaatsvindt en het water nodig is. Hoe groot is 

het, waar liggen de waterbronnen, waar de akkers? Hoe zit het met de hoogteverschillen? Geef ook aan waar de 

foto’s zijn genomen. 

 

Organisatie waterboard en sociaal aspect :  

- Wat zijn de ideeën van de lokale mensen over een irrigatiesysteem?   

- Wie gaat zich van het dorp bezighouden met het irrigatiewater? Wie kan helpen bij ontwikkeling? 

- Wie gaat het beheren en onderhouden?  

- Wat zijn de kosten voor onderhoud? Wie betaalt dit? Hoeveel moet men betalen om gebruik te mogen maken van 

het irrigatiewater? 

- Zijn mensen bereid of in de gelegenheid om, te betalen voor water?  

 

Belangrijke zaken om mee te nemen: 

- Fototoestel. Maak voldoende foto’s van het gebied, van de bronnen, riviertjes, akkers etc. 

- GPS (als je deze niet hebt kunnen we er misschien ergens een regelen of wellicht heb je ook een GPS op de 

telefoon) 

- Stopwatch (voor meting bij springs) 
 


