WATER

Zomaar even de haspel uitrollen en een dag lang beregenen is
niet overal mogelijk. In het zuiden en oosten van Nederland is er

De drupp els gaan tellen

minder oppervlaktewater en verscherpt de provincie de regels
voor onttrekking van bodemwater. Druppelirrigatie kan mogelijkheden bieden.
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igenlijk was 2015 geen goed testjaar, stelt adviseur Hans Kok van Delphy vast. “We konden pas ruim na het
planten de slangen uitrollen. Als we dat eerder hadden gedaan, waren ze net onder de
grond terechtgekomen en was het effect beter
geweest. Bovendien konden we geen controle
aanleggen. Er zat alleen verschil tussen bedden
met twee en met drie slangen.”
Kok heeft het over de proef bij teler Hans van
der Heijden met druppelbevloeiing in lelies. De
pilot vond plaats vanuit het project More crop
per drop, dat vorig jaar in Drenthe is gestart
op initiatief van Delphy en in samenwerking
met diverse partijen. De provincie Drenthe en
diverse waterschappen hebben voor de financiering gezorgd. Naast lelies lagen er ook proeven in consumptie- en zetmeelaardappels,
uien en soja.
Doel van het project is om na te gaan welke
mogelijkheden druppelbevloeiing via slangen
kan bieden in deze teelten, om zo de wateront-

trekking via beregening te beperken. Oftewel, is
dit een praktisch alternatief?

Leo van de Westelaken:

‘Vanaf de mobiele telefoon

‘Zonder beregening
geen lelieteelt’

kun je het apparaat
inschakelen. Dat geeft een
enorme rust’
Kok liet tijdens de Leliedag in Emmeloord al
diverse resultaten zien van het project in de
lelies. “Wat we zagen was dat de opbrengsten
bij twee en drie slangen per bed goed waren.
Een neveneffect was de afname van het aantal
dubbelneuzen. Bij twee slangen was dat 7 procent, bij drie slangen 3 procent. En bij drie slangen was de opbrengst ook hoger dan bij twee.”
Naast zwaardere bollen liet de proef in het eerste jaar nog een heel ander effect zien: de temperatuur in het gewas. “Omdat de grond voch-

tiger blijft, ook in warme periodes, neemt de
temperatuur in het gewas nogal af. Op warme
dagen kon dat vier graden schelen. Een koe-

Wilbert Mans:

‘Bronnen slaan stuk lastiger’
De provincie Limburg hanteert andere regels dan de naburige provincie Noord-Brabant. Wilbert Mans uit Weert teelt naast lelies ook diverse soorten groenten. Allemaal
teelten die gebaat zijn bij een goede watervoorziening. De regels rond het onttrekken van grondwater zijn sinds 2015 verscherpt, aldus Mans. “Nieuwe bronnen slaan is
een stuk lastiger geworden in Limburg. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle pompen zijn
voorzien van een label met een uniek nummer. Daarnaast zijn alle bronnen die er toen
waren met GPS ingemeten. Alles is dus geregistreerd. Je mag alleen een nieuwe bron
slaan, als daar een andere voor verdwijnt. Voor natuurgebieden geldt nog een extra
beperking. De labels van de pompen zijn blauw of wit. Alleen pompen met een blauw
label mogen worden gebruikt als je wilt beregenen in een natuurgebied.”
Deze strenge regels vormen voor de teelt van lelies en groente geen belemmering,
aldus Mans. “Wij kunnen er nog steeds goed mee uit de voeten. We huren veel land,
maar er liggen hier in de omgeving zoveel bronnen, dat dit eigenlijk nooit een probleem is. En ligt er geen bron in een perceel, dan is er binnen 100 meter vaak wel een
te vinden. Met beregeningsbuizen is dat goed op te lossen.”
Los van de regels rond beregenen is het vooral de kostprijs van beregenen die ondernemers terughoudend maakt, stelt Wilbert Mans. “Met de huidige dieselprijzen laat je
het wel uit je hoofd om vaker te beregenen dan nodig is. Beregenen is een noodzakelijk kwaad en geen hobby.”

14 • BLOEMBOLLENVISIE • 14 april 2016

ler gewas betekent minder stress en dus meer
bolgroei. Verder biedt deze manier van werken
ook een omgekeerd effect bij nachtvorst. Juist
door het druppelen koelt de lucht net boven
het bed minder af, waardoor het jonge gewas
minder risico loopt op schade door nachtvorst.
Hoe erg dat kan uitpakken, bleek afgelopen
voorjaar nog maar weer in diverse percelen
met tweejarig schub.”

MOBIELE TELEFOON
Het project krijgt dit jaar een vervolg, onder leiding van Delphy, dat projectleider en uitvoerder is. Naast het toedienen van water, zal ook
worden gekeken naar de mogelijkheden om
meststoffen toe te dienen. De kansen voor de
beperking van de emissie en mineralen lijken
groot.
Wat Kok vooral in dit project aanspreekt, is de
toepassing van moderne communicatietechnieken. “In het perceel staat een meetpaal die
tot 60 cm diep het vochtgehalte van de grond
meet. Via je mobiele telefoon krijg je informatie over de noodzaak om te beregenen. Vanaf
diezelfde telefoon kun je het apparaat inschakelen. Dat geeft een enorme rust. Je bent niet
meer verplicht om naar je perceel te gaan. Ook
als er iets mis is met een slang of dop krijg je
een melding via je mobiel.”

Naast dit gemak biedt druppelirrigatie meer
voordelen, vindt Kok. “Dit kun je ook heel efficiënt gebruiken op een gerende hoek. Als je
zo’n hoek gaat beregenen, komt er ook veel
water op de grond terecht dat niet bij het perceel behoort. Dat is hier niet het geval. Daarnaast gebruik je maar een fractie van de hoeveelheid water die nodig is bij beregenen. Wat
ook scheelt, is de kans op aantasting door Botrytis. Door de druppelirrigatie blijft het gewas
droger dan bij beregenen.”
Hij beseft dat de eerste investering stevig is.
“Wat veel telers echter vergeten, is dat beregenen met de haspel al gauw 250 euro per hectare per keer kost. Bovendien zijn de druppelslangen heel goed meerdere jaren te gebruiken.”
Een aspect dat nog wel meer aandacht verdient, is het gebruik van sterk ijzerhoudend
water. Daardoor kunnen op den duur de gaatjes dichtslibben met ijzeroxide. “Wellicht kunnen de nieuwe technieken die nu worden
ingezet voor de reiniging van spoel- en dompelwater hier nog perspectief bieden om het
ijzeroxide weer op te lossen.”
Over belangstelling voor het project hoort Kok
positieve geluiden. “Ik merk dat lelietelers hier
belangstelling voor hebben. Dit seizoen gaan
er al enkele tientallen hectares bij telers in de
druppelbevloeiing.”

Lelieteler Leo van de Westelaken
uit Sint Michielsgestel kan zonder beregening zijn lelies niet
telen. Omdat hij vanwege een ruime vruchtwisseling elk jaar vers
land wil, is de mogelijkheid van
het slaan van een bron voor beregening een eerste vereiste. “Dat is
het eerste wat ik wil weten als ik ga
huren. Daarnaast is drainage ook
een belangrijke wens.”
Van de Westelaken zit in de waterschappen De Dommel en Aa en
Maas met diverse Natura 2000-gebieden. Dat maakt land huren er
niet gemakkelijker op. “Als ik in
gebieden huur zonder beperkingen, dan hoef ik geen vergunning
meer te hebben om water te onttrekken. Een waterbeheersplan is
voldoende. In een straal van 2 km
van een Natura 2000-gebied zijn de
regels echter alleen maar strenger
geworden. Daar mag na 1 juli 2016
niets meer. Als een eigenaar daar
niet van oudsher al een vergunning heeft, dan gaan die gebieden
gewoon op slot.”
Voor Van de Westelaken maakt dat
de lelieteelt niet gemakkelijk. “Vlak
bij ons bedrijf liggen prima gronden voor de lelieteelt, maar daar
kan ik niet telen vanwege de beperkingen die horen bij Natura 2000. Ik
moet nu 15 tot 20 kilometer rijden
voor goed land. Ik vind dat geen
duurzame oplossing.”
Overschakelen op druppelbevloeiing is voor hem geen alternatief.
“Ook daar heb ik grondwater voor
nodig dat ik moet oppompen.”
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