Droogte: verbod op beregenen

Pas op de plaats
voor inundatie
Bollenkwekers met plannen voor inundatie dreigen die te moeten
uitstellen. Door de aanhoudende droogte wordt water steeds schaarser.
Verschillende waterschappen hebben al een beregeningsverbod ingesteld.
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oldoende water uit sloten kunnen halen, is
essentieel voor kwekers die hun land willen
inunderen. Dit gebeurt rond half juli op de
zandgronden in de Duin- en Bollenstreek en
in Noord-Holland. Bĳ het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (grofweg ten noorden van Amsterdam)
is een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater voorlopig niet aan de orde. Zĳ halen momenteel via dertig
inlaatpunten zoet water uit het Ĳssel- en Markermeer.
Zolang de aanvoer van water uit de grote rivieren vanuit
Duitsland zo blĳft, verwacht Hollands Noorderkwartier
geen problemen.
In het gebied van het Hoogheemraadschap van Rĳnland,
ligt dat anders. Daar komt zoet water vooral uit de Lek
en de Hollandse Ĳssel, waardoor hier sneller een tekort
kan ontstaan. Volgens dit schap wordt er veel uit de kast
gehaald om voldoende zoet water te hebben. Via de zogenoemde Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen
(KWA-routes) wordt momenteel via drie trajecten zoet
water uit het Amsterdam-Rĳnkanaal en de Lek naar het
boezemstelsel van Rĳnland gehaald.

BERADEN
“Zoals het er nu naar uitziet, kan Rĳnland in het zoete
water blĳven voorzien”, zegt Piet van der Poel, kringvoorzitter Duin- en Bollenstreek bĳ de KAVB en tevens
hoofdbestuurder van het schap. Is dat niet meer het
geval, dan worden de landelĳk afgesproken regels over
de sectoren toegepast. Deze regels zĳn bekend onder de
naam ‘verdringingsreeks’. Volgens deze reeks zĳn de
intensieve teelten, waaronder de bloembollensector valt,
de sectoren die het langst van water worden voorzien. Die
verdringingreeks is (nog) niet aan de orde.
De KAVB dringt er bĳ Rĳnland op aan in gesprek te
blĳven met de sector over mogelĳke toepassing van deze
regels. Ze wil dat kwekers hierover tĳdig info krĳgen,
zodat ze voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Omdat
inundatie van percelen gedurende enkele weken voldoende beschikbaarheid van zoet water vereist, vraagt de
belangenbehartiger kwekers die willen starten met inun19 juli 2018
deren zich te beraden of dit nu wel verstandig is. Rĳnland
kan namelĳk niet garanderen dat er de komende weken
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voldoende
zoet water is. Mogelĳk is het daarom beter de
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ontwikkelingen af te wachten en inunderen uit te stellen,
aldus De KAVB. Overigens is het niet duidelĳk of er al
kwekers zĳn die inunderen, maar dit is wel de periode
waarin kwekers het land hiervoor gaan klaarmaken.

ONRUST BIJ KWEKERS
Volgens Piet van der Poel faciliteert het schap kwekers die
inunderen of gaan inunderen nu nog. Als oud-bollenkweker snapt hĳ als geen ander dat eventueel niet of later
dan gepland kunnen inunderen veel impact heeft op de
bedrĳfsvoering. Hĳ merkt momenteel bĳ kwekers onrust.
“Een kweker inundeert namelĳk vanwege een calamiteit,
bĳvoorbeeld omdat er in die grond stengelaaltjes zitten.
Andere kwekers hebben inundatie zo eens in de vĳf, zes
jaar opgenomen in hun vruchtwisselingschema om zo
van onder andere wortelonkruiden, schadelĳke ziekten
en organismen, en opslag af te komen.”
Bĳ dat laatste is niet inunderen en dus een jaartje
overslaan te overzien. Echter, niet-geïnundeerde grond
met daarin stengelaaltjes wordt niet vrĳgegeven door
de BKD en dan mag een kweker hier geen bolgewassen
op kweken. Knolgewassen zoals Dahlia, Zantedeschia
en wortelen mogen wel. Kwekers die moeten inunderen
vanwege stengelaatjes en dat dus niet kunnen, zullen afhankelĳk van hoeveel grond dit is, een probleem met hun
vruchtwisseling kunnen krĳgen. Zĳ moeten dan mogelĳk
grond gaan bĳ huren of gaan schuiven in hun vruchtwisselingsschema.
Inundatie kan alleen in de zomer of in het najaar gebeuren. In de winter heeft het niet veel zin, want dan zĳn
de aaltjes in rust gezien de lagere grondtemperatuur. In
theorie is het volgens Van der Poel wel mogelĳk dat het
inunderen een maandje opschuift naar augustus. “Net na
oktober kunnen tulpen ook de grond nog in.”
Inunderen wint in de bollensector de laatste jaren juist
aan populariteit. Het is een goed alternatief geworden voor
diepploegen en chemisch ontsmetten zoals dat vroeger
gebeurde. De sector heeft inunderen als een duurzame,
biologische en goede manier om de grond te ontsmetten al
een tĳdje omarmd. Voor chemische ontsmetting kunnen
kwekers nog wel een ontheffing krĳgen, maar de sector
maakt hier liever geen gebruik van. Bovendien werkt chemische ontsmetting niet goed als het te droog is.
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‘Gevolgen van droogte
nog te overzien’
Als het niet nóg een maand droog blijft, zijn de gevolgen nog wel
te overzien, verwacht teelt- en bedrijfsadviseur Henk van den
Berg. Het grondwater staat hoog en beregenen kan nog uit de
sloot. Een ander verhaal wordt het als het Hoogheemraadschap
van Rijnland zijn voornemen voor een beregeningsverbod uitvoert.
“Dan komen vasteplantenkwekers in de Bollenstreek die bloemen
snijden in de problemen, want die moeten elke dag beregenen.
Zeker gewassen die uit het ijs komen, vallen of staan bij water.
Deze kwekers zullen ontheffing moeten aanvragen.”
Van den Berg vraagt zich ook af of het Hoogheemraadschap veel
opschiet met een verbod. De grootgebruikers zijn te vinden onder
de bollentelers met soms bijvoorbeeld wel 30 ha tulpen, maar
die zijn bijna allemaal al klaar en hoeven dus niet meer te beregenen. “Daartegen afgezet stelt een hectare bloemen beregenen
niets voor.” Van den Berg voorziet ‘grote rampen voor bepaalde
bedrijven’ als het beregeningsverbod er komt. “Dat komt neer op
de vernietiging van hele oogsten.”

Bruine vlekken in lelie
In de lelies ontstaan de laatste weken bruine vlekken, ziet Nico Hof
van CNB Teeltadvies. Voor een deel wijt hij dat aan structuurproblemen in de grond, waardoor de capillaire werking onvoldoende
is, maar ook door de langdurige droogte. Door een slechte opname van meststoffen ontstaan bovendien gebreken.
Normaal beregenen lelietelers één keer per week. “Maar daar
houd je het nu niet mee bij. De verdamping is vijf tot zeven millimeter per dag. Met iedere week twintig millimeter beregenen
ontstaat dus een tekort.” Volgens Hof kunnen lelietelers het ook
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niet bijhouden met beregenen door tijd- en19
capaciteitstekort.
“Vooral in de Noordoostpolder hebben veel lelietelers ook tulpen, dus die hebben het ook druk met de oogst. Daarnaast zijn
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er eenvoudigweg niet genoeg haspels.”
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