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Dossier Omgaan
met droogte

co

De voorbije weken kregen we toch al wat regen, maar nog
niet voldoende om gerust te zijn voor de rest van het
seizoen. We moeten ons instellen op te natte en te droge
omstandigheden, eventueel minder droogtegevoelige
gewassen telen, ervoor zorgen dat we kunnen irrigeren en
ook zuiniger omgaan met ons water. We zochten een
antwoord op de vraag hoe het gesteld is met onze grond
watervoorraad en verzamelden wat ideeën die een aanzet
kunnen zijn voor een bedrijfsmatige aanpak van het
droogteprobleem.
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“Je kan elke druppel
maar één keer
oppompen”

er

Marijke Huysmans is professor in grondwaterhydrologie aan de VUB
en ook aan de KU Leuven. In tijden van droogte duikt haar naam wel
eens op in de media, omdat ze een klare kijk heeft op de dynamiek van
onze grondwatervoorraden. Ons gesprek maakte duidelijk dat we zorg
moeten dragen voor ons grondwater, zeker nu we geregeld
geconfronteerd worden met langere droogteperiodes.
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Patrick Dieleman
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rofessor Huysmans bevestigt
dat België niet goed scoort voor
de waterstressindex. “Die
bekijkt hoeveel water er beschikbaar is
in een land en vergelijkt dat cijfer met
wat er nodig is. Bij de beschikbaarheid
spelen vooral de hoeveelheid neerslag,
de aanwezigheid van grote rivieren die
water kunnen aanvoeren en daarnaast
ook het grondwater. Om de behoefte in
te schatten, kijkt men vooral naar de
bevolkingsdichtheid en de aanwezig
heid van waterverbruikers zoals land
bouw en industrie. Wij zijn een heel
dichtbevolkte regio. Gelukkig zijn we
ook een welvarende regio, met veel
industrie en landbouw. Dat maakt dat
we veel water nodig hebben in vergelij
king met wat er beschikbaar is.”
Van al het grondwater dat in Vlaande
ren wordt opgepompt, wordt iets meer
dan de helft gebruikt voor drinkwater.
Industrie en landbouw gebruiken elk
ongeveer 20%. Die debieten nemen
jaar na jaar af. “Omdat de mensen van
alles horen over de lage grondwater
standen, heerst er in Vlaanderen een

misvatting dat er steeds meer grond
water wordt opgepompt door industrie
en landbouw. Dat is niet zo. Het ver
gunningenbeleid is heel streng. Zowel
in de vergunde als de werkelijk opge
pompte volumes zien we de laatste 20
jaar een significante afname.”

Regionale verschillen
Binnen Vlaanderen zijn er verschillen.
Limburg, en bij uitbreiding ook de
Kempen, zijn zeer goed voorzien van
grondwater. “Dat komt omdat er veel
goed doorlatende en dikke geologische
lagen zijn, zoals zand, grind in de buurt
van de Maas en dieper ook krijt, die
veel grondwater kunnen stockeren. In
Oost- en West-Vlaanderen zijn die
grondwaterreserves veel beperkter. Als
er na een lange droogteperiode minder
water staat in de rivieren, zitten ze daar
veel sneller zonder alternatief. We
mogen niet vergeten dat Limburg ook
nog de Maas heeft. In de regio’s tus
senin is de situatie wat intermediair. In
Vlaams-Brabant hebben we de zanden
van Brussel en enkele krijtlagen, ->
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Een wadi is een kunstmatige glooiing,
die bij hevige regen het water opvangt,
zodat het nadien kan infiltreren in de
bodem of vertraagd kan worden afge
voerd naar de beek.

er

En de landbouwsector?

Op de vraag of ze tips heeft voor landen tuinbouwers, reageert Huysmans
dat er heel veel mogelijkheden zijn om
regenwater te hergebruiken. “Het is
zeker mogelijk om nog meer regenwater
op te vangen en te bufferen. Dat geldt
ook voor het hergebruik van afvalwater.
Europa wil dat sterk stimuleren.
Er vallen ook nog winsten te boeken
met het gebruik van bemalingswater
van bouwwerven. Er zijn in jullie sector
zeker ook nog mogelijkheden om
rationeler om te gaan met water. Een
pijnpunt dat met landbouw te maken
heeft, is dat van de drainagegrachten.
Ik begrijp dat een landbouwer niet
houdt van te natte gronden, omdat hij
die niet kan bewerken. Maar daardoor
verdwijnt er heel veel water in de
drainagegrachten. Ik denk dat de sector
er zich ook wel van bewust is dat dit
uiteindelijk niet goed is voor zichzelf.
Landbouw is samen met de natuur het
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Om de grondwatervoorraden op peil
te kunnen houden, moeten we met z’n
allen ervoor zorgen dat de neerslag
niet snel via beken en rivieren weg
loopt naar de zee. “Die moet zo veel
mogelijk ter plaatse kunnen blijven om
te infiltreren in de bodem. De infiltra
tie is eigenlijk de enige bron van
grondwater. In Vlaanderen voedt tus
sen de 25 en 30% van onze neerslag de
grondwatervoorraden. Ik pleit gere
geld voor meer infiltratiecapaciteit,
omdat te veel regenwater in de riolen
terechtkomt. Zeker nu we geconfron
teerd worden met heel droge periodes,
moeten we ervoor zorgen dat het
water in de natte periodes kan infiltre
ren in de grond zodat we het daar kun
nen opslaan. Vooral in Vlaanderen
hebben we een heel hoge verhardings
graad. In regio’s met een vergelijkbare
bevolkingsdichtheid in Nederland en
Duitsland ligt die veel lager. Dat is
vooral een gevolg van onze ruimtelijke
ordening. Het is perfect mogelijk om
zo te bouwen en wegen aan te leggen
dat het water beter kan infiltreren.
Daar wordt nu wel op ingezet – een
infiltratieput is nu bijvoorbeeld ver
plicht bij nieuwbouw. Een wadi in de
tuin is ook in staat om water tijdelijk
te stockeren om het te laten infiltreren.
Als je wil bouwen of een weg gaat ver
harden, denk dan zeker na over de
vraag of je het water kan hergebruiken
of laten infiltreren.”

© PATRICK DIELEMAN

Infiltreren

Prof. Marijke Huysmans:

“We moeten ervoor zorgen dat het
water kan infiltreren in de bodem.”
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eerste slachtoffer in een droogteperiode.
Er valt veel te bereiken met slimmer
draineren, bijvoorbeeld peilgestuurde
drainage, waarbij men alleen draineert
op momenten dat het echt nodig is.
De rest van de tijd kan men het water
vasthouden. De landbouwsector kan
daar een grote rol in spelen. Dat komt
overigens de sector zelf ten goede.”
Peilgestuurde drainage maakt geen
deel uit van het onderzoeksdomein van
Marijke Huysmans, maar ze merkt in
haar grondwatermodellen wel dat een
deel van het grondwater verdwijnt
door drainage. “Dat is een belangrijke
flux, maar daar een cijfer op plakken is
moeilijk en sterk afhankelijk van de
plaatselijke situatie. We zien dat toch
10 tot 30% van de uitstroom het gevolg
is van drainage, maar dat cijfer moet
sterk genuanceerd worden. In die
modellen zitten ook heel veel kleine
beekjes en rivieren die niet expliciet in
het model steken, maar in de praktijk
ook als een soort van drainage werken.
Er is ook heel wat drainage bij onder
grondse constructies zoals garages.
Je zal mij dus nooit horen zeggen dat de
landbouwsector verantwoordelijk is
voor 10 tot 30% van die uitstroom.
Recent vroeg ik het aan een professor
van de bio-ingenieurs, maar ook zij
weten niet hoeveel het precies is.”
Te onthouden valt dat we met minder
en slimmer draineren en meer infiltre
ren al belangrijke stappen zetten om
ons grondwater beter op peil te hou
den. “Verder zorgt het hergebruiken
van regenwater en gezuiverd afvalwa
ter voor winst, want elke druppel die je
hergebruikt moet je niet oppompen.
En bovendien is die druppel er dan nog
in tijden van droogte. Uiteindelijk kan
je elke druppel maar één keer oppom
pen. Uiteraard is dit geen zuivere winst,
want voor veel van die zaken zijn
investeringen nodig. Maar er zijn toch
al enkele mooie projecten die aantonen
dat het mogelijk is. Ik vermoed dat veel
landbouwers toch in die richting
beginnen te kijken.” n

nd

waarin ook nogal wat grondwater zit.
Eigenlijk zijn het vooral Oost- en
West-Vlaanderen die minder goed
voorzien zijn.”

percelen met een helling, omdat ze een
uniforme watergift over de hele slang
garanderen.

Denk na over de plaatsing
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Druppelslangen worden meestal boven
gronds geplaatst, naast of tussen de
gewasrijen. Worden ze ondergronds
geplaatst, dan is er geen rechtstreekse ver
damping via de bodem, wordt de kans op
vraatschade aan de slangen sterk beperkt
en is er geen schade door mechanische
grondbewerkingen. Een moeilijkheid is
wel het aanleggen en weer oprollen van de
slangen. Vooral dit laatste moet nog verder
worden gemechaniseerd, zodat hergebruik
mogelijk wordt. Als ze op 28 cm diepte
worden geplaatst, zijn ze nog moeilijk uit
de bodem te halen. Denk dus goed na over
welke slang bij jouw perceel en teelt past.
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Meerwaarde van
druppelbevloeiing
bij asperges en prei

py
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Met een efficiënte irrigatie kan je opbrengst met 25 tot 50% toenemen.
Druppelirrigatie is een van de meest efficiënte irrigatievormen, die in de
groente- en fruitteelt al op veel bedrijven wordt toegepast. Zo zorgt deze
techniek voor een waterbesparing van 15% in de aspergeteelt. Aspergeteler
Sooi Bries is alvast overtuigd van de voordelen van druppelbevloeiing.
Jan Van Bavel

H
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et Proefstation voor de Groente
teelt (PSKW) voerde al veel
onderzoek uit rond druppelirri
gatie in groenten. Proeven in herfstprei in
2018 en 2019 toonden de meerwaarde in
productie aan bij het gebruik van druppel
slangen ten opzichte van een boven
grondse beregening met sprinklers. In
2018 kregen beide behandelingen een
watergift van 176 l/m² en werd er een
meeropbrengst van 20% behaald in de
behandeling met druppelirrigatie. In 2019

was de watergift bij de irrigatie met sprin
klers (129 l/m²) 27% hoger dan bij irrigatie
met druppelslangen (101 l/m²), maar de
opbrengst was nog steeds zo’n 14% lager in
de behandeling waar geïrrigeerd werd met
sprinklers. Druppelslangen bestaan in
allerlei maten en vormen. Gecoate slangen
houden insecten en knaagdieren op
afstand en beperken zo de schade, wat
zeker in droge jaren een voordeel is. Druk
gecompenseerde slangen kunnen een
oplossing bieden voor lange percelen of

Goedkoper bij recuperatie
Uit een doorrekening voor de periode
2017-2019 van de Bodemkundige Dienst
van België (BDB) via zijn bodemwaterba
lansmodel blijkt dat haspelberegening en
druppelirrigatie ongeveer evenveel kosten.
Hoe hoger de irrigatiegift, hoe voordeliger
druppelirrigatie wordt, omdat de arbeid en
energiekost lager doorweegt. In de periode
2017-2019 was op een proefperceel prei in
Bocholt, als typevoorbeeld, gemiddeld
150 mm irrigatie/ha nodig om een opti
male gewasgroei te verzekeren. In een
extreem klimaatscenario, met toene
mende neerslag in de winter en droogte in
de zomer, is druppelirrigatie 20% tot 40%
goedkoper dan haspelberegening. In meer
gematigde klimaatscenario’s benadert de
kost van druppelirrigatie die van haspel
beregening. Bij druppelirrigatie is de aan
koop van de slangen de belangrijkste kost.
Werk je met meerjarige dikwandige slan
gen, of kun je ze gedeeltelijk recupereren,
dan is druppelirrigatie 10 tot 25% goedko
per dan haspelberegening. Per hectare en
per jaar is de druppelirrigatie dan 120 tot
500 euro goedkoper. In het Irriwijsproject
voerde PSKW metingen uit om de homo
geniteit van de afgifte van enkele druppel
slangen te evalueren. ->
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Aspergeteler Sooi Bries uit GroteBrogel toont de eerste asperges van
2019 aan Wouter Beke.

Aardbeitrayveld finalist
in Europese wedstrijd
Het VLIF-innovatieproject ‘Aardbeitray
veld’ van aardbeienteler Kris De Guffroy
uit Oostkamp was een van de vijftien
finalisten in de categorie ‘Bio-economie’
in de Europese wedstrijd Rural Inspiration
Awards 2020. Kris ontwikkelde vijf jaar
geleden op zijn bedrijf een teeltsysteem
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Pieter Janssens van de Bodemkundige
Dienst van België schat dat je met
druppelirrigatie in vergelijking met
het irrigeren met een haspel zowat
15% water kan besparen. “Uit onze
proeven in prei konden we besluiten
dat het in teelten die pas laat op het
seizoen de bodem bedekken mogelijk
is om tot 25% water te besparen. Maar
in mais of aardappelen is het effect
kleiner, omdat ze al vroeger de bodem
bedekken en daardoor verdamping van
het irrigatiewater tegengaan.” Hij merkt
op dat druppelirrigatie goedkoper wordt
als werken met een haspel vanaf 5 tot
6 keer irrigeren. “Ook het verplaatsen
van het materiaal kost geld, de
druppelslangen blijven ter plaatse. Ze
hebben ook als voordeel dat je minder
energie nodig hebt.”
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Aspergeteler Sooi Bries uit Grote-Brogel
is overtuigd van de voordelen van drup
pelbevloeiing. Hij past het sinds 2016 op
grote schaal toe. “Driekwart van onze
percelen wordt geïrrigeerd met drukge
compenseerde druppeldarmen”, vertelt
hij. Enkele lijnen werden vervangen door
niet-drukgecompenseerde types. “Uit
proeven blijkt dat de uniformiteit van de
afgifte bij drukgecompenseerde slangen

© JAN VAN BAVEL
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Aspergeteler Sooi
Bries spaarde met
druppelbevloeiing 15%
water uit.

Water en energie uitsparen

36

Hoeveel
water kan
je besparen
met druppel
bevloeiing?

nd

merkelijk beter is. Op een lengte van
200 meter vertonen niet-drukgecom
penseerde slangen 10-15% minder
afgifte op het einde van elke lijn. Uit
veldproeven door de BDB bleek dat ik
met een haspel minimum 15% meer
water verbruikte. Met druppelbevloeiing
is het gemakkelijk water geven. Boven
dien worden de aspergeplanten niet ziek,
omdat het de planten zelf niet nat maakt.
Ik spaar ook stookolie uit, omdat de
pomp om de druppelbevloeiing aan te
drijven veel kleiner is dan bij een haspel,
vermits die aan lage druk werkt.” n

In het project DRIP, dat tot maart 2024
loopt, werken de partners BDB, de proef
centra PCG, PSKW, Praktijkpunt Land
bouw Vlaams-Brabant en de afdeling
Bodem- en waterbeheer van KU Leuven
een draaiboek uit voor de correcte keuze
en het gebruik van bodemsensoren. Het
project moet ook de waterbesparing en
rentabiliteit van druppelirrigatie voor de
tuinbouwer kwantificeren en een drup
pelirrigatiesysteem koppelen aan een
online datagedreven adviesplatform.
Vorig najaar startte ook het Interegpro
ject Smartgrowers. In een van de thema’s
wordt gewerkt rond het monitoren van
het bodemvocht via sensoren op velden
waar druppelirrigatie wordt toegepast.
Een optimale aansturing van de irrigatie
zal de waterefficiëntie verder vergroten.
Samen met boomkwekerijen, blauwe
bessen- en aspergetelers bundelen
PSKW, PCS, pcfruit en ILVO hun exper
tise hierin.
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Nieuwe projecten

dat het mogelijk maakt om aardbeiplan
ten in mobiele trays boven de grond te
telen. Onder de bakken is een collector
gebouwd om het overtollige irrigatiewater
op te vangen. Het water wordt ontsmet en
kan nadien volledig worden hergebruikt,
waardoor het een volledig gesloten sys
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Coöperaties
zorgen voor water
zekerheid

ht

Om de productie en kwaliteit van
groentegewassen op peil te houden, is irrigatie een noodzaak. Maar
voldoende water ter beschikking
hebben, is vaak een knelpunt. Binnen
het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ werd een
tool ontwikkeld waarmee je de kostprijs van beregenen kunt bepalen. Het
model is uitgevoerd als een rekenblad
en houdt rekening met de variabele
en vaste kosten en of water al dan
niet moet worden aangevoerd.
Om het bevattelijker te maken,
werden in het model bij wijze van
voorbeeld cijfers opgenomen. Daarbij
komt men aan een kostprijs van
204 euro/ha per beregeningsbeurt
(25 l/m²) als er water beschikbaar
is bij het perceel. Maar als je water
moet aanvoeren (afstand tot de
waterbron tussen 5 à 10 km), lopen
de kosten op tot liefst 785 euro/ha
per beregeningsbeurt. Je vindt de
beregeningstool op onderstaande
websites.
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Bereken je
kosten van de
beregening
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www.pcgroenteteelt.be of
www.inagro.be (gebruik ‘kostprijs
beregening’ als zoekterm)

teem wordt. Zijn watergebruik daalde
daarmee drastisch met maar liefst 80%.
Het plaatsen van de planten in de trays is
geautomatiseerd, net als het rooien van de
plantjes uit de trays. Ook het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen nam af en
de plantdichtheid is meer dan verdubbeld
van 35 naar 72 planten/m². De automati
sering van sommige taken maakte het
makkelijker om personeel op zijn bedrijf
aan te werven en te houden. n

Water is een kostbare grondstof voor land- en tuinbouwers. De droge
zomers van de laatste jaren en dit droge voorjaar benadrukken hoe
belangrijk het is om voldoende water beschikbaar te hebben. Naast het
voldoende bufferen van water in nattere periodes is het minstens even
belangrijk om er spaarzaam mee om te gaan.
Anne-Marie Vangeenberghe, innovatieconsulent Coöperatief ondernemen, Innovatiesteunpunt

E

en irrigatiesysteem laat toe
water vanuit een waterloop,
vijver of een andere waterbuffer
naar de akkers te brengen.

Samenwerken
Investeren in een irrigatiesysteem kost
wel veel geld en wie eigenaar is van het
systeem heeft de macht in handen.
Door een coöperatie op te richten die
eigenaar en beheerder is van het irriga
tiesysteem, houden landbouwers het
stuur in eigen hand. Al in 2001 richtten
tientallen boeren uit Kinrooi Ciro cv op

(Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling
Ophoven). Zij pompen water uit de
nabijgelegen grindputten om hun teel
ten te beregenen bij watertekort.
In 2017 ging Inero cv van start in het
West-Vlaamse Ardooie. Inero is een
coöperatie van land- en tuinbouwers,
waarvan de velden in de buurt van het
groenteverwerkingsbedrijf Ardo lig
gen. Voor Ardo is de aanvoer van
groenten cruciaal. Het bedrijf gebruikt
heel veel water voor het wassen en
blancheren van de groenten. Na
gebruik wordt dat water gezuiverd en ->
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Ook bij ASR zal een aansluiting het
gestockeerde water naar de plaats
brengen waar het nodig is. Intussen
wordt ook onderzocht of bruikbaar
water uit mestverwerking voor irriga
tie kan worden gerecupereerd. Werkt
die technologie, dan kunnen (coöpera
tieve) mestverwerkingsinstallaties
water aanleveren om de nabijgelegen
velden te beregenen.
Gezien de grote investeringen, de
gebiedsbenadering en/of het sec
toroverschrijdend karakter van water
projecten, zal de realisatie vermoede
lijk vaak in een samenwerkingsverband
gebeuren. Laten we hopen dat het coö
peratieve ondernemingsmodel wordt
overwogen. Een coöperatie is doelgedreven en niet winst-gedreven. Als
coöperaties een oplossing zoeken voor
het tekort aan kwaliteitsvol water,
gebeurt dit zonder twijfel op een
andere manier dan wanneer dit vanuit
een winst-gedreven vennootschap
gebeurt. Dat is belangrijk, zeker als je
de lange termijn voor ogen houdt. n

Ilse Geyskens,

adviseur Water- en Milieubeleid, Studiedienst
ilse.geyskens@boerenbond.be

en

opgeslagen in een waterbekken. Dit is
een zware investering, maar die ren
deert als het water daarna opnieuw
kan worden gebruikt. Ardo vond zijn
compagnon in Inero, die opgericht
werd nadat Ardo in de landbouwsector
polste of er interesse was voor het irri
gatie-idee. Een win-winsituatie voor
alle partijen, die feilloos invulling geeft
aan het circulaire economieprincipe
waar Vlaanderen meer op wil inzetten.
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Water is een
strategisch goed

Via een coöperatie
kunnen landbouwers
het stuur in eigen hand
houden.
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Inero legde in totaal 24 km leidingen
aan om het water van bij Ardo tot bij
de leden te krijgen.

Andere technieken
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Ciro en Inero kunnen zeker voor inspi
ratie zorgen. Maar behalve waterzuive
ring en irrigatie zullen in de toekomst
ook andere technologieën worden uit
gerold om bruikbaar water te verzame
len. Zo wordt de piste onderzocht rond
ondergrondse wateropslag (ASR, Aquifer Storage & Recovery). In Nederland
laat men een zoetwaterbel drijven op
brak water, maar ook in Diksmuide
wordt de ASR-methode onderzocht.

Zit je met een idee rond coöpera
ties in land- en tuinbouw en zoek je
ondersteuning? Neem dan contact op
met Anne-Marie Vangeenberghe
(interteamlid Innovatiesteunpunt voor
Landbouw en Platteland & Cera) via
016 28 61 23 of anne-marie.vangeen
berghe@innovatiesteunpunt.be.

Het wordt alsmaar duidelijker dat water
een strategisch goed is. Eentje waar we
spaarzaam moeten mee omspringen.
Water is en blijft cruciaal voor onze
sector. Er zijn al heel wat inspanningen
geleverd in het verleden om efficiënter
met water om te gaan in land- en tuinbouw. Maar er zijn zeker nog mogelijkheden tot verbetering. Dé oplossing zal
niet bestaan. Maar door aan verschillende knoppen te draaien en te sleutelen kunnen we ervoor zorgen dat we
als sector beter gewapend zijn tegen
langere droge periodes. Daarom dat we
vanuit Boerenbond dan ook pleiten voor
een meersporenaanpak, gaande van
meer water bufferen, over het gebruik
van waterbesparende technieken tot
het uitwisselen van waterstromen tussen bedrijven. In de praktijk merken
we nog te vaak dat de regelgeving niet
altijd stimulerend werkt. We vragen
dan ook met aandrang dat het beleid
de bestaande knelpunten zo spoedig
mogelijk wegwerkt.

De voorbije drie zomers was het zeer droog. Ook de zomer van 2020 kondigt
zich zo aan. In dit dossier stonden we stil bij de beperkte beschikbaarheid
van water en bij manieren om het bij de planten te krijgen.
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