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Droogteplan voor de overheid,
droogtestrategie voor jouw bedrijf
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De afgelopen droge zomers hebben velen doen inzien dat er op alle niveaus doordacht
met water omgegaan moet worden. Terwijl de Vlaamse regering werkt aan een
droogteplan op lange termijn, is het voor vele siertelers zoeken naar een geschikte waterstrategie op maat van het bedrijf.
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De Vlaamse regering werkt op aansturen van Europese
kaderrichtlijn Water aan haar derde waterbeleidsnota
(2020 – 2025). Bevoegd minister Zuhal Demir kondigt onder
andere een droogteplan en een afwegingskader voor prioritair watergebruik aan. Dat afwegingskader zal bepalen
wie bij waterschaarste voorrang krijgt op watergebruik en
wie niet.

Overheid werkt aan een droogteplan
Recent keurde de Vlaamse regering een waterbeleidsnota
goed. De nota bevat de visie op het waterbeleid voor de
komende vijf jaar en bevat een aantal plannen die ook een
impact zullen hebben op onze sector. Er werd werk gemaakt van stroomgebiedbeheerplannen, een strategisch
plan waterbevoorrading en een droogteplan. Het afwegingskader dat zal bepalen wie voorrang krijgt op watergebruik bij schaarste, zal hier een centrale rol spelen.

Levende materie
AVBS en Boerenbond volgen deze onderhandelingen van
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dichtbij op. Beide organisaties beklemtonen dat land- en
tuinbouw een sector is die met plantaardig en dierlijk leven
te maken heeft. Beschikbaarheid van water is niet optioneel maar cruciaal. Land- en tuinbouw is als leverancier
van open ruimte bovendien een deel van de oplossing.

Duurzame investeringen belonen
Al deze waterplannen zijn evenwel nog niet af, en zullen dit
ook niet voor de zomer zijn. Voor komende zomer zullen de
regels dus toegepast worden zoals in voorgaande jaren. Zo
vaardigde Antwerpen begin mei reeds een tijdelijk captatieverbod uit in tien stroomgebieden. Wat het afwegingskader
betreft, pleit AVBS ervoor dat de sierteeltsector een waardige plaats krijgt in de ranglijst van prioritaire watergebruikers. Zonder een voortdurende beschikbaarheid van water,
gaan planten verloren.
Bovendien is het zeer belangrijk dat telers die op een
doordachte manier geïnvesteerd hebben in het beschikbaar
hebben van voldoende water, hier in tijden van waterschaarste blijvend gebruik van kunnen maken. Duurzame
en preventieve investeringen moeten beloond worden.

“

Al deze waterplannen zijn
evenwel nog niet af.

Gewapend de zomer in

BS

Uiteraard is het ook de taak van de sector zelf om zo doordacht mogelijk met beschikbaar water om te gaan. Door zo
efficiënt mogelijk gebruik te maken van kwalitatief water,
kan de sector zichzelf op een duurzame manier beschermen tegen een langdurige droge periode. Beleidsmakers
denken op lokaal, Vlaams en Europees niveau na over de
juiste strategische aanpak; siertelers moeten dat op bedrijfsniveau doen.

Reeks opties
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Er zijn bedrijven die werk hebben gemaakt van een succesvolle droogtestrategie. Hierbij houden ze rekening met bij
welke soorten en aanplantingen er de meeste winst te
rapen valt bij extra irrigatie. Veelal zijn dat de verse aanplantingen en meest gevoelige soorten.
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In de praktijk kunnen bedrijfsleiders zich op verschillende
manieren beter wapenen tegen langdurige droogte. Serreen containerteelten laten zich al jarenlang bij uitstek lenen
tot het maximaal hergebruiken van water en dus het zo
goed mogelijk overleven van lange periodes zonder regen.
Hun populariteit zal alleen maar toenemen.
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Enkele jaren geleden waren bewateringssystemen in de
vollegrondteelten nog weinig courant. Nu komen ze meer
voor, waardoor telers zich steeds meer vooraf kunnen
wapenen tegen een lange periode zonder regenval.
Andere telers zetten dan weer in op het aanschaffen van
een waterkar, waarmee ze percelen die het nodig hebben
van extra water kunnen voorzien. Dat begieten kan dan via
een klassieke beregeningsinstallatie of met druppelirrigatiesystemen.
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FAVV levert geen
extra documenten voor
plantmateriaal naar het
Verenigd Koninkrijk

Ook druppelslangen vinden meer ingang in onze sector. Bij
een nieuwe aanplant worden deze soms preventief voorzien. Voor veel teelten is het evenwel nog zoeken hoe deze
kunnen toegepast worden, zonder dat ze hinder veroorzaken tijdens werkzaamheden.

Geruster het groeiseizoen in
De voorbije jaren werden we opvallend vaker geconfronteerd met een lange periode van droogte. In hoeverre deze
trend bevestigd zal worden of zelfs nog extremer zal worden, moet nog blijken. Cijfers over de klimaatverandering
boezemen op dat vlak niet veel vertrouwen in. Wellicht
zullen telers vaak weerkerende periodes van lange droogte
moeten incalculeren. Door tijd te maken voor het uitstippelen van een droogtestrategie op maat van jouw bedrijf, kom
je beter voorbereid aan de start, en kan je met een geruster gemoed het groeiseizoen ingaan. n
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Ook voor Olea europae moet het plantenpaspoort
volstaan voor export naar het Verenigd Koninkrijk.
De Europese Commissie vraagt lidstaten om geen bijkomende documenten met ‘officiële verklaringen’ af te leveren voor de export van bepaald plantmateriaal naar het
Verenigd Koninkrijk. Het plantenpaspoort moet volstaan.
FAVV laat nu weten dat ze dit ook zo zal toepassen.
Het gaat over tijdelijke maatregelen die het Verenigd Koninkrijk wil laten gelden in de bestrijding van Xylella fastidiosa, Agrilus planipennis, Ceratocystis plantani en Candidatus
Phytoplasma ulmi. Gewassen waarvoor deze maatregelen
zouden gelden zijn Lavandula sp., Nerium oleander en
Rosmarinus officinalis, en voor een aantal houtige gewassen
waaronder Platanus en Ulmus. De handel van Coffea, Olea
europaea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis is door deze
tijdelijke maatregelen niet meer mogelijk.
In een mededeling aan boomkwekers en groothandelaars
die plantmateriaal verzenden naar het Verenigd Koninkrijk
laat het FAVV nu weten dat het gehoor zal geven aan de
vraag van de Europese Commissie om geen andere documenten met officiële verklaringen over deze ziekten af te
zullen leveren.
AVBS hoopt dat alle lidstaten even consequent zullen zijn in
de toepassing van dit verzoek van de Europese Commissie.
Zo niet dreigen we in een situatie terecht te komen van
twee maten en twee gewichten en een ongelijk Europees
speelveld. n
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