#bovenkop

‘Water is niet
vanzelfsprekend’
De klimaatverandering brengt onder andere extremen in het weer met zich mee.
Zo stromen de greppels over van het water, en zo kun je de klei bij wijze van
spreken horen kraken van de droogte. Wat kun je als agrarisch ondernemer doen
om met die situatie om te gaan? En: wat gebeurt er al?
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas
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e zomer is nog maar amper begonnen, of droogte is al een issue. “Met name in het binnenland
wordt het droogteprobleem steeds groter. Aan de
kust zijn de veranderingen in neerslag minder
groot, dat blijkt ook uit recent onderzoek van de KNMI. De
uitdagingen voor bedrijven zijn per regio dan ook heel verschillend”, weet meteoroloog Helga van Leur. Zij spreekt van
drie soorten droogte: meteorologische droogte, agrarische
droogte en hydrologische droogte. “Op de meteorologische
droogte heeft de agrarische sector geen invloed: regen valt
wel of niet. De agrarische droogte kunnen we aanpakken
met beregening van gewassen. Als er te veel water aan de
bodem wordt onttrokken, zakt het grondwaterpeil en kan
daardoor een hydrologische droogte ontstaan.”

SAMENWERKING

Har Frenken, Waterschap Limburg: stuwen en peilgestuurde drainage.

De zomer is amper begonnen en nu is er al droogte.
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Als het gaat om oplossingen denkt Van Leur aan minder
droogtegevoelige gewassen of rassen, maar vooral ook aan
het langer vasthouden van water. “Wat kun je allemaal
doen om ervoor te zorgen dat de grond niet uitdroogt? Dan
kom je toch uit bij circulaire landbouw. Als voorbeeld: laat
restanten van je gewas op het land liggen in plaats van alles
om te ploegen. De aanwezigheid van organisch materiaal
en voldoende koolstof in de bodem verhogen de kwaliteit
en de weerbaarheid van de bodem en helpen vocht vast te
houden.” Op de korte termijn zijn er oplossingen mogelijk
zoals de aanleg van stuwen en druppelirrigatie in plaats van
beregening met de haspel. “Zoek daarbij samenwerking met
het waterschap; collectief zijn er meer voordelen te behalen
dan wanneer je het alleen doet.”
Uiteindelijk gaat het om het vinden van de juiste balans.
“Het mooiste zou zijn als we de droge periodes kunnen opvangen met het water dat in de natte periodes valt. Kunnen
we buffers aanleggen, het water ondergronds opslaan, en
kan dat op je eigen terrein of doe je dat in samenwerking
met het waterschap?” Van Leur ziet in het bergen van water
ook commerciële mogelijkheden voor de agrarische sector.
“Als jij je land gebruikt voor waterberging, zodat het later
bij droogte kan worden benut door de sector of kan worden
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teruggegeven aan de natuur, kun je het zelf niet gebruiken
en bewerken. Wellicht is daaraan een verdienmodel te koppelen in samenwerking met het waterschap. Onderzoek eens
wat er kan. Waar is behoefte aan en hoe kun je daar met je
bedrijf invulling aan geven? Daarmee maak je jezelf minder
kwetsbaar.”

POMPLABEL
Het Waterschap Limburg is al tien jaar bezig om, samen met
onder andere de agrarische sector, de droogte te bestrijden
met maatregelen voor de korte en de lange termijn. Recent
heeft het waterschap de Limburgse Integrale Wateraanpak
(LIWA) gepresenteerd met negen kernpunten op weg naar
een klimaatrobuust watersysteem. Ook in het verleden heeft
Waterschap Limburg al voorgesorteerd op de waterbeschikbaarheid. “Zo is er in 2008 een stand-still-beleid afgesproken
tussen waterschap, natuur en boerenorganisaties. Daarbij is
onder meer afgesproken dat er geen nieuwe putten en pompen meer bij komen”, vertelt bestuurder Har Frenken. “We
hebben 4.200 zogeheten kentekenplaten voor pompen en
9.200 kentekenplaten voor putten uitgegeven en dat is het.
Als een agrariër stopt met zijn bedrijf, kan hij zijn pomplabel verkopen aan een andere agrariër. Verder zijn er zo’n
1.500 stuwen in boerengreppels aangebracht en werken boeren met peilgestuurde drainage. We hanteren een strakke
regelgeving omtrent de stuwen die verplicht omhoog moeten worden gezet om water vast te houden. In het begin was
daar veel weerstand tegen, maar nu zien boeren het steeds
meer als een standaard handeling in hun bedrijfsvoering.”
Ondernemers moeten bovendien een jaaropgave doen van
hun waterverbruik. “Met dat hele pakket aan maatregelen
houden we het waterverbruik in ons werkgebied onder controle en sparen we per agrariër zo’n anderhalve beregeningsbeurt uit.” Frenken wil ernaartoe dat agrariërs bedrijfswaterplannen maken waarin ze in kaart brengen hoe ze omgaan
met het water dat op hun percelen valt, bijvoorbeeld met
behulp van stuwen en peilgestuurde drainage. “Laat zien
wat je allemaal doet om het water vast te houden. Daarmee
geef je de samenleving inzicht in je werkwijze, leg je verantwoording af en ontstaat er meer begrip als je water onttrekt
voor je gewassen.” Want water ‘is geen vanzelfsprekendheid
meer’. “Dus ook de landbouw moet in beweging komen.”
Een ander punt van aandacht ligt bij het waterschap zelf,
zoals Frenken al in een eerdere editie van Greenity aangaf:
“Er loopt 1,4 miljard kuub water weg via de Maas die als een
soort grote drainagebuis dienst doet. De afvoer van water
moet worden vertraagd. In onze Limburgse Wateranalyse
staan maatregelen die ook daaraan bijdragen. Door in het
hele beekdal meer water te bergen in beken en peilen op te
zetten, kunnen we in Limburg nog veel meer water vasthouden.”
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MARCEL MARKHORST | BRUGT

Druppelirrigatie

Met druppelirrigatie is veel water te besparen.

Marcel Markhorst uit Brugt gebruikt druppelirrigatie in zijn lelies.
“Ik ben eerst gaan experimenteren met een perceel van 500 meter:
de helft beregenen met de haspel en de helft via druppelirrigatie.
Het deel dat ik via de drip water had gegeven gaf een hogere bolopbrengst.” Over de andere voordelen vertelt Markhorst: “Als je beregent via de haspel blijft het blad lang nat en dat verhoogt de kans op
zuur. Bij druppelirrigatie is dat niet aan de orde. Bovendien vindt er
geen afspoeling plaats vanaf het blad.” Markhorst constateert verder
dat hij via druppelirrigatie ongeveer de helft minder water gebruikt.
“Je geeft gerichter water, neemt de paden niet mee en omdat de
druppelleidingen door de bodem gaan, kun je de grond lekker vochtig
maken.” Druppelirrigatie is bij uitstek geschikt voor tweejarige schub
want: “Dan is er tussen de planten genoeg ruimte voor de slangen.”

PIETER DOGETROM | ACHTHUIZEN

Peilgestuurde drainage

Water opslaan in een bassin is een veelgebruikte oplossing.

Tulpenkwekerij Vido Fleur in Achthuizen werkt met peilgestuurde
drainage, vertelt Pieter Dogterom. “In het land staan diverse peilbuisjes. Via het drainagesysteem pompen we de put vol waardoor
het water omhoog komt, waardoor het grondwaterpeil stijgt van zo’n
1,20 meter naar 40 centimeter. De exacte hoogte kun je instellen.
Zo houden we de wortels goed vochtig. Daarnaast moeten we af en
toe toch beregenen, maar veel minder, ongeveer de helft van wat we
eerst deden. Dus dat scheelt flink.”

CORNÉ VAN AERT | BREDA
In het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier is projectleider watersystemen en verziltingsspecialist Wybo Nĳdam betrokken bĳ het project
Boeren Meten Water. “Boeren meten het zoutgehalte in perceelsloten en hoofdwaterlopen en houden zo de waterkwaliteit voor beregening in de gaten.” Op Texel loopt in dit kader
een pilot rond de effectiviteit van zoetwatermaatregelen.
Op Texel is de aanwezigheid van zoet water in een gewone
zomer al een probleem, laat staan in een extreem droge zomer. Het eiland ontbeert immers de aanvoer van zoet water
en wordt omgeven door zout water, dat zich continu aan het
eiland opdringt. Begin dit jaar is in de polder Eĳerland een
grote, innovatieve zoete stuw geplaatst die het zoute water
afvoert en het zoete water vasthoudt. Het is de bedoeling
meer zoete stuwen in deze polder en in ‘t Noorden te plaatsen. “In augustus 2019 zĳn we gestart met een nulmeting
die de uitgangssituatie in beeld brengt. Vanaf augustus 2020
gaan we de eerste zoete stuw in werking zetten en het effect
meten. Over de resultaten van dit onderzoek gaan we te
zĳner tĳd communiceren.”
Om het droogteprobleem op te lossen, is er meer nodig dan
alleen stuwen plaatsen, vindt Nĳdam. “Daarvoor moeten we
naar het totale waterbeheerssysteem in de polder kĳken. Op
dit moment wordt het water vanuit de duinen zo snel mogelĳk naar de gemalen geleid en van het eiland afgespoeld. We
willen de verblĳftĳd van het water verlengen door de
stroomrichting te veranderen en daartoe nieuwe watergangen graven en bestaande watergangen verbreden. Als we de
zoete stuwen en de aanpassingen in het watersysteem naast
elkaar laten lopen, kunnen we veel bereiken in het bestrĳden van verdroging en verzilting.”
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Grondwater oppompen
Corné van Aert van Van Aert Flowers in Breda teelt 70 hectare zomerbloemen en 30 hectare Astilbe. “Vooral Astilbe heeft veel water nodig.
Wij pompen grondwater op, filteren dat en slaan het op in een bassin. Dat water gebruiken we voor de beregening van het gewas.” Het
bassin is zo’n 75 bij 85 meter. “Als we niet continu water bij pompen
vanuit de bodem, is het bassin in drie dagen leeg. De pomp haalt zo’n
60 kuub water per uur naar boven.” Het voordeel van deze werkwijze dient zich vooral aan bij droogte. “Als er dan een beregeningsverbod komt, hebben wij nog een reserve en kunnen we in elk geval drie
dagen langer uit de voeten.”

HANS VAN DER MEER | NIEUWE WETERING

Wateropslag in silo
Hans van der Meer teelt Astilbe-op-pot in Nieuwe Wetering. Voor de
beregening van het gewas in de kas heeft hij een silo laten bouwen
waarin hij zo’n 1.600 kubieke meter regenwater kan opslaan. “Dat
bleek al snel niet voldoende, dus heb ik er nog eens 1.000 kuub bij
laten bouwen. Dat water is nu al voor driekwart op.” Met oppervlaktewater vult hij de silo’s bij. Op het moment van het interview valt
er gelukkig weer wat water. “De kunst is om dat zo goed mogelijk op
te vangen. Het moet niet te hard gaan.” Voordat hij nieuwe plannen
voor de wateropslag gaat maken, kijkt hij dit seizoen nog even aan.
“Je kunt geen plan maken op één jaar.”
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