: ALGEMEEN

VLIESDOEK

Levensduur
van vliesdoek
verlengen
Er zijn maar weinig mensen die
uitkijken naar het leggen van
vliesdoek, folies of netten. Ik spreek
uit ervaring, want ik heb jaren met
plezier alle werkzaamheden verricht
op het tuinbouwbedrijf van mijn
ouders, maar het afdekken ging niet
altijd van een leien dakje. Op de één
of andere manier waaide het altijd
toch harder dan voorspeld, lag het
vliesdoek niet zo vast als gedacht of
waren de pootjes van het hert toch
sterker dan het doek.
Tekst: Henry Rombouts, Cropshop

Nu, 25 jaar later, is Cropshop marktleider in Nederland met vliesdoek én heb ik tips hoe het best
gewerkt kan worden met afdek- en bevestigingsmaterialen. Het kan verkeren.

Wat is er dan verbeterd
in die 25 jaar?
Het doek is in de loop der jaren doorontwikkeld en
vele malen verbeterd. Het doek is een stuk sterker
geworden, waarbij met name de treksterkte in de
breedte van belang is. Ook word vaak vliesdoek
gebruikt met versterkte rand. Daarnaast is de manier van vastleggen ook doorontwikkeld en even zo
belangrijk. Hiervoor zijn inmiddels al vele creatieve
oplossingen.

Schepje zand erop
Een schep zand op de rand is een makkelijke manier
om doek tijdelijk vast te leggen. In elk geval, tot de
eerste storm. Het is belangrijk dat elke 2 meter
een stevige schep zand ligt. Nadeel hiervan is dat de
krachtverdeling van het doek ongelijkmatig blijft. Als
u aan één kant het doek dubbel klapt en daar grond
op legt, zorgt u er in elk geval voor dat het vliesdoek bij het opruimen niet beschadigd raakt.

Randzakken
De met grind gevulde randzakken worden vaak
voor het leggen van het doek op hun plaats gelegd.
Afhankelijk van het gewicht van de zakken is een afstand van 3-4 meter tussenruimte voldoende. Deze
methode wordt met name gebruikt bij teelten waar
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het doek vaak open en dicht gelegd wordt.

Sleuventrekkertje
achter de tractor
Op de plaats waar de rand van het vliesdoek komt,
wordt een sleufje getrokken ter breedte van deze
rand. Vervolgens word handmatig het doek in de
voor getrokken en gelijktijdig met de voet vast
getrapt.

Halfautomatisch
Met een (vaak zelfgemaakte) machine wordt een
voor geploegd en direct een rol vliesdoek afgerold.
Deze wordt handmatig in de voor geleid door een
persoon die op zijn/haar buik op de machine ligt.
Daarna wordt met dezelfde machine weer direct
dicht geploegd. Om de machine smal genoeg te
houden voor de openbare weg is het advies om rollen van maximaal 1.80m breed te gebruiken.

Automatisch afrollen
Andere mogelijkheid is een machine die het doek
automatisch afrolt. Het moet dan nog wel handmatig vastgelegd worden. Vaak kunnen deze machines
niet werken met strak opgerolde nieuwe rollen.
Deze rollen moeten vooraf omgerold worden op
een andere rol alvorens deze te gebruiken.

Grondpennen
Voor het vastleggen van wildnetten of klimaatdoeken zijn grondpennen uitermate geschikt. Neem
de juiste afmeting om het doek en/of net niet te

beschadigen. Het is ongeschikt voor vliesdoek en
geperforeerde folie.

Hoeveel rek
moet een doek hebben?
Als het vliesdoek eenmaal vast ligt, is het zaak dat
zo te houden. Controleer dit dus regelmatig! Vliesdoek heeft de eigenschap om met wind en regen
wat op te rekken. Kies daarom een merk doek met
weinig rek, want 1-2 % rek is voor het gewas al
voldoende. Te veel rek zorgt voor klapperschade en
plantuitval. Als het gewas nog klein is, leg het doek
dan na een storm weer strak.

Net(jes) erover
Bij gewassen waar het vliesdoek lang ligt, kan het
raadzaam zijn om Wildprotect netten over het doek
te leggen. Deze duivennetten zorgen ervoor dat
het vliesdoek rustig op het gewas blijft liggen. Deze
zijn later in het seizoen ook weer te gebruiken als
bescherming tegen vogels, hazen en konijnen. Voor
extra vervoeging kan voor Multiklimaprotect gekozen worden. Dit transparante klimaatdoek geeft
veel rust op het gewas.

Advies en ervaring
De inzet van vliesdoek, folies en netten kan zeer
succesvol en lucratief zijn, maar ook een hoofdpijn
dossier. Laat u hierover goed informeren over de
vele mogelijkheden door de cropcover specialists.
Cropshop heeft hier al vele jaren ervaring mee, in
binnen- en buitenland.
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