Inundatie: houd rekening
met nawerking
Binnenkort veranderen veel bollenpercelen in een
tijdelijke waterplas. Al bijna veertig jaar is inunderen een
milieuvriendelijke oplossing voor allerlei bodemgebonden
ziekten. Telers moeten wel rekening houden met een aantal
zaken. Dat geldt ook voor de buren.
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H

et werkt en het werkt goed.
Land onder water zetten om
aaltjes, bodemschimmels en
onkruiden te bestrĳden. Goed
voor het milieu, goed voor de vogels en
goed voor het imago van de sector. Maar
inunderen vraagt voor de teler en zĳn
omgeving wel om zorgvuldig handelen.

STROOMSCHEMA
In de zomer van 2018 was door langdurige droogte sprake van waterschaarste in
Nederland. De vraag was toen actueel of
inunderen wel mocht, want daarvoor is

veel oppervlaktewater nodig. Uiteindelĳk
ging het tĳdig regenen, waardoor het probleem werd opgelost, maar het was voor
de waterschappen Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier en Rĳnland en
de KAVB wel reden om een stroomschema
te maken waarmee ondernemers kunnen
werken als ze willen inunderen. In dat
stroomschema staat precies aangegeven
wat een ondernemer moet doen als hĳ
land wil gaan inunderen. Gaat hĳ bĳvoorbeeld een of meer sloten afdammen, dan
moet hĳ een watervergunning aanvragen.
Onttrekt hĳ alleen water uit de sloot

zonder af te dammen, dan volstaat een
melding aan het waterschap. Ook is het
advies om voorafgaand aan de inundatie
met buren contact te zoeken.

ZESTIG METER
In datzelfde stroomschema staat dat er bĳ
inundatie een risico kan zĳn op grondwateroverlast. Aangegeven is dat er binnen
een straal van zestig meter sprake kan zĳn
van hinder door de verhoogde grondwaterstand. Dat kan bĳvoorbeeld leiden
tot opbrengstderving in de teelt op het
direct aangrenzende perceel van een in
het najaar geplant gewas. Ook buiten het
geïnundeerde perceel is namelĳk sprake
van een tĳdelĳk anaerobe situatie in de
grond. Daardoor kan in een vervolgteelt
op een naastgelegen percelen van hyacint
bĳvoorbeeld Pythium voor schade zorgen.

VOLG HET GOED
Tĳdens de inundatie kun je als buurman
de grondwaterstand van het eigen aangrenzende perceel volgen door bĳvoorbeeld peilbuizen te plaatsen of bronbemaling in te zetten. Dat geeft inzicht in de
reikwĳdte van de inundatie.

Scan de QR-code voor
het stroomschema
met toelichting:
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