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Tekst en foto’s: Sybren Rispens (Heeren XVII, Wageningen)
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Gun Corner:
Geen druppel bij de buren
Bij het begin van een trek met een sproeikanon wordt er nogal eens over fietspaden, wegen of buurmans perceel
heen beregend.Wil je dit voorkomen dan blijven de hoeken van je eigen perceel droog. De op AgroVak 2004
geïntroduceerde Gun Corner biedt uitkomst. Hiermee beregen je langs de perceelsgrens zonder iets in te stellen.

V

erreweg de meeste beregeningsinstallaties gebruiken een sproeikanon om
het water over het land te verdelen.
Door de halve cirkelbewegingen die het kanon
maakt, is er een slechte verdeling van het
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water bij het begin en einde van een trek. Als
er voldoende water beschikbaar is, zal waterverspilling niet direct een punt van zorg zijn.
Heel anders is het als er water op een plek
komt waar de buurman of iemand anders niet

van gediend is. Zo kunnen er een erf of gebouwen gelegen zijn, of er loopt een weg of fietspad. ’s Nachts kan het zelfs tot schrikreacties
van automobilisten leiden. Ook kan er een
gewas staan dat niet tegen water kan dat bij-

Bij de foto’s 1 - 4
[1] Geert Burger wijst de afstelring aan. Bij het
begin van een trek staat deze op z’n hoogst. De
afstelringen aan de zijkant kunnen met een vleugelmoer omhoog gedraaid worden. Hier liggen ze plat.

voorbeeld veel zout bevat. Wordt er oppervlaktewater gebruikt dan is het bij pootaardappels,
en in sommige gebieden ook consumptieaardappels, zelfs verboden om deze te beregenen.
Dat in verband met kans op besmetting met
bruinrot. De Gun Corner van importeur
Aquaned Watertechniek uit Rucphen biedt
in al deze gevallen uitkomst.

Straalbreker
De Gun Corner is op bestaande kanonsproeiers
te bouwen. Het apparaat kan de straal van de

[2] Achter een roestvaststalen behuizing zit de
computer, 9 V accu en een elektromotor die de
afstelring omhoog kan sturen.
[3] De afstandsensor op het wiel vertelt waarneer
de Gun Corner in werking moet treden.
[4] Normaal gesproken hangt de V-vormige straalbreker net boven de waterstraal. Hier zit de straalbreker vol in de waterstraal. Het resultaat is volop
nevel wat maximaal 15m ver komt.

Gun Corner
Werpwijdte met straalbreker (m)
15
Werpwijdte zonder straalbreker (m) 40, afhankelijk
van kanon
Materiaal straalbreker
messing
Materiaal overig
roestvaststaal
Prijs inclusief montage (euro)
1.700
Meerprijs automatische sector180
aanpassing (euro)
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De ervaringen van gebruikers
Firma Burger is een bloembollenkwekerij met vestigingen in Espel en
Valkkoog. In totaal telen zij ruim 100 hectare lelies en tulpen, dat is
inclusief huurland in Brabant, Limburg en Frankrijk. In Valkkoog en
Espel wordt het beregenen in eigen beheer uitgevoerd, sinds twee jaar
met de Gun Corner.
John Kunis
Obdam

Geert Burger
Espel

Pieter Arends
Well

kanonsproeier onderbreken waardoor er bij
het begin van een trek niet meer over de perceelsgrens heen beregend wordt. Is het kanon
bijna bij de haspel aangekomen, dan doet hij
hetzelfde. Hierdoor kun je met een kanonsproeier een rechthoekig perceel ook daadwerkelijk rechthoekig beregenen.
Bovenop de sproeimond komt een straalbreker.
Als er normaal 40 meter ver gespoten wordt,
kan deze straalbreker dit tot 15 m beperken.
Deze spuitafstand is variabel, het is maar net
hoe diep de straalbreker in de straal wordt
gezet. De straalbreker wordt via een eenvoudig
stangenstelsel al dan niet in de waterstraal

Richting de hoeken wordt de straalbreker steeds
verder uit de waterstraal gehaald.
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Geert Burger: “Simpel en goed.”
“In Valkkoog hebben we de Gun Corner op een
beregeningsinstallatie laten zetten die we al hadden.
Toen we hier in Espel een nieuwe aanschaften,
hebben we de Gun Corner er direct op laten zetten.
Aangezien er hier ook veel pootaardappelen verbouwd worden, moesten we er voorheen altijd goed
op letten dat we die niet mee beregenden. Dit losten
we vaak op door na het uittrekken van de slang het
kanon er eerst omgekeerd op te zetten. Dit kostte extra tijd en werk. Nu met
de Gun Corner is dat verleden tijd. Een kwestie van de slang tot de goede
lengte uittrekken, en we hoeven ons nergens meer zorgen om te maken.
Daarnaast levert het ook nog enige brandstofbesparing op omdat we
minder water verspillen. Genomen over de 800 uren die de installatie in een
droog jaar kan maken, is dat mooi meegenomen. We hebben nog wel een
kleine sproeier aan de haspel vastzitten. Zo weten we zeker dat er ook op
de kopakker voldoende water komt.”
Rapportcijfer: 9

geduwd. Het stangenstelsel zit aan de sproeimond bevestigd, tijdens het beregenen draait
het dus continu met de sproeimond mee. Dit
stangenstelsel draait over een halve cirkelvormige beugel, de afstelring. Als de afstelring
plat ligt, gedraagt het kanon zich op de traditionele manier. Echter als deze beugel wat
omhoog draait, wordt via het stangenstelsel de
straalbreker in de waterstraal geduwd. Doordat
de afstelring cirkelvormig is, wordt de straalbreker in het midden veel meer in de waterstraal geduwd dan wanneer het kanon richting
de zijkanten beregent.
De V-vormige straalbreker heeft nog een functie.

Helemaal in de hoek doet de straalbreker niets
en wordt de hoek goed beregend.

Normaal gesproken maakt het kanon per slag
een hoek van twee graden. Op het moment dat
de straalbreker vol in de waterstraal zit, verspringt het kanon per slag een flink stuk meer.
Naarmate de straalbreker minder in de waterstraal komt, gaat de verspringing per slag weer
meer richting de twee graden. Op deze manier
voorkomt de Gun Corner dat er midden tussen
de hoeken een overvloed aan water terecht
komt.

Inschakelen
Bij het uittrekken van de haspel moet je er
voor zorgen dat je het kanon ongeveer 15 m
van het einde van het perceel neerzet. Op
een van de wielen zit een pulsenteller die de
afstand meet. Ook zit er op het kanon een
waterdruksensor. Hierdoor weet de Gun
Corner wanneer er gestart wordt met beregenen. Dat is belangrijk omdat hij er op dat
moment voor moet zorgen dat de afstelring
omhoog staat en de straalbreker zijn werk kan
doen. Hierbij moet je er wel op letten dat het
wiel met de pulsenteller niet van de grond
komt, of om een andere reden slecht draait. Bij
de gebruikers leverde dit tot nu toe nog maar
weinig problemen op. Gedurende het verder
inrollen van de slang, laat de Gun Corner de
afstelring steeds verder zakken. Dit gebeurt in
kleine stapjes over een afstand van zo’n 40 m.

Pieter Arends heeft een groot landbouwbedrijf in Well. Op 327 hectare
worden onder andere granen, suikerbieten, aardappelen, uien, graszoden, lelies en rozen geteeld. Inmiddels wordt er van zeven Gun
Corners gebruik gemaakt, de eerste gaan hun derde seizoen in.
Pieter Arends: “Enkele verbeterpunten.”
“Veel van onze percelen zijn omgeven door wegen
en fietspaden. Daarnaast ontstaan er verschillen in
gewasstand door stukken van percelen onnodig mee
te beregenen. Als oplossing hebben we drie jaar geleden de Komet Vector Control geprobeerd. Dat is een
volledig elektronisch kanon. Deze vonden we te storingsgevoelig en was ook nog eens een stuk duurder.
Vervolgens probeerden we de Gun Corner. Deze is
wat degelijker gemaakt en bevalt goed. Toch zijn er nog een paar punten die
volgens ons verbeterd kunnen worden. We missen een handmatige in- of
uitschakeling. Verder hebben we de Gun Corners een beetje aangepast. Hij
lekte water via de bevestiging van de straalbreker. Door een klein half maantje aan dit plaatje vast te maken, wordt het water weer terug in de straal
gebracht. Ook de drie nieuwe Gun Corners passen we iets aan. De V-vormige
straalbreker vervangen we door een paar pennetjes. Zo wordt de zijwaartse
versnelling voorkomen. Het zal de waterverdeling niet ten goede komen,
maar wel beperkt het de grote zijwaartse krachten en spaart het de veren.”
Rapportcijfer: 7

Pas als de haspel bijna helemaal is ingerold,
komt de Gun Corner weer in actie. Zo’n 40 m
voor het bereiken van de haspel wordt de
afstelring in kleine stapjes omhoog gedrukt.
Hierdoor wordt het gewas dichtbij de haspel
ook beregend. Doordat nu de oprolsnelheid
gelijk blijft, maar de waterstraal telkens iets
wordt ingekort, kan er hier wel iets minder
water terecht komen. Dit is echter geen noemenswaardige tekortkoming. Helaas lukt het
de Gun Corner niet om werkelijk alles rond de
haspel te beregenen. Een halve cirkel met een
straal van ongeveer 10 m blijft slecht beregend.
Wel is dat natuurlijk al een hele verbetering in
vergelijking met de traditionele manier van
beregenen.

Waterverdeling
De waterverdeling bij de start van een nieuwe
trek wordt door de gebruikers als zeer positief
punt van de Gun Corner genoemd. Bij een juiste
afstand tot de perceelsgrens, en daarbij ook
nog eens windstil weer, komt er geen druppel
buiten het perceel. De straalbreker kan, naast
de waterstraal naar voren, ook de waterstraal
naar de zijkanten breken. Hiervoor zijn er,
naast de besproken afstelring, nog twee van
zulke halfcirkelvormige beugels aanwezig.
Deze kan je, afzonderlijk van elkaar, met een
vleugelmoer omhoog draaien. Heel handig als

John Kunis heeft een bloembollenkwekerij in Obdam. Op zijn
bedrijf worden 18 hectare tulpen en 4,5 hectare pioenrozen
geteeld. Ook bezit hij een tulpenbroeierij. De Gun Corner werd
twee jaar geleden op een bestaande beregeninginstallatie
gebouwd.
John Kunis:“Wegen en buurman blijven droog.”
“De belangrijkste reden voor aanschaf van de
Gun Corner is dat er veel wegen langs mijn percelen lopen. Ook de buurman is er niet altijd
van gediend als zijn land nat wordt. Dit, en ook
huizen langs mijn perceel, hebben me in het
verleden wel wat problemen opgeleverd. De
Gun Corner zorgt ervoor dat er niet verder dan
de perceelsgrens beregend wordt. Aan de
voorkant doet hij dat heel goed. Maar ook aan de zijkanten gebruiken
we de straalbreker wel eens. Hij gaat nu zijn derde seizoen in en we
hebben er nog nooit problemen mee gehad. We hebben nog wel een
vertraagde eindstop op de haspel zitten. Als het kanon in de haspel
zit, blijft deze nog maximaal een half uur beregenen. Zodoende wordt
de koppakker toch voldoende beregend. Ik zou geen haspel zonder
Gun Corner meer kopen.”
Rapportcijfer: 8

het perceel smaller is dan de werkbreedte van
het kanon. Deze manier van afstellen geeft een
betere waterverdeling dan het smaller stellen
van de sector. Mocht je de sproeimond willen
vervangen, dan kunnen de straalbreker en wat
stangen in de weg zitten. Dat maakt het wisselen wat lastiger.

Schuine koppakker
Wanneer de kopakker of perceelsgrens niet
helemaal haaks op de lengterijen staat, kun je
de Gun Corner in zijn geheel iets bijdraaien.
Op het moment dat de Gun Corner de afstelring heeft laten zakken, zorgen veren ervoor
dat ook de rest weer in zijn oude positie terugkomt. Een optie is om de sector bij een bijna
ingerolde haspel automatisch te laten aanpassen. Is je standaard sector 240 graden, maar
stel je deze optie in op 180 graden, dan voorkom je dat het perceel achter de haspel nat
wordt. Staat ook deze koppakker niet haaks op
de lengterijen, dan is het ook mogelijk om
andere hoeken in te stellen. Voor een meerprijs
van 180 euro nemen veel gebruikers dit er
direct bij.

Onderhoud
De straalbreker is van messing. Het meeste overige is van roestvaststaal gemaakt. Onderhoud
is er daarom niet aan te verwachten. Het enige

dat je iedere twee jaar moet vervangen is de
batterij voor enkele tientjes. In de computer
kan niets worden ingesteld, bij een lege accu
ben je dan ook niets kwijt. De eenvoud blijkt
ook uit het feit dat er zelfs geen aan- en uitschakelaar op zit. De Gun Corner tijdelijk
uitschakelen omdat je een verderop liggend
perceel een keer wel wil meeberegenen,
zal niet gaan.

Gun Corner
De Gun Corner blijkt netjes langs de perceelsgrens
te kunnen beregenen. Vooral aan de voorkant van
het perceel levert dit grote voordelen. En dat zonder dat je er ooit iets aan hoeft in te stellen. Maar
ook de zij- en achterkant laat de Gun Corner netjes
achter.

Voor en tegen
+ Eenvoudig in het gebruik
+ Er komt geen water over de perceelsgrens
+ Bedrijfszeker
– Sproeimond verwisselen gaat lastiger
– Tijdelijk uitschakelen gaat niet
– Kan om de haspel nog net niet alles goed
beregenen
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