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O
VER tien jaar is druppelirrigatie in Neder-
land de standaardmanier om akkerbouwge-
wassen van extra water te voorzien. Dat 
voorspelt Pieter van der Meij, accountmana-

ger van druppelslangenproducent Netafim. In het 
verleden is geëxperimenteerd met druppelbevloei-
ing in aardappelen. Tot een doorbraak is het toen 
niet gekomen. Afgelopen twee jaar zijn nieuwe pi-
lots opgestart, waarin druppelirrigatie in aardappe-
len toegepast wordt in een beddensysteem.

Voor het opbouwen van de bedden ontwikkelde 

Akkerbouwgewassen hebben 
vanwege een hogere productie 
meer water nodig. Beregeningswater 
wordt schaarser. Druppelirrigatie is 
mogelijk een oplossing.

a k k e r b o u w

Benutting water en 
voeding kan beter
Netafim wil irrigatiesystemen 
voor teler financieren
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Slangen voor de 
druppelirriga-
tie worden na 
het poten over 
de speciaal 
gevormde aard-
appelbedden 
uitgerold.  
FOTO: NETAF IM

machinefabrikant Grimme een aanaardset met git-
terrollen achter de pootmachine, die in een werk-
gang het bed met in het midden een geul aanlegt. 
Na het poten wordt de druppelslang met een aparte 
machine in de geul gelegd. Het water trekt van hier-
uit in een kegelvorm het bed in.

De pilots moeten duidelijk maken of druppelirri-
gatie onder Nederlandse omstandigheden rendabel 
is. Afgelopen seizoen zijn drie proefpercelen aange-
legd op lichte grond. Het grootste proefperceel is bij 
akkerbouwer Jos van Sambeeck in Reusel (N.-Br.), 

waar druppelirrigatie op de helft van een 10 hectare 
groot perceel is aangelegd. Tevens is in Klazienaveen 
(Dr.) bij Scholtenszathe op 1,5 hectare veenkolonia-
le grond een pilot opgezet. Ook op DLV Plantver-
nieuwingsbedrijf Op de Es in Zeijen (Dr.) is op zand-
grond 0,5 hectare met druppelslangen aangelegd.

Daarbij is in eerste instantie gekeken naar hoeveel 
water nodig is, mogelijke slanglengte, verdeling over 
het perceel en benodigde arbeid. Tevens is gekeken 
naar het toedienen van meststoffen via het systeem.

Het grootste knelpunt lijkt het ijzer in het 
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a k k e r b o u w

te rollen valt mee. Bovendien kunnen telers deze 
werkzaamheden in relatief rustige perioden, na het 
poten en voor de oogst, uitvoeren.

Toepassing op klei
De bedoeling is dit systeem ook op kleigronden te 

grondwater, dat verstoppingen in de slangen kan 
veroorzaken. In Reusel is daarom een ontijzeringsin-
stallatie geplaatst. In Klazienaveen is proefgedraaid 
met zand�ltratie om het water geschikt te maken.

De hoeveelheid werk om de slangen na het poten 
uit te rollen en aan het eind van het seizoen weer op 

In het project Spaarwater wordt in de 
noordelijke kustprovincies onderzocht 
hoe boeren zo e�ciënt mogelijk kun-
nen omgaan met het beschikbare zoe-
te water. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van druppelirrigatie. Een breed 
consortium onder leiding van project-
bureau Acacia Water gaat de uitdaging 
aan om zoet water voor de landbouw 
beschikbaar te maken en in de toe-
komst beschikbaar te houden. Door 
aanwezigheid van zout grondwater en 
een verbod op oppervlaktewaterge-
bruik voor aardappelen kan in dat ge-
bied niet beregend worden. De pilot 
kijkt daarom niet alleen naar techni-
sche mogelijkheden, maar ook naar de 
meerwaarde van irrigatie voor het ren-
dement van de pootaardappelteelt.

Spaarwater richt zich op zelfvoorzie-
nende zoetwaterberging op perceels-
niveau, te realiseren via ondergrondse 
zoetwateropslag of systeemgerichte 
drainage. Binnen het project toetsen 
onderzoekers mogelijkheden om in 
natte tijden regenwater te bu�eren, zo-
dat telers er bij droogte over kunnen 
beschikken voor hun gewassen.

Project Spaarwater

Gewassen hebben meer 
water nodig. Dit is het 
gevolg van een grilliger 
klimaat, met minder 
neerslag en potentieel 
hogere opbrengsten.

De rentabiliteit van het 
beregenen of irrigeren 
van akkerbouwgewas-
sen neemt in de toe-
komst toe. De hoeveel-
heid neerslag in het 
groeiseizoen daalt, ter-
wijl gewassen meer wa-
ter nodig hebben. Kli-
maatprognoses geven 
weliswaar geen eendui-
dig beeld van de hoe-

veelheid te verwachten 
neerslag in het groeisei-
zoen, maar de trend is 
helder.

Door de klimaatveran-
dering daalt de hoeveel-
heid beschikbaar water 
voor de plant in het 

groeiseizoen. Er is meer 
verdamping door hogere 
temperaturen en meer 
straling. Bovendien wor-
den perioden met extre-
me droogte of extreme 
nattigheid langer. Ook 
zullen hittegolven meer 

voorkomen. Dus is va-
ker een watergift nodig 
om gewassen aan het 
groeien te houden.

Daar komt bij dat ge-
wasopbrengsten hoger 
zijn en nog verder stij-
gen. Om hogere op-
brengsten te realiseren 
heeft een gewas meer 
water nodig. En niet al-
leen voor de kilo’s, ook 
de kwaliteit is gebaat bij 
regelmatige wateraan-
voer. Om gewassaldo’s 
te verhogen of op peil te 
houden moet sowieso 
meer water beschikbaar 
komen voor de plant.

Extra vochtvoorziening sneller rendabel
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gebruiken. Dit seizoen is het echter niet gelukt om 
een proef aan te leggen op klei. De structuur van de 
kleigrond was na de zachte winter niet goed genoeg 
om met de beschikbare combinatie een voldoende 
groot bed op te bouwen. Samen met Grimme wordt 
nu naar een oplossing voor klei gezocht.

Naast aardappelen wordt gekeken naar de moge-
lijkheden in bloembollen en uien. In deze teelten 
zijn vanwege de vlakkere bedden en oppervlakkiger 
beworteling meer slangen per bed nodig.

Flinke waterbesparing 
Netafim claimt met druppelirrigatie een waterbe-
sparing van 30 tot 50 procent ten opzichte van bere-
genen met een kanon. Dat is een voordeel in de 
kustgebieden waar weinig geschikt beregeningswa-
ter aanwezig is, of in droge gebieden waar het moei-
lijker wordt een vergunning te krijgen om grote hoe-
veelheden grondwater op te pompen om te berege-
nen. Voor bronnen met een lagere capaciteit is wel-
licht eenvoudiger een vergunning te krijgen. Een 
druppelsysteem heeft voldoende aan een capaciteit 
van 10 kuub per uur, terwijl een grote haspelinstal-
latie soms een capaciteit van 80 kuub per uur vergt. 
Beter omgaan met water kan dus het verschil maken 
tussen wel of niet kunnen beregenen.

Een tweede voordeel is het lagere energiever-
bruik. Een druppelinstallatie werkt met een druk 

van maximaal 2 bar, terwijl bij een haspelinstallatie 
met kanon wel 8 bar werkdruk nodig is. Dat scheelt 
40 tot 60 procent in energiekosten.

Nog een plus van het systeem is dat de teler tege-
lijk met water ook meststoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen kan toedienen. Dat kan ten opzichte 
van een traditionele toediening een besparing van 
20 procent op de stikstofgift geven. 

Resultaten van de dit seizoen gehouden pilot zijn 
er nog niet. In Reusel is de mestgift volgens project-
leider Geert Jan van Roessel van DLV Plant met 50 
kilo stikstof en 50 kilo kali per hectare terug ge-
bracht. Het verschil met het traditioneel bemeste 
deel was niet aan het gewas te zien, ook bladmon-
sters lieten geen verschil in opname zien. Welke in-
vloed dat heeft op de opbrengst en kwaliteit van de 
fritesaardappelen, wordt onderzocht.

De investering in een druppelirrigatiesysteem met 
fertigatie begroot Van der Meij op € 800 tot € 1.500 
per hectare. Uitgaande van het hoogste bedrag is 
dat bijna gelijk aan de investering die nodig is voor 
een haspelinstallatie of een pivot. Van der Meij gaat 
ervan uit dat de druppelslangen tien jaar meegaan.

Netafim wil een compleet systeem aanbieden om 
daarmee de teler te ontzorgen. Voor de financiering 
daarvan denkt Van der Meij aan goedkope leningen 
via groenbanken, pensioenfondsen of aan leasecon-
structies. Bij deze laatste weet de teler precies waar 
hij qua kosten aan toe is.

Luuk Meijering

Het oprollen van de irrigatieslangen gebeurt vanaf de 
kopakker, zodat de teler niet nog een keer door het 
gewas hoeft te rijden. FOTO: DLV PLANT

Bij proeven van CZAV en Nedato op kleigrond in het Zuid-
westen zit in elke rug een druppelslang. In buitenlands 
onderzoek gaf dit de beste resultaten. FOTO: NETAF IM

Op kleigrond in het Zuid-
westen onderzoeken on-
der meer CZAV en Nedato 
al drie seizoenen de mo-
gelijkheden van druppel-
irrigatie in consumptie-
aardappelen. 

In het gebied is weinig 
zoet water beschikbaar, 
waardoor traditioneel be-
regenen vaak niet moge-
lijk is. Het resultaat hangt 
volgens Ton Hendrickx, 
specialist bemesting van 
CZAV, sterk af van de 
hoeveelheid neerslag die 
in een groeiseizoen valt. 

In teeltjaar 2013 lever-
de irrigatie in consump-
tieaardappelen op PPO-
proefboerderij Westmaas 
een meeropbrengst van 
25 procent ten opzichte 
van niet beregend. In 
2012 viel meer regen, dat 
scheelde 3 à 4 procent. In 

2014 is dezelfde proef op 
Tholen aangelegd. Daar-
van zijn de resultaten nog 
niet bekend. 

De grote opbrengstva-
riatie is te verklaren door-
dat irrigatie niet alleen 
zorgt voor vochtvoorzie-
ning van de plant, maar 
ook voor het terugdringen 

van zout kwelwater. Is het 
zoutwaterpeil te hoog, 
dan zorgt dat voor extra 
schade aan het gewas.

Toediening van mest-
stoffen via het irrigatiewa-
ter leverde op de klei-
grond tot nu geen ver-
schil in opbrengst of kwa-
liteit van de aardappelen.

Fertigatie op klei is minder effectief
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