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1. Efficiënte irrigatie via druppelirrigatie 
Water is een cruciale productiefactor voor tuinbouwbedrijven met een open lucht teelt van groenten. Met 

irrigatie kan een opbrengsttoename van 25 tot 50% gerealiseerd worden. Irrigatie was geen 

overbodige luxe de laatste jaren. De droogtes van afgelopen zomers, met name die van 2018 en ook 2019 

waarbij er een sterk oplopend neerslagtekort genoteerd werd op het einde van het groeiseizoen (Figuur 

1), leidden tot aanzienlijke watertekorten in de landbouwsector, hetgeen zorgde voor een verlies in 

opbrengst met economische gevolgen. Dit heeft de vraag naar een meer efficiënte waterirrigatie doen 

stijgen, zodat het aanwezige water beter benut wordt.  

 

 
Figuur 1 Het cumulatief neerslagtekort per periode van 10 dagen in 2018 en 2019 ten opzichte van een gemiddeld 

jaar (berekend over de laatste 60 jaar). Het 5%-percentiel geeft waarden weer die slechts in 5 van de 100 jaren 
overschrijden worden (Bron: KMI, databank BDB). 

Druppelirrigatie wordt beschouwd als één van de meest efficiënte irrigatievormen (Figuur 2), en dit om 

verschillende redenen: 

- Er is minder waterverdamping via het bodemoppervlak omdat er slechts een kleine strook van 

de bodem nat gemaakt wordt. Er zijn dus minder waterverliezen in vergelijking met klassieke 

haspelberegening.  

- Er is een lagere werkingsdruk nodig in vergelijking met klassieke haspelberegening, hetgeen een 

energiebesparing, en dus kostenreductie, impliceert. 

- Er is een aanzienlijke tijdsbesparing voor de teler bij het uitvoeren van de irrigatie eens het 

druppelirrigatiesysteem aangelegd is.  
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- Er is minder kans op ziektes doordat het gewas droog blijft en zo de bladnatperiode i.e. de 

lengteduur dat een bladerdek nat blijft, geminimaliseerd wordt waardoor verscheidenen 

organismen infectieloos blijven (Wielemaker, 19901; Nelson, 20082).  

- Er is een lager debiet vereist in vergelijking met haspelberegening. Hierdoor is het mogelijk ook 

water van ondiepe grondwaterlagen te gebruiken. Maar, dit water heeft vaak een hoger 

ijzergehalte. Bij contact met lucht gaat dit ijzer oxideren of neerslaan. Dit kan leiden tot 

verstoppingen van de druppelaars in de druppelslangen.  

- Druppelirrigatie biedt de mogelijkheid om met het water ook gefractioneerd meststoffen mee te 

geven, ook wel bekend als fertigatie. 

 

 

Figuur 2 Veldapplicatie-efficiëntie voor enkele irrigatietechnieken (Bron: FAO). 

 

Druppelirrigatie wordt ondertussen al op een heel aantal bedrijven toegepast, zowel in de groente als in 

de fruitteelt. Maar er zijn nog steeds een aantal praktische onduidelijkheden zoals welke druppelslang het 

beste te kiezen, waar de druppelslangen het beste te plaatsen, … 

Met deze brochure willen we meer informatie geven over onder andere welke types druppelslangen er 

allemaal bestaan, waar je deze slangen best plaats, hoe je de slangen kan leggen, hoe je het bodemvocht 

kan opmeten, en mogelijkheden rond de wateropslag op je bedrijf (specifiek voor pitfruit). Hoofdstuk 2 

focust op irrigatie in groenten en hoofdstuk 3 bespreekt dan weer verscheidene aspecten rond 

druppelirrigatie in pitfruit. Tot slot geeft het laatste hoofdstuk meer informatie over het gebruik en 

mogelijkheden van druppelirrigatie in kleinfruit. 

 

  

                                                           
1 Wielemaker, F. (1990). Practical notes on black Sigatoka control. In Fullerton, R. A. and Stover, R. 
H. Sigatoka Leaf Spot Diseases of Bananas, pp. 107–114. 
2 Nelson S. (2008). Black leaf streak of banana. Plant Disease; PD-50. Honolulu (HI): University of 
Hawaii. 10 p.  
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2. Druppelirrigatie in groenten 
 

2.1 Meerwaarde van irrigatie via druppelslangen ten opzichte van bovengrondse 

irrigatie  
Verschillende proeven in herfstprei toonden de meerwaarde in productie aan bij het gebruik van 

druppelslangen ten opzichte van een bovengrondse beregening. Op het Proefstation voor de 

Groenteteelt (Sint-Katelijne-Waver) werden in 2018 en 2019 proeven uitgevoerd waarbij de preiproductie 

bij irrigatie met sprinklers vergeleken werd met de preiproductie bij irrigatie met druppelslangen. In 2018 

kregen beide behandelingen een watergift van 176 l/m² en werd er een meeropbrengst van 20% 

behaald in de behandeling met druppelirrigatie. In 2019 was de watergift bij de irrigatie met sprinklers 

(129 l/m²) 27% hoger dan bij irrigatie met druppelslangen (101 l/m²), desondanks was de opbrengst nog 

steeds zo’n 14% lager in de behandeling waar geïrrigeerd werd met sprinklers (Figuur 3). 

 

 
Figuur 3 Productieverschillen in prei bij irrigatie via sprinklers of irrigatie via druppelslangen bovengronds 
geplaatst. De letters a en b duiden een significant verschil aan volgens p < 0.05 (2018) en p < 0.10 (2019). 
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2.2 Welke slang kies je? 
Er is een heel assortiment aan druppelslangen op de markt (Figuur 4). Zo zijn er slangen voor éénjarig of 

meerjarig gebruik, maar slangen kunnen ook variëren in wanddikte, diameter van de slang, 

waterafgiftesystemen, tussenafstanden en waterafgifte per uitlaat. De keuze van het type slang hangt af 

van verscheidene factoren waarvan de bodemsoort, de perceellengte, de aan- of afwezigheid van ijzer in 

het beregeningswater, de plantdichtheid en de waterbehoefte van de plant enkele belangrijke zijn. 

 

Figuur 4 Druppelslangen variëren in wanddikte, diameter van de slang, waterafgiftesysteem, tussenafstand van 
emitters en waterafgifte per uitlaat. 

Hoe bepaal je best de configuratie van je druppelslang? 

- De nodige wanddikte wordt bepaald door de teeltkarakteristieken. Hier geldt meestal: hoe 

dikker de wanddikte, hoe duurder de slang. Dikkere slangen worden daarom doorgaans gebruikt 

voor meerjarige teelten terwijl voor eenjarige teelten meestal gekozen wordt voor de dunste 

slang.  Ook bij een ondergrondse plaatsing, of gewoon op plaatsen waar druppelslangen  extra 

sterk moeten zijn kan je opteren voor een slang met dikkere wanddikte om schade en 

waterverlies te beperken.   

- De diameter van de slang wordt bepaald door de proefveldlengte. Met een grotere diameter 

kunnen langere afstanden in water voorzien worden, waarbij de uniformiteit van afgifte idealiter 

behouden blijft. 

- Het waterafgiftesysteem dat men kiest wordt best bepaald aan de hand van de waterbron. Is dit 

er één met een hoog ijzergehalte, dan kan oxidatie van het ijzer zorgen voor neerslag van 

partikels hetgeen je emitter kan verstoppen. Een labyrint voor de emitter kan verstopping 

vermijden. Belangrijk om te weten: elke verdeler van druppelslangen werkt met eigen 

labyrintontwerpen.  

- De tussenafstand van de emitters wordt vooral bepaald door de onderlinge plantafstand. 

- De waterafgifte is afhankelijk van het gewas, de omgeving en de bodem.  

De belangrijkste fabrikanten van druppelirrigatieslangen zijn Rivulus, Toro en Netafim. Slangen kunnen 

drukgecompenseerd of niet-drukgecompenseerde werken. Bij drukgecompenseerde slangen zal elke 

emitter evenveel water afgeven ongeacht de heersende druk en ,dit totdat een minimale druk bereikt is. 

Dit kent vooral toepassingen en voordelen op langere terreinen of op percelen met een significante 

hellingsgraad waar de druk aan het begin van de slang niet altijd hetzelfde is als op het einde van de slang.  

De ontwikkelingen op het gebied van staan niet stil en druppelslangen worden meer en meer verfijnd 

voor specifieke toepassingen. Zo zijn er ook recent druppelslangen op de markt gebracht gecoat met een 
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insectenrepellent, om zo insecten op afstand te houden en schade aan de druppelleidingen te beperken. 

Schade door knaagdieren is namelijk een niet te onderschatten probleem, vooral in droge jaren.  

 

Vergelijkende proef types druppelslangen in prei  

Op het proefstation voor de Groenteteelt werd in de zomer van 2018 een vergelijkende studie gedaan. Er 

werden in totaal 5 verschillende druppelslangen getest, de specificaties van deze slangen zijn 

weergegeven in  Tabel 1. De Uniram is hierbij de enige slang die drukgecompenseerd (binnen een bepaald 

drukbereik) is, deze slang is gericht op meerjarig gebruik. 

Tabel 1 Druppelslangen die gebruikt werden in de vergelijkende proef op het Proefstation voor de Groenteteelt. 

Product Fabrikant Emitter op Wanddikte Afgifte (l/u/m) 

T-tape 506-20-500 Rivulus 20 cm 0,15 mm (6 mil) 5,0 bij 0,55 bar 

T-tape 508-30-340 Rivulus 30 cm 0,20 mm (8 mil) 3,4 bij 0,55 bar  

Aqua-Traxx 
EA50800467 

Toro 10 cm 0,20 mm 5,0 bij 0,55 bar 

StreamlinePlus 
22100 

Netafim 30 cm 0,25 mm 3,5 bij 1 bar 

Uniram CNL16012 Netafim 30 cm 1,2 mm 3,5 tussen 1-4 bar 

 

De behandelingen verschilden in het aangelegde type druppelslang. De tijdspanne van de irrigatiegift was 

identiek voor alle behandelingen, hetgeen dus impliceert dat de totale watergift varieerde  tussen de 

behandelingen.  

Een tussentijdse evaluatie van de dikte van de preischacht en een finale bepaling van de productie toonde 

geen verschillen aan. Deze afwezigheid van verschillen toont aan dat er nog een verbetermarge is op de 

inschatting van de watervraag  i.e. de totale hoeveelheid water nodig voor de prei . Met andere woorden, 

vermoedelijk werd er nog teveel water gegeven in de proef.  

Tabel 2 Er werden geen productieverschillen waargenomen tussen de behandelingen met de verschillende 
druppelslangen. 

Product Dikte schacht (mm) - 17/8/2018 Productie/plot (kg) – 8/1/2019 

T-tape 506-20-500 23,3  65,7 

T-tape 508-30-340 21,6 56,5 

Aqua-Traxx EA50800467 23,1 51,4 

StreamlinePlus 22100 21,1 51,4 

Uniram CNL16012 22,0 57,4 
 

Om een correcte afgifte te bekomen zoals voorgeschreven is het belangrijk om bij de juiste druk te 

werken. Werk je bij een andere druk, dan kan je voor sommige types omrekenen wat de te verwachte 

afgifte zou zijn. Als je een literteller plaatst kan je exact bepalen hoeveel water je gegeven hebt.  
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Variatie van afgifte in functie van de lengte van het perceel is er mogelijks ook. De afgifte vooraan op 

het veld is veelal hoger dan achteraan, waardoor er een niet-uniforme irrigatie is die bijgevolg ook niet 

100% efficiënt is. Zo werd op proefveldniveau bij eenzelfde type slang de afgifte opgevolgd in drie 

druppelslangen (Figuur 5). Hierbij werden er vooraan, in het midden en achteraan afgiftemetingen 

gedaan bij de druppelleiding op een veld van 70m. Hieruit werd duidelijk dat de afgifte achteraan 

verschilde en beduidend lager was dan deze vooraan. Voor 2 van de 3 lijnen was de afgifte achteraan zo’n 

20% lager dan in het begin. Bij de derde lijn was de afgifte achteraan 20% hoger dan in het begin, dit 

laatste is een onverwacht resultaat. Mogelijks werden de afwijkende waarden er bepaald door emitters 

vooraan de slang die deels verstopt waren. Drukgecompenseerde slangen kunnen een oplossing 

bieden voor langere percelen of percelen met een helling, deze slangen garanderen een uniforme 

watergift over de hele druppelslang. 

 

 

Figuur 5 Verschil in afgifte vooraan, in het midden en achteraan de druppelslang voor 3 verschillende lijnen van 
eenzelfde type slang. De Cijfers zijn uitgedrukt in percentage (%) ten opzichte van de afgifte vooraan de slang.  
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2.3 Waar plaats ik mijn druppelslangen? 
Druppelslangen worden meestal bovengronds geplaatst, naast of tussen de gewasrijen. Dat maakt dat 

voor sommige teelten er praktische bezwaren rijzen. Druppelslangen en teelten die doorheen het 

groeiseizoen nog een machinale bewerking nodig hebben (schoffelen, aanaarden, rijenfrezen, etc) zijn 

zelden een goede combinatie. Voor deze teelten kan het plaatsen van irrigatieslangen onder de grond 

een oplossing bieden. Een ondergrondse plaatsing heeft als voordelen dat er geen rechtstreekse 

verdamping via de bodem is, dat de kans op vraatschade aan de slangen sterk beperkt wordt en dat 

er geen schade is door  mechanische grondbewerkingen. Een moeilijkheid is wel het aanleggen en het 

terug oprollen van de slangen. Vooral dit laatste moet nog verder gemechaniseerd worden zodat 

hergebruik van druppelirrigatie mogelijk wordt. Bij een ondergrondse plaatsing van de druppelslangen is 

er ook geen zicht op de watergift. 

Vergelijkende proef plaatsing druppelslangen in prei  

Gedurende twee jaren werden proeven in prei aangelegd waarbij de plaatsing van de druppelslangen 

bestudeerd werd (Figuur 6). De ondergrondse slangen lagen zo’n 28 cm onder het maaiveld en zo’n 8 cm 

onder de wortels. De bovengrondse slangen lagen initieel bovenop, maar werden bedekt tijdens het 

aanaarden, waardoor ze dus ook ondergronds lagen op het einde.   

      
Figuur 6 Druppelirrigatie bovengronds die nadien werd aangeaard (links) en druppelirrigatie ondergronds aangelegd 
op een diepte van 28cm (rechts). In beide proefplots werden steeds drie watermark sensoren geïnstalleerd op een 
diepte van 30 cm en 50 cm onder het maaiveld. Watermarksensoren meten de bodemvochtspanning i.e. de 
onderdruk die plantenwortels nog moeten aanleggen om water te kunnen onttrekken aan de bodem.  

Een tussentijdse evaluatie van de dikte van de preischacht in 2018 gaf aan dat de prei waarbij de 

druppelslangen ondergronds geplaatst werden een statistisch significant dikkere schacht had dan de prei 

met een bovengrondse plaatsing van de druppelslangen (Tabel 3). Er waren geen verschillen in finale 

productie. Ook in 2019 werden geen verschillen teruggevonden in schachtdikte en opbrengst tussen 

beide behandelingen. 
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Tabel 3 Schachtdikte en opbrengst in prei bij vergelijken van de plaatsing van druppelslangen: ondergronds versus 
bovengronds in 2018 en 2019. De letters a en b duiden een significant verschil aan volgens p < 0.05. 

 
dikte schacht 
(mm) 

opbrengst 
(ton/ha) 

dikte schacht 
(mm) 

opbrengst 
(ton/ha) 

 aug/18      nov/18      nov/19 nov/19 

druppelslang ondergronds 26,9a 56,5a 35a 44,5a 

druppelslang 
bovengronds 24,9b 55a 35a 47a 

 

Er werden dus geen productieverschillen waargenomen bij de verschillende plaatsing van de slangen. Wel 

moeten er een aantal praktische zaken opgemerkt worden. Bij de slangen die bovengronds geplaatst 

werden was er vaker schade (lekken), die ofwel veroorzaakt kan zijn door vraatschade of 

mechanische grondbewerkingen. Een nadeel van de druppelslangen die ondergronds geplaatst 

werden op 28 cm was dat ze moeilijk uit de bodem te krijgen waren.  Vervolgproeven zijn dus zeker 

nodig om te testen of een minder diepe plaatsing economisch en ecologisch gezien even efficiënt is als 

ondergrondse plaatsing, en of op deze manier druppelslangen wel gemakkelijker uit de bodem verwijderd 

kunnen worden. Indien men ze ook terug goed kan oprollen kunnen deze slangen mogelijks dienen voor 

meerjarig gebruik.  

Invloed van de plaatsing van de druppelslangen op de wortelontwikkeling  

Naast opbrengstgegevens werd ook de invloed van de plaatsing van druppelirrigatiesystemen op de 

wortelontwikkeling bestudeerd. Een methode om deze wortelverdeling in de ondergrond te bekijken is 

door middel van een profielput waarbij bodemkernen worden genomen op verschillende locaties rond de 

plant. Deze kernen met bodem en wortels werden vervolgens gezeefd in het labo waarna de wortellengte 

bepaald werd met visuele detectiesoftware (in dit geval Plant image analysis software Assess 2.0). 

Statistisch werden geen verschillen waargenomen tussen de verschillende plaatsingen van de 

druppelslangen naar      gemiddelde wortellengte of het gemiddeld wortelgewicht toe (Tabel 4). Aan de 

hand van een raster (5 x 5 cm) vonden ook visuele tellingen plaats. Hieruit bleek dat wortels intensiever 

de diepere lagen bewortelen waar de druppelslangen ondergronds aangelegd werden. Omgekeerd 

lag de wortelintensiteit hoger in de bovenlaag waar de slangen bovengronds gelegd werden. Het is 

echter nog te voorbarig om uit deze eenmalige proef conclusies te trekken omtrent de invloed van de 

plaatsing van druppelslangen op de wortelverdeling. Watermark sensoren (Irrometer) die op 2 dieptes 

geïnstalleerd werden (30cm en 50cm onder bodemoppervlak) toonden wel duidelijk dat een 

ondergrondse plaatsing van druppelirrigatie resulteerde in bodemvochtspanning die minder hoog opliep 

in vergelijking met een bovengrondse plaatsing (Figuur 7) hetgeen een indicatie geeft dat preiplanten 

minder waterstress ervaren bij ondergrondse plaatsing. 
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Figuur 7 De gemiddelde bodemzuigspanning gemeten volgens watermark sensoren (Irrometer) in de 
druppelirrigatiesystemen ondergronds (Drip ondergronds) en bovengronds (Drip bovengronds). In beide 
behandelingen werden steeds drie watermark sensoren geïnstalleerd op een diepte van 30 cm en 50 cm onder het 
maaiveld. De rode lijn geeft de stressdrempel van de plant weer. 

Tabel 4 Resultaten met betrekking tot wortellengte, wortelgewicht en het aantal wortels voor 2 aangelegde 
druppelirrigatiesystemen bij prei (Poulton) (stalen genomen op 24/10/2019). 

Object wortellengte 
(log (mm)) 

gewicht 
(log (mg)) 

Visuele telling profielput  
(aantal wortels)  

Druppelirrigatie 
bovengronds 

6,65 a 3,77 a 1799 

Druppelirrigatie 
ondergronds 

7,08 a 3,98 a 1703 

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend. 

 

Hoe water zich verspreidt na irrigatie hangt af van de grondsoort. Zo vertoont een zandgrond typisch een 

verticale vochtfront verlenging na irrigatie waar dit bij kleigrond neigt naar een horizontale verlenging. 

Leem en zandleemgronden vertonen eerder bolvormige of sferische verlengingen (figuur 8).  
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Figuur 8 De vorm die een druppelkegel aanneemt is sterk afhankelijk van de bodemsoort (dripper = 

druppelopening; Clay = klei; Loam = leem; Sand = zand). 

 

2.4 Hoe de verspreiding van water in de bodem verbeteren? 

Water is polair. Dit fenomeen  zorgt ervoor dat watermoleculen, maar ook andere polaire moleculen, met 

elkaar kunnen binden. . Bodempartikels daarentegen zijn apolair  en stoten water af waardoor het minder 

snel in de bodem trekt of waardoor er preferentiële waterstromen kunnen optreden. Deze stromen zijn 

naar irrigatie-efficiëntie toe erg nadelig. Vooral bij zanderige bodems treedt dit probleem op (figuur wet 

bulb). Wetting agents, ook uitvloeiers genoemd, zorgen voor een betere bevochtiging van 

bodemoppervlakten in de bodem, zowel in de horizontale als in de verticale richting. Of de voordelen 

van dergelijke uitvloeiers een toepassing biedt voor de groenten- en fruitteelt werd getest in de praktijk. 

 

De uitvloeier H2Flo® (ICL Specialty Fertilizers) werd in de zomer van 2019 getest in 2 proeven. Voor de 

uitvloeier H2Flo® (ICL Specialty Fertilizers) wordt aangeraden een eerste dosis van 2,4 liter/ha toe te 

dienen en dit vervolgens maandelijks te herhalen met een dosis van 1,2 liter/ha. Het is niet noodzakelijk 

om de uitvloeier toe te passen vanaf het begin van de teelt. Toevoeging gebeurt best met het 

irrigatiewater en voor een droge periode zodat de stof zich nog kan verspreiden in de bodem. Men moet 

zelf de denkoefening maken wanneer en hoe vaak men de behandeling wenst toe te passen omdat er 

uiteraard ook een prijskaartje aan vasthangt (telersadviesprijs: 18 euro/liter). In praktijk wordt de 

behandelingen meestal zo’n 2 tot 3 keer per jaar toegepast tijdens de zomermaanden. 

 

Proef pompoen 

In een pompoenproef werd een dosis van 2,4 l H2Flo ®/ha éénmalig toegepast. De proef bestond uit 3 

verschillende behandelingen. Een eerste standaardbehandeling waarbij enkel water toegevoegd werd, in 

een tweede behandeling werd de H2Flo® toegediend door te spuiten, in een derde behandeling werd de 

H2Flo® mee toegediend via druppelirrigatie. Er werden geen significante verschillen in productie 

tussen de behandelingen waargenomen (Tabel 5). Er werden bovendien ook geen negatieve effecten 

op de vruchtkwaliteit teruggevonden door het gebruik van H2Flo®. Zo was er eenzelfde aantal 

pompoenen dat Flandria kwaliteit had, die gebarsten waren of die aangetast waren (bruine vlekken met 

rottende plekken binnenin) (Figuur 9).  
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Tabel 5 Productieopbrengst pompoenproef met behandelingen verschillend in het al dan niet en de manier van 
toediening van de H2Flo®. 

 Productie 

Ton/ha 

Totaal stuks 

1000 st/ha 

Flandria 

1000 
st/ha 

Gebarsten 

1000 st/ha 

Aangetast 
1000 st/ha 

Water 50,8a 33,1a 14,9a 7,6a 10,7a 

H2FLO 

spuit 

52,2a 34,3a 12,6a 10,7a 11,3a 

H2FLO 
drup 

54,6a 35,5a 18,0a 9,1a 8,3a 

 

                
Figuur 9 Het gebruik van uitvloeier H2Flo® had geen effect op de pompoenkwaliteit. Er waren geen significante 
verschillen terug te vinden tussen de behandelingen voor het aantal pompoenen met Flandria kwaliteit, het aantal 
gebarsten pompoenen(links) of het aantal pompoenen met bruine vlekken (rechts). 

 

Proef selder 

In een selderproef werden twee behandelingen aangelegd. Eén met toevoeging van H2Flo® via 

druppelslangen, en éen zonder H2Flo®. Het bodemvochtgehalte werd in beiden behandelingen 

opgevolgd op 15 cm diepte en op 30 cm diepte via Watermark sensoren. Er werd geen productie 

opgevolgd. Figuur 10 toont aan dat het water in de bodem behandeld met H2Flo® dieper doordringt (tot 

30 cm), hetgeen aantoont dat er een betere spreiding van het bodemvocht is in de behandeling met 

H2Flo®, en dat er minder stress is voor de plant.  
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Figuur 10 Opvolging van de zuigspanning met Watermarksensoren op 15 cm en 30 cm diepte in een proef met 

druppelirrigatie en twee behandelingen: éen standaardbehandeling en één behandeling waarbij er een éénmalige 
toediening was van het wetting agent H2Flo®. 

 

2.5 Hoe kan ik het bodemvocht op volgen en irrigatiebeurten hierop af stellen? 

 

Bodemvocht of bodemvochtspanning  

Om een irrigatieadvies te kunnen geven, is kennis over de bodemvochttoestand noodzakelijk. Bij het 

irrigatiemodel van de BDB staat een pF curve of uitdrogingscurve centraal. Dit is een grafiek die 

weergeeft wat de bodemvochtspanning is bij een bepaald bodemvochtgehalte. De bodemvochtspanning 

meet de onderdruk die planten moeten aanleggen in hun systeem om nog water te kunnen onttrekken 

uit de bodem. Vanaf een bepaalde bodemvochtspanning ondervindt de plant moeilijkheden om het 

water voldoende goed op te nemen waardoor deze stress kan ondervinden. Deze stress vertaalt zich 

dan weer in mogelijke productieverliezen op het einde van het seizoen. Slechts door middel van een 

ongestoord bodemstaal kan deze relatie onderzocht worden in een labo. Kennis omtrent deze relatie, en 

indirect ook je bodem, is van uiterst belang in het kader van een correct en tijdig irrigatiemanagement. 

Met sensoren kan de bodemvochttoestand op twee wijzen opgevolgd worden in de tijd. Enerzijds door 

onrechtstreeks het bodemvochtgehalte (volume water per volume bodem) te meten, zoals de TerraSen 

Pro sensor (Dacom) en de Rsense (Netafim) dat doen. Anderzijds zijn er ook sensoren die onrechtstreeks 

de bodemvochtspanning meten zoals o.a. bij de Watermark sensor (Irrometer). Tensiometers meten de 

bodemvochtspanning rechtstreeks door een manometer die verbonden wordt met een poreuze cup die 

in de bodem wordt gebracht. Bij een zuigspanning van pF 2.7 bestaat echter het risico dat lucht de 

tensiometer binnendringt, en is de meting niet langer betrouwbaar. Systemen zoals deze van een GeoBas 

sensor (Agrometius) zijn flexibel en laten toe beide types van sensoren te koppelen.  
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Irrigatieadvies 

Naast onderzoek naar de meerwaarde van druppelirrigatie in prei werden in bovenstaande proeven ook 

enkele bodemvochtsensoren in de praktijk getest. Ze werden vergeleken met het irrigatiemodel van de 

Bodemkundige Dienst van België dat als referentie kan dienen door de jarenlange dienst in de praktijk en 

het feit dat het gekalibreerd wordt met vochtstalen (figuur 11). Het uitgeteste gamma 

bodemvochtsensoren bestond uit TerraSen Pro (Dacom), Rsense (Netafim), Geobas (Agrometius) en 

watermark (Irrometer). 

 

Figuur 11 Overzicht van de uitgevoerde irrigatie via sprinklers, en de impact ervan op het vochtverloop in de 
bodem van een preiperceel te Sint-Katelijne-Waver in 2019.  

De voorlopige ervaringen in de proeven met bovenstaande sensoren in het irrigatiemanagement is 

dat het bodemvochtverloop een sterke positieve correlatie vertoont met het vochtverloop van het 

BDB irrigatiemodel (gekalibreerd aan de hand van vochtstalen), maar dat de absolute waarden vaak 

onder- of overschat worden (figuur 12).  
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Figuur 12 Uiteenzetting van het bodemvochtgehalte zoals voorspeld met een sensor en gemeten via bodemstalen 
te Sint-Katelijne-Waver in 2019. Bodemstalen dienen hierbij als referentie en geven aan dat de sensor het 

vochtgehalte doorheen het seizoen telkens onderschat. 

Ondanks dat uit de trend van het vochtverloop van een sensor veel opgemaakt kan worden, blijft een 

exact moment om te irrigeren aan de hand hiervan moeilijk omdat het 1) slechts een puntmeting 

betreft en 2) de exacte uitdrogingscurve niet vervat zit in de instellingen van de sensor en deze dus 

ook geen exacte weergave van de realiteit is (er zijn wel instellingen waaraan je kan sleutelen). 

Bovendien zijn sensoren momenteel nog niet in staat het vochtverloop in de toekomst te voorspellen 

hetgeen cruciaal is voor een landbouwer zijn planning. Dit is één van de sterke punten van een 

irrigatiemodel gebaseerd op een bodemwaterbalans dat gekoppeld is met weersvoorspellingen. 

Voorlopig vertrouwt men daarom best nog niet blind het advies van louter een sensor op. Sensoren zijn 

wel ideale hulpmiddelen om beredeneerd water te geven en spelen daardoor een belangrijke 

sensibiliserende rol. In de toekomst zullen ze steeds innovatiever en goedkoper worden. Bovendien zijn 

ze zeer gebruiksvriendelijk naar de gebruiker toe (de meeste sensoren kunnen gekoppeld worden met 

het internet). Hierdoor wordt verwacht dat het belang van deze hulpmiddelen alsmaar gaat toenemen in 

de toekomst.  
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2.6 Wat kost druppelirrigatie in groenten? 

De economische meerwaarde van druppelirrigatie wordt berekend aan de hand van twee specifieke cases 

voor prei: 

●       Prei geteeld op een zandbodem met een hoge irrigatiebehoefte, maar waarbij een waterbron 

aanwezig is bij het perceel, die steeds voldoende water kan leveren. Deze case is representatief 

voor veel percelen in de Kempen (Tabel 7). In de berekening wordt gesteld dat de teler start met 

beregenen zodra het gewas droogtestress ervaart. 

●       Prei geteeld op een leembodem, en met daardoor een lagere irrigatiebehoefte, maar waarbij 

geen water aanwezig is en het water moet worden aangevoerd over de weg. Deze is case is 

representatief voor veel percelen in Vlaams-Brabant, Oost en West-Vlaanderen (Tabel 8). In de 

berekening wordt er rekening mee gehouden dat doorgaans later wordt gestart met beregenen, 

om zo zeker te zijn dat de uitgevoerde irrigatiebeurt efficiënt is. 

Er wordt gekozen voor prei omdat de efficiëntie van druppelirrigatie, en de droogtegevoeligheid hoger 

reeds werd toegelicht. De irrigatiebehoefte van andere groenten zoals wortelen, schorseneren, witloof, 

diverse kolen en uien bevindt zich in dezelfde grootteorde. Voor teelten met een kortere cyclus zoals sla, 

spinazie, erwten, bonen en bloemkool is de behoefte per teelt lager. Echter omdat dan doorgaans 

meerdere cycli per seizoen op hetzelfde veld plaatsvinden zal ook hier de irrigatiebehoefte gelijkaardig 

zijn. 

De irrigatiebehoefte wordt berekend met behulp van het bodemwaterbalansmodel dat BDB hanteert 

voor het afleiden van zijn irrigatieadviezen. Er worden vijf scenario’s doorgerekend. Eerst wordt de 

gemiddelde kost over de afgelopen 15 jaar berekend voor de verschillende irrigatietechnieken. 

Vervolgens worden de resultaten uitgemiddeld over de laatste 3 jaar, gezien de intensiteit van de droogte 

sinds 2017 opmerkelijk toe nam. Daarna worden de resultaten doorgerekend voor een toekomstige 

referentieperiode 2073-2087 voor drie verschillende klimaatscenario’s. Voor deze doorrekening wordt 

een klimaatreeks gesimuleerd met de perturbation tool, ontwikkeld door Ntgega et al. (2008), specifiek 

om hydrologische extremen te voorspellen voor Vlaanderen. Er werden in deze tool drie scenario’s 

afgebakend. Een hoog scenario met toenemende neerslag in de winter en toenemende droogte in de 

zomer. Een gemiddeld scenario’s waarbij de toestand ongeveer gelijk blijft aan het huidige hydrologische 

klimaat en ten slotte een laag scenario waarbij zowel de winter als de zomer droger worden dan het 

huidige klimaat. De auteurs stellen dat het gemiddeld scenario het minst waarschijnlijk is van de drie 

scenario’s. 

Uit de doorrekening blijkt dat in het huidige klimaat de kostprijs voor haspelberegening 

gelijkwaardig is als de kostprijs voor druppelirrigatie (Tabel 7 en Tabel 8). Hoe hoger de irrigatiegift, 

hoe voordeliger druppelirrigatie wordt omdat de arbeid en energiekost lager doorweegt. In het hoge 

klimaatscenario is druppelirrigatie 20% tot 40% goedkoper dan haspelberegening. In het huidige 

klimaat, met referentieperiode 2005-2019, blijkt haspelberegening de goedkoopste 

irrigatietechniek. Hoewel voor de periode 2017-2019 beide technieken even duur blijken. Voor 

druppelirrigatie is de aankoopkost van de slangen de belangrijkste kostenpost. Indien wordt gewerkt met 

meerjarige dikwandige slangen, of indien het mogelijk blijkt de gebruikte slangen deels te recupereren 

stijgt de meerwaarde van druppelirrigatie aanzienlijk ten opzichte van haspelberegening. In dat geval zou 

druppelirrigatie 10 tot 25% goedkoper zijn geweest dan haspelberegening voor de referentieperiode 

2017-2019. Per hectare, en per jaar, is de druppelirrigatie dan 120 tot 500 € goedkoper.  
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Tabel 7 Kostprijsberekening voor een preiperceel geteeld op een zandbodem, met een grote irrigatiebehoefte, 

echter met een waterbron vlak langs het perceel. 

Kostenstructuur   

  
Haspel-

beregening 

Druppelirrigati
e met 

éénjarige 
dunwandige 

slangen 
  

Druppelirrigati
e met 

éénjarige 
dunwandige 
slangen die 

voor 50% 
worden 

hergebruikt 
  

Druppelirrigati
e met 

meerjarige 
dikwandige 

slangen 
  

Eénmalige 
investeringen 

Haspelautomaat € 30 000        

Pompunit € 10 000 € 1 500  € 1 500  € 1 500   

Aanleg 
waterbron 

€ 10 000 
€ 10 
000 

 € 10 000  € 10 000   

Dikwandige 
druppelslangen 

         € 7 000 /ha 

Jaarlijks 
wederkerende kosten 

Dunwandige 
druppelslangen 

  € 700 /ha € 350 /ha    

Arbeid aanleg en 
oprollen 
druppelslangen*
*  

 € 90 /ha € 180 /ha € 90 /ha 

Kleine 
herstellingen  

€ 250         € 250   

Variabele kosten per 
irrigatiebeurt van 25 
mm 

Brandstof € 72 € 8   € 8   € 8   

Arbeid** € 38 € 8   € 8   € 8   

Variabele kosten per m³ *** € 0.44 € 0.05   € 0.05   € 0.05   

Berekende gemiddelde jaarkost per hectare   

Periode en gekozen 
klimaatscenario 

Gemiddelde 
irrigatiebehoeft
e 
(mm) 

Haspelberegeni
ng 

Druppelirrigati
e met 

éénjarige 
dunwandige 

slangen 
  

Druppelirrigati
e met 

éénjarige 
dunwandige 
slangen die 

voor 50% 
worden 

hergebruikt 
  

Druppelirrigati
e met 

meerjarige 
dikwandige 

slangen 
  

2005-2019 98 € 686 € 894   € 634   € 747   

2017-2019 150 € 912 € 920  € 660  € 773   

2073-2087 Hoog 227 € 1 248 € 958  € 698  € 812   

2073-2087 Gemiddeld 130 € 825 € 910  € 650  € 763   

2073-2087 Laag 170 € 1 000 € 930   € 670   € 783   

* Afgeschreven op 15 jaar, afschrijvingspercentage 7%, rente 2%, ** Arbeidskost gerekend aan € 15/uur, ***Bij de 

berekening van de variabele kosten per m³ wordt er rekening mee gehouden dat bij druppelirrigatie 25% minder 

water wordt gebruikt 
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Tabel 8 Kostprijsberekening voor een preiperceel geteeld op een zandbodem, met een grote irrigatiebehoefte, 

echter met een waterbron vlak langs het perceel. 

Kostenstructuur   

  
Haspel-

beregening 

Druppelirrigatie 
met éénjarige 
dunwandige 

slangen 
  

Druppelirrigatie 
met éénjarige 
dunwandige 
slangen die 

voor 50% 
worden 

hergebruikt 
  

Druppelirrigatie 
met meerjarige 

dikwandige 
slangen 

  

Eénmalige 
investeringen*  

Haspelautomaat € 30 000        

Pompunit € 10 000 € 1 500  € 1 500  € 1 500   

Dikwandige 
druppelslangen 

         € 7 000 /ha 

Jaarlijks 
wederkerende 
kosten 

Dunwandige 
druppelslangen 

  € 700 /ha € 350 /ha    

Arbeid aanleg en 
oprollen 
druppelslangen*
*  

 € 90 /ha € 180 /ha € 90 /ha 

Kleine 
herstellingen  

€ 250         € 250   

Variabele kosten 
per irrigatiebeurt 
van 25 mm 

Brandstof € 72 € 8   € 8   € 8   

Arbeid**  € 38 € 8  € 8  € 8   

Watertransport € 375 € 375   € 375   € 375   

Variabele kosten per m³ efficiënt 
irrigatiewater *** 

€ 1.94 € 1.30   € 1.30   € 1.30   

Berekende gemiddelde jaarkost per hectare   

Periode en gekozen 
klimaatscenario 

Gemiddelde 
irrigatie-
behoefte 

Haspel-
beregening 

Druppelirrigatie 
met éénjarige 
dunwandige 

slangen 
  

Druppelirrigatie 
met éénjarige 
dunwandige 
slangen die 

voor 50% 
worden 

hergebruikt 
  

Druppelirrigatie 
met meerjarige 

dikwandige 
slangen 

  

2005-2019 40 € 983 € 1 317  € 1 057  € 1 135   

2017-2019 83 € 1 822 € 1 880  € 1 620  € 1 698   

2073-2087 Hoog 153 € 4 600 € 2 790  € 2 530  € 2 608   

2073-2087 Gemiddeld 58 € 1 338 € 1 555  € 1 295  € 1 373   

2073-2087 Laag 97 € 2 081 € 2 054   € 1 794   € 1 871   

* Afgeschreven op 15 jaar, afschrijvingspercentage 7%, rente 2% 

** Arbeidskost gerekend aan € 15/uur 

***Bij de berekening van de variabele kosten per m³ wordt er rekening mee gehouden dat bij druppelirrigatie 25% 

minder water wordt gebruikt 
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3 Druppelirrigatie in pit- en steenfruit 
Binnen pitfruit wordt irrigatie vandaag vooral toegepast bij peer. Bij steenfruit wordt er vooral water 

gegeven bij kersen onder beschermde teelt. Appel wordt in België amper geïrrigeerd omdat men er vanuit 

gaat dat dit niet rendabel is.  

3.1 Nieuwe types van druppelslangen 

Voor de pitfruitteelt is het assortiment aan druppelslangen zeer beperkt. Standaard wordt de druk 

gecompenseerde slang gebruikt met een druppelafstand van 50 cm tussen de druppelpunten. Het 

enige nieuwe type slang op dit ogenblik is de Amnon drip CNL druppelslang van NaanDanJain (Figuur 

13). Deze slang is eveneens druk gecompenseerd, maar de druppelpunten zijn zodanig ontwikkeld dat ze 

minder zouden leeglopen na elke druppelcyclus. Dit moet ervoor zorgen dat, zeker voor langere rijen, het 

systeem bij een nieuwe druppelbeurt sneller op druk is. De afgifte van dit type slang is vergelijkbaar met 

de klassieke standaard slang bij eenzelfde druk. 

 
Figuur 13 Binnenwerk van druppelpunt Ammnon Drip CNL 

 

3.2 Onderkroonberegening - sprinklers 

Onderkroonberegening wordt op dit ogenblik bij pitfruit niet gebruikt (Figuur 14). Bij steenfruit komt 

men dit in het buitenland al vaker tegen. Het voordeel van dergelijke sproeikoppen is dat men een 

veel bredere oppervlakte nat houdt waardoor een groter gedeelte van het wortelgestel water kan 

opnemen.  

De sproeikoppen worden bevestigd aan een buisje wat op de druppelslang wordt geprikt. Al naar gelang 

de toepassing kan men kiezen tussen verschillende sproeikoppen om te monteren. Zo kan men er voor 

kiezen om bij pas geplante bomen slechts een smalle strook nat te maken. Onder kersenbomen kan men 

dan weer veel bredere gaan daar deze bomen op zich ook een breder wortelgestel hebben. 
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Figuur 14 Onderkroonberegening 

 

In 2019 werd het type Smart Jet S (strip) toegepast bij Kanzi (Figuur 15). Deze sprinklers werden op een 

afstand van 2 m van elkaar gemonteerd. Gemiddeld werd er 219 ml water/min/boom gegeven. Tussen 23 

juli en 16 september 2019 werd er 9 x water gegeven met dit type sprinkler wat neer kwam op 85,4 l 

water/boom. 

 
Figuur 15  Afgiftepatroon van de verschillende types onderkroonberegening van NaanDanJain 

 

Aan de hand van Watermarks werd de zuigspanning opgevolgd (Figuur 16). Er werden sensoren gezet in 

het midden tussen 2 sproeiers. Anderzijds stonden er ook een aantal sensoren in het volle bereik van de 

sproeiers. De klassieke druppelirrigatie werd op 13 juli opgestart. De eerste gift met 

onderkroonberegening vond plaats op 23 juli. Toch zien we pas een effect van beide types van beregening 

op het einde van de maand juli. Beide systemen zijn alvast zeer efficiënt. En de onderkroon gaat effectief 

breed genoeg want in het midden tussen de 2 sproeikoppen is er nog een daling van de zuigspanning 

zichtbaar. In de minder intense periode van beregening (september) zat de zuigspanning hier wel zo’n 20 

kPa hoger. 
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Figuur 16 Zuigspanning van 17 juli tot 5 oktober bij de vergelijking tussen een klassieke druppelslang en 
onderkroonberegening 

 

3.3 Flush systeem 
Wanneer men vaak meststoffen meegeeft of wanneer er veel ijzer in het water zit, heeft men vaak 

problemen met verstoppingen. NaanDanJain heeft een flush systeem ontwikkeld dat achteraan op elke 

druppelleiding gemonteerd kan worden (Figuur 17). Dit flushsysteem zorgt ervoor dat de leiding elke 

keer bij het opstarten en het stoppen van de irrigatie de leiding doorspoelt. Hierdoor zou men minder 

problemen met verstoppingen hebben. Zeker wanneer men druppelt met ijzerrijk water of veel 

meststoffen meegeeft kan men vaak last hebben van verstoppingen. Dit systeem zou deze problemen 

moeten verminderen. 

 
Figuur 17 Flush systeem 

 

 

3.4 Wanneer irrigeren bij pit-en steenfruit? 

Het is niet aangewezen om de bodem continu zeer vochtig te houden. Dit kan leiden tot overdreven 

groei en slechtere bloemknopvorming. Bij fruitbomen wordt het principe van ‘gecontroleerde 

droogtestress’ gehanteerd. Hierbij wordt het seizoen opgedeeld in 3 perioden (Figuur 18): 

1. In het voorjaar is het belangrijk dat de meststoffen voldoende opgenomen kunnen worden en dat 

de bomen rond de bloei geen hinder ondervinden van droogtestress. Deze vochttoestand wordt 

behouden tot ongeveer 6 weken na de bloei (periode van celdeling). Hierbij wordt een 

zuigspanning gehanteerd < 30 kPa. 

2. Vanaf de junirui tot het afsluiten van de groei mag de zuigspanning oplopen tot 70 à 80 kPa. dit 

geeft geen kwaliteitsverlies aan de vruchten maar wel meer bloemknop en zorgt voor het 

afsluiten van de groei. 
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3. Vanaf half juli tot aan de oogst wordt er opnieuw meer water gegeven zodat de vruchten optimaal 

kunnen dikken. Dit is de celstrekkingsfase. Opnieuw wordt een zuigspanning gehanteerd < 30 

kPa. 

 
Figuur 18 Principe van gecontroleerde droogtestress bij peer 

 

Ook voor kers of voor vroege perenrassen wordt dit principe gehanteerd maar is de droge periode een 

stuk korter, ifv het pluktijdstip. 

 

3.5 Gericht irrigatie-advies voor pit-en steenfruit met PWARO 
Voor een gedetailleerd irrigatie-advies op perceelsniveau werken pcfruit en de Bodemkundige dienst 

van België samen in Pwaro. Met behulp van een bodemwaterbalansmodel wordt dag na dag de 

vochtinhoud van het perceel berekend.  In dit model wordt rekening gehouden met de 

vochtretentiecurve, het klimaat en het verbruik via verdamping door het gewas (Figuur 19). 

 

 
Figuur 19 Bodemvochtbalans 
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De vochtretentiecurve geeft aan hoe de bodem het water vasthoudt en bij welk bodemvochtgehalte het 

water gemakkelijk beschikbaar is voor de bomen. De textuur en het humusgehalte zijn belangrijke 

invloedsfactoren voor deze curve. Een zandbodem droogt veel sneller uit dan een leembodem. Een 

kleibodem kan het water dan weer zo sterk vasthouden dat de boom te veel moeite heeft om het water 

op te nemen. 

Een andere belangrijke parameter in dit model is de gewasverdamping. Op basis van de waarnemingen 

van verschillende weerstations wordt deze berekening uitgevoerd. Ook kan men de gewasverdamping 

voorspellen aan de hand van de weersverwachtingen. 

De sterkte van PWARO is dat de berekeningen van het bodemwatermodel getoetst worden aan de 

praktijk. Ongeveer om de 3 weken komt een medewerker van de Bodemkundige Dienst langs om het 

actuele vochtgehalte te meten. Het resultaat van deze metingen worden vergeleken met de berekening 

van het model om zeker te zijn dat op elk moment de realiteit voldoende wordt benaderd. 

Telers ontvangen een wekelijkse update met irrigatieadvies en aan de hand van bodem- en 

bladstalen wordt er ook fertigatieadvies gegeven en dit op maat van hun boomgaard. 

Figuur 20 geeft een voorbeeld voor een praktijkperceel uit 2017. Op dit perceel werd 177 mm geïrrigeerd, 

terwijl de theoretische maximale gewasverdamping (ETm) 354 mm was en de totale neerslag 200 mm. 

De actuele gewasverdamping (ETa) was 350 mm en dus werd voor 99% voldaan aan de vochtvraag van 

de plant, terwijl er geen vocht uit de bouwvoor weg spoelde. Dit betekent dat de volledige irrigatiegift 

werd opgenomen door de boom. De actuele vochtreserve is deze berekend met het 

bodemwaterbalansmodel, maar werd tijdens het seizoen ook vijf keer gecontroleerd aan de hand van 

bodemstaalnames. De interventiegrens duidt de optimale vochtreserve in de bouwvoor aan. Omdat de 

bomen minder gevoelig zijn aan droogtestress tijdens de scheutgroei, wordt deze lager ingesteld tijdens 

de maanden juni en juli. 
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Figuur 20 Overzicht van de uitgevoerde irrigatie, en de impact ervan op het vochtverloop in de bodem van een 

perenperceel te Zoutleeuw in 2017. 

 

3.6 Irrigatie bij kleine percelen 

Irrigatie wordt tot op heden op kleine percelen nauwelijks toegepast. De kost om een put te boren is 

vaak niet verantwoord. Toch is het ook op dergelijke percelen mogelijk om te irrigeren. In 2018 werd 

een perceel peren opgevolgd waar een wateropslag van 10 000 l was ingegraven. Via een aalton werd 

deze wateropslag gevuld om vervolgens met een dieselmotor te irrigeren. 

In vergelijking met druppelirrigatie kregen 2 rijen van het perceel op zeer regelmatige basis water via de 

aalton. In de periode van 18 juni tot 24 juli werd er 14 x water gegeven met de aalton en werd de rest van 

het perceel dagelijks geïrrigeerd. Via de aalton werd er 504 l water/boom gegeven. Met druppelirrigatie 

werd er 155 l water/boom gegeven. 

Toch bleef de grond zeer droog waar er met de aalton water werd gegeven. Vanaf een diepte van 15 cm 

was de grond uitgedroogd. Met de druppelirrigatie was er toch vochtige grond tot op een diepte van 25 

cm. Dit geeft aan dat water geven met een aalton weinig efficiënt is voor oudere aanplanten. Te veel 

water gaat verloren. Met deze optie zoals deze teler heeft toegepast, is het perfect mogelijk om met veel 

minder arbeid efficiënt water te geven via druppelirrigatie. Vanuit deze wateropslag van 10 000 l water 

werd er gemiddeld 3 dagen bedruppeld op dit perceel. Met de aalton daarentegen had men al snel 60 000 

l water nodig om het perceel 1 keer water te geven met de aalton. 

Voor een groter bovengronds hemelwaterbassin of een ondergrondse opslag van 10m³ voor regenwater 

op een perceel in het veld heb je wel een omgevingsvergunning nodig.  
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3.7 Gebruik van wetting agents 

Wetting agents hebben tot doel de oppervlaktespanning van de grond te verminderen zodat het water 

beter in de bodem trekt. Voor elke grondsoort bestaat er vandaag een specifieke wetting agent.  

Een wetting agent gaat er niet voor zorgen dat de grond per m³ grond meer water gaat vast houden. 

Deze producten zouden er wel moeten voor zorgen dat de natte zone in de grond breder wordt. Met 

andere woorden, de druppelkegel moet breder worden. 

In 2018 werden de eerste testen uitgevoerd met wetting agents. In 2018 werd H2Flo (ICL Specialty 

Fertilizers) gebruikt (Figuur 21), in 2019 werd H2Pro (ICL Specialty Fertilizers) gebruikt omdat deze meer 

geschikt zou zijn voor een zwaardere grond. Voor deze testen werd het product op de grond gespoten 

alvorens er water werd gegeven of werd het toegevoegd aan het water wanneer men water gaf met een 

container. Visueel was het heel duidelijk dat het water beter de grond in trok en dat er hierdoor minder 

water naar de grasstrook afspoelde. Bij het opdrogen van de toplaag zagen we ook dat de bodem niet 

dichtsloeg en zijn kruimelige structuur beter behield. In de bodem zelf, werd er geen hoger vochtgehalte 

gemeten. 

 
Figuur 21 H2Flo toegediend met de waterton 

In 2019 werden de wetting agents vooral meegegeven via druppelirrigatie of onderkroon. Bij deze test 

werden grondstalen genomen op verschillende afstanden tot de druppelaars. Waar H2Pro werd 

meegegeven met de klassieke druppelslang werden stalen genomen op 10 en 20 cm van de druppelslang. 

Wanneer H2Pro werd meegegeven met onderkroonberegening werden er stalen genomen halfweg 

tussen de bomen en de grasbaan en op de rand van de zwartstrook. Toch kunnen de verschillende 

metingen van 2019 opnieuw geen verschil in vochtgehalte weergeven.  

In tegenstelling tot de resultaten in de groententeelt, kunnen we bij pitfruit dan ook niet stellen dat er een 

meerwaarde is voor dit type product. 
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4. Kleinfruit 
 

Binnen kleinfruit tenslotte is druppelirrigatie eerder de regel dan de uitzondering. Voornamelijk in de 

substraat teelten is dit niet meer weg te denken. Daarnaast zien we druppelirrigatie ook  steeds meer en 

meer in vollegronds teelten verschijnen. Dit voornamelijk om een constanter kwaliteit van vruchten aan 

te kunnen bieden.  

 4.1 Types druppelslangen 

Er zijn 2 grote groepen druppelslangen beschikbaar, de niet gecompenseerde slangen, type T-tape 

en de druk gecompenseerde slangen. Deze eerste soort zien we voornamelijk terug in de niet 

meerjarige teelten zoals vollegronds aardbeien. De druk gecompenseerde vinden we voornamelijk 

terug in de meerjarige teelten. Er zijn er beschikbaar met standaard afmetingen tussen de 

druppelpunten, maar dit kan ook gepersonaliseerd worden op vraag van de teler. Er is ook een brede 

waaier aan verschillende fabrikanten beschikbaar, o.a. Netafim, Toro en Naandajain. Elk met een 

uitgebreid assortiment, zodat ze voor elke teelt afhankelijk van de behoefte een geschikt product 

hebben. Afhankelijk van de node zijn er druppeldarmen beschikbaar met afgifte van 1 l/u tot 4 l/u. Ook de 

werkingsdruk en wanddikte kan sterk variëren . 

4.2 Plaatsing druppeldarmen 

Net zoals bij de groenten kan er ook in het blauwe bes geopteerd worden om de druppeldarmen 

bovengronds of ondergronds, in de teeltrug, te plaatsen (Figuur 22). Naar waterverbruik is het 

ondergronds plaatsen efficiënter, dit kan ook mechanisch gebeuren mits aanpassingen van de machines 

waarbij aardbeidruppelslangen gelegd worden. Echter heeft het ondergronds plaatsen ook zijn nadelen, 

waardoor meer en meer telers verkiezen de druppelslagen bovengronds op de rug te leggen. Het grootste 

nadeel van ondergrondse druppeldarmen is dat het bij dit systeem niet mogelijk is om verstoppingen snel 

op te sporen. Aangezien de blauwe bessenteelt een meerjarige teelt is, tot 20 jaar, is dit een groot nadeel. 

Tegenwoordig zien we dat sommige telers er voor kiezen hun druppelslangen op te hangen op een 

30cm hoogte om zo verstoppingen nog sneller te kunnen opsporen. Dit heeft als bijkomend voordeel 

dat het eventuele mechanische onkruidbehandelingen toelaat zonder schade aan de druppelslangen 

te veroorzaken.  
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Figuur 22 bovengrondse druppeldarmen 

 

Bij substraatteelten wordt er meestal gewerkt met druppeldarmen met daaraan externe druppelaars 

bevestigd (Figuur 23). Afhankelijk van de grootte van de container kan men kiezen om 2 of meerder 

stekers per pot te gebruiken.  

 

 

Figuur 23 substraatteelt 
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4.3 Monitoring en sturing 

Voor de monitoring werden er 2 verschillende sensortypes bekeken tijdens het verloop van het project. 

De Geobas sensor en de Estede bodemvochtsensoren. Er werd voor deze gekozen omdat er ook sensoren 

aanwezig waren om het zoutgehalte te monitoren. Aangezien er standaard voeding wordt meegegeven 

aan blauwe bessen was dit een interessante gegeven. De geobas werd getest in een volle grondsteelt, de 

Estede sensor in een containerteelt.  

Op de Geobas waren 2 watermarksensoren aangesloten op de zuigspanning op te meten, en twee 

bodemvochtsensoren die tevens ook de bodemtemperatuur en het zoutgehalte meten.   

Figuur 24 is een voorbeeld van de uitlezing van de gegevens van de watermarks van de geobas voor de 

maand mei. We zien telkens dat er bij grootte hoeveelheden neerslagen een daling van de zuigspanning 

waar te nemen is. Visueel lijkt het er dus op dat we aan de hand van de watermark gegevens een goed 

idee hebben van het watergehalte in de bodem. De bodemvochtsensoren daarentegen gaven visueel 

schijnbaar geen goed resultaat.  

 

Figuur 24 Gegevens geobas mei 

Om de werking van de sensor te testen werden er ook vochtstalen door de BDB genomen. De resultaten 

hiervan hebben we vergeleken met deze van de Geobas. In tegenstelling tot wat we uit de visuele data 

verwachtten was er toch  een goede correlatie tussen de bodemvochtmetingen en het vochtgehalte 

zoals bepaald door sensoren ( R² = 0,9975). Voor de watermarks van de Geobas was deze correlatie veel 

minder (R² van 0,45). Het probleem met de vochtgehalte sensoren was dat de waarde zeer dicht op elkaar 

lagen, schommelde van 19,8 tot 21,8%, dit zorgde ervoor dat deze visueel niet bruikbaar waren. Er zal dus 

waarschijnlijk een hercalibratie moeten gebeuren om deze resultaten ook bruikbaar te maken voor de 

telers. De geobas lijkt dus zeker potentieel te hebben in de blauwe bessenteelt maar dient nog verder op 

punt gesteld te worden om betrouwbare data te geven in de veenachtige bodem waar blauwe bessen in 

groeien. 
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De Estede moduel bestond uit een Lorabox-module (SMEC 300- bodem T/V%/EC module (waterscout))en 

een watermarksensor die de bodemvochtspanning opmeet (Figuur 25).  

  

Figuur 25 waterscout (Estede) en watermark 

Zoals eerder vermeld werd de Estede module getest in een substraat teelt (Figuur 26). Hieruit valt te 

bemerken dat beide vochtsensoren de watergift goed in kaart brengen, het opvolgen van het zoutgehalte 

is wel niet haalbaar.  Het vochtgehalte (Soil Moisture) valt snel terug naar waardes rond de 10%, deze 

stijgen tot 12-14% bij een waterbeurt om weer snel te zakken. Het zelfde moet gezegd voor de 

zuigspanning (Moisture Tension), deze bevind zich s ‘ochtends op de maximum waarde van 200 KPa en 

daalt bij watergift tot 150-175 KPa om dan ook weer snel zijn oorspronkelijke waarde aan te nemen.   

Voor beide sensoren op de Estede module kunnen we dus zeggen dat ze de watergift in kaart brengen. 

Er rest echter enkel de vraag bij welke waarde er een nieuwe watergift dient te gebeuren en of dit mogelijk 

is met het type sensor, watermark of SMEC. Die dient in verder onderzoek in kaart gebracht te worden. 

 

Figuur 26 Uitleesgegevens Estede, de groene pijlen zijn de watergift. 
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5. Contactinfo 

Nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de partners. 

Proefstation voor de Groenteteelt vzw  

Duffelsesteenweg 101  

2860 Sint-Katelijne-Waver  

Contact: Sophie Nawara, Joris De Nies 

E: sophie.nawara@proefstation.be, joris.de.nies@proefstation.be  

 

 

Proefcentrum Fruitteelt  

Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden  

Contact: Ann Gomand, Miet Boonen  

E: ann.gomand@pcfruit.be, miet.boonen@pcfruit.be 

 

Bodemkundige Dienst van België  

Willem de Croylaan 48 

3001 Heverlee 

Contact: Jarl Vaerten, Pieter Janssens 

E: jvaerten@bdb.be, pjanssens@bdb.be  
 


