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Beregenen nieuwe stijl voor 
de boomkwekerij
Op een maatschappelijk verantwoorde wijze vocht toebrengen in de teelt 

Precisieberegening met driptape: drie jaar geleden werd dit nog maar mondjesmaat toegepast in de asperge- en aardbeienteelt. Deze methode raakte 

echter meer in beeld en er kwam ook vraag vanuit de akkerbouw. Afgelopen jaar werden er proeven gedaan in de aardappelteelt en de eerste voor-

lopige resultaten zijn veelbelovend. Dit systeem zou volgens Gerard Schoot Uiterkamp, productspecialist irrigation bij Jean Heybroek, ook heel goed 

kunnen worden toegepast in de boomkwekerij.
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Afgelopen jaar is Jean Heybroek BV in samenwer-
king met de bedrijven Tijms Geesbrug, Mts. Peeks 
en Landgoed Scholtenszathe een viertal proeven 
gestart om op maatschappelijk verantwoorde 
wijze vocht toe te brengen in de teelt van poot- 
en consumptieaardappelen. Hiervoor wordt Toro 
Aquatraxx driptape gebruikt, wat een bijzonder 
lage afgifte heeft van 0,38, 0,42 of 0,58 liter water 
per uur. 

Toro Aquatraxx driptape irrigeert gewassen in 
moeilijke topografische omstandigheden en gebie-
den met veel wind, waar bij het gebruik van bij-
voorbeeld sprinklers water verloren gaat. Ook zorgt 
het gebruik van driptape voor een enorme verbe-
tering van de EU (emissie-uniformiteit), wat resul-

teert in veel economische voordelen; deze tape 
bespaart water, meststoffen, arbeid en energie.
‘Hiermee kunnen wij ruglengtes tot 800 meter 
moeiteloos voorzien van tape en vanaf één kant 
voeden’, vertelt Gerard Schoot Uiterkamp. ‘We 
hebben geprobeerd te sturen op temperatuur- 
en vochtpercentage in en om de ruggen. Bij de 
toepassing tussen en op de ruggen zagen we dat 
dit erg moeilijk is. Nauwkeurig monitoren van de 
temperatuur in de rug met bodemsensoren en 
daarop sturen, lijkt een grote invloed te hebben op 
de vermindering van schurft. In het proefveld met 
consumptieaardappelen hebben we tot op heden 
geen schurft aangetroffen, terwijl dit op het naast-
gelegen perceel wel het geval was. Met name in de 
drie verschillende proeven met pootaardappelen 
zijn grote verschillen waarneembaar.’ 

Vochtkegel
Even de drie proeven op een rij:
Op proefveld 1 is Aquatraxx driptape aangebracht 
tussen de rijen. Dat kan na het poten van de 
aardappels gebeuren, zodat er tijdens het poten 
geen extra arbeid vereist is. Ook het opruimen is 
eenvoudig en vergt relatief weinig arbeid. Er is 
aangetoond dat er tijdens de knolzetting duidelijk 
meer uitlopers werden gevormd en dat gedurende 
het groeiseizoen een hoger aantal knollen ontstaat 
dan bij de traditionele teelt. De uniformiteit van 
de knollen viel enigszins tegen. Het voorlopige 
resultaat na proefrooien geeft een meeropbrengst 
te zien van circa 7 procent in de gewenste maat 
28/55.
Op proefveld 2 is de slang boven op de rug gelegd. 
Ook deze wijze is weinig arbeidsintensief en brengt 
geen extra arbeid met zich mee tijdens het poten 
van de aardappelen. 

Schoot Uiterkamp: ‘Wel hebben wij gemerkt dat 
het lastig is om de Aquatraxx driptape op de rug te 
houden. De wind was hiervan de oorzaak. Het weg-
halen van de driptape is eenvoudig, op dezelfde 
manier als bij proefveld 1. Een groot verschil zagen 
we in de vochtverdeling in de rug. De “vochtkegel” 
was breed, wat resulteerde in een duidelijke toena-
me in wortelgroei en uniformiteit. Het uiteindelijke 
voorlopige resultaat gaf een meeropbrengst van 
circa 16 procent in de gewenste maten.’

Onkruidbestrijding en meststoffen gelijk
Op proefveld 3 is ervoor gekozen om de Aquatraxx 
driptape in de rug aan te brengen op ongeveer 5 
cm diepte. ‘Dit was in deze proef redelijk arbeids-
intensief, maar wij denken dat dit door mechani-
satie sterk kan worden teruggebracht. Omdat de 
rollen op de pootmachine gemonteerd worden, 
kunnen ze in één werkgang aangebracht worden. 
Inmiddels blijkt ook dat het verwijderen van de 
tape geen probleem is. De vochtkegel beperkte 
zich tot een ovaal om de gepote aardappel heen. 
De proefrooiingen geven een verbluffend resultaat: 
zo’n 80 procent meer in de maat 28/55.’
Op alle proefvelden werd dezelfde onkruidbestrij-
ding en gewasbescherming toegepast. Ook de 
toevoeging van meststoffen was bij alle proeven 
gelijk. Alle resultaten zijn vergeleken met een niet-
beregend perceel. 

De wanddikte is flinterdun
Om te bepalen of Toro Aquatraxx driptape op 
lange termijn de juiste oplossing is om het resul-
taat per hectare te verbeteren, is volgens Schoot 
Uiterkamp verder onderzoek nodig. 
‘We zullen daarvoor een aantal toeleveranciers 
en de verwerkende industrie benaderen om met 
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Aanbrengen van de druppelslang. Gerard Schoot Uiterkamp

‘Het is wel een investering 

voor de kweker, maar die is 

vrij eenvoudig terug te 

verdienen’
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ons samen te werken. Zo hebben wij ook con-
tact gezocht met Agrometius, een andere Royal 
Reesink-werkmaatschappij, die zich bezighoudt 
met precisielandbouw, waaronder grond- en 
gewassensoren. Ook heeft Toro AG een uitgebreide 
database met vele proefresultaten van elders op 
de wereld.’ 

Maar wat kan de driptape nu betekenen voor de 
boomkwekerij? 
‘Driptape doet in feite hetzelfde als een druppel-
slang’, legt Schoot Uiterkamp uit. ‘Dus ja, hij zou 

ook goed kunnen worden toegepast in de boom-
kwekerij. Maar tape zit op een rol van 3 kilometer 
en weegt maar 27 kilogram. Het gewicht is dus 
heel laag en de wand is flinterdun; dat is het groot-
ste verschil. Daarnaast is de prijs maar een fractie 
van die van de conventionele druppelslang.’

Ieder jaar vervangen
Komend jaar wordt de driptape ook getest in de 
bloembollen. Het is wel een investering voor de 
kweker of teler, maar die is vrij eenvoudig terug 
te verdienen, mits er met kennis van zaken wordt 
gekeken naar het gewas.
‘De tape gebruik je één jaar. Afhankelijk van de 
teelt kan dit ook twee jaar zijn, maar in principe is 
het één jaar. In verband met de lage waterafgifte, 
bijvoorbeeld 0,37 liter per uur per meter of 0,57 
liter per uur per meter, moet het water wel nage-
noeg vrij van ijzeroxide zijn. Dit is ook afhankelijk 
van de pH. Met zulke kleine hoeveelheden is de 
kans op verstopping namelijk vrij groot. Het water 
moet daarom voor gebruik goed gefilterd worden; 
dat is een investering. Maar de tape vervang je 
ieder jaar.’
Daarnaast is ook de temperatuur belangrijk. Hoge 
temperaturen geven immers meer kans op schim-
mels en bacteriën, en dat wil je niet. De tempera-
tuurbeheersing is dus een belangrijk aspect en dat 
geldt eigenlijk voor alle gewassen. 
‘Door de zeer lage waterafgifte moet je in ver-

houding lang druppelen; dan kun je de tempera-
tuur goed beheersen in lange periodes. Het kan 
meerdere keren op een dag gedaan worden. Op 
het warmst van de dag kun je de bodem afkoelen, 
waardoor het gewas of de knol niet zo warm wordt 
en er minder kans is op schimmels en bacteriën die 
het plantje kunnen aantasten. Dat is het grootste 
voordeel.’

Techniek toevoegen
Jean Heybroek gaat dit product selectief in de 
markt zetten, omdat er bij deze tape een stuk tech-
niek moet worden toegevoegd. ‘Dit in de markt 
zetten gebeurt onder meer via een van onze instal-
lateurs, VGB Watertechniek in Bunnik, die ook al 
veel met tape doet in de boomkwekerijsector.’ 
‘In sommige delen van Flevoland waar veel boom-
kwekerijen zitten, zitten veel schelpjes in de grond. 
Deze schelpjes kunnen als mesjes fungeren als de 
tape gaat bewegen. Tape beweegt namelijk door 
temperatuurschommelingen; het zet uit of het 
krimpt weer. Op die momenten moeten we naar 
een andere wanddikte toe. Dat kan allemaal. Er is 
een grote variatie in wanddikte; bij de tape varieert 
die tussen 0,13 en 1,1 millimeter en bij de druppel-
slang tussen 0,9 en 1,2 millimeter. Maar de vraag 
is dan ook waar het perceel ligt en hoeveel water 
men wil hebben, dus hoelang er gedruppeld moet 
worden. 
De tape kan dus overal worden aangepast, zolang 
er qua wanddikte rekening wordt gehouden met 
de grond en de toepassing. Afhankelijk van de 
locatie en de omstandigheden waaronder de tape 
gebruikt wordt, kijken we dus nauwkeurig naar de 
afgifte en bekijken we of de wanddikte bijvoor-
beeld wat groter moet zijn.’

Groen versus droog.

‘De tape kan dus overal 

worden aangepast, zolang 

er qua wanddikte rekening 

wordt gehouden met de 

grond en de toepassing’
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