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What’s in a name?

We lopen er tegenaan dat de naamgeving 
drukdrainage verwarrend kan werken.  In 
de communicat ie met de boeren werd 
in het begin vooral  gesproken over 
onderwaterdrainage.  Deze term was al 
a lgemeen bekend,  daarmee wi lden we 
het prakt i jkgericht maken.  Maar het 
verwarrende aan deze term is  dat in 
deze proef de nadruk l igt  op inf i l t reren. 
Drainage vindt ook plaats ,  maar is  niet 
het hoofddoel .  Een boer gaf zel f  aan:  ‘We 
gaan een soort  ondergronds beregenen’ . 
Misschien is  veen inf i l t rat iesysteem een 
betere naam voor de langere termijn? In 
dit  rapport hanteren we vooralsnog de 
term drukdrainage.

“SAMEN PROBEREN WE 
DE BODEMDAL ING IN 
HET VEENWE IDEGEB I ED 
TE  REMMEN”
 -de boeren-
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Figuur 1 In de natuurli jke situatie is  de grondwaterstand in de winter hoog en in de zomer laag. Hierdoor is  de veenspons in de winter 
soms te nat en in de zomer soms te droog. Door onderwaterdrainage wordt in de winter grondwater gedraineerd en in de zomer water 
geïnfi ltreerd, zodat de veenspons optimaal vochtig is .  Door de onderwaterdrainage aan te sluiten op een water ton in plaats van op de 
sloot,  worden met behulp van druk bovenstaande processen geoptimaliseerd.

DE RESULTATEN VAN HET 
ONDERZOEK MET DRUKDRA INAGE 
OP HET ‘VEENWE IDE INNOVAT IE 
CENTRUM’ (V IC )  WAREN 
VEELBELOVEND OM MEER MEE TE 
EXPER IMENTEREN

1 .   Inleiding

1.1 Doel 

In de polder Spengen nabi j  Kockengen 
in de gemeente St ichtse Vecht doet 
Hoogheemraadschap De St ichtse Ri jnlanden 
samen met zeven boeren een proef om de dal ing 
van de veenbodem te remmen door middel 
van drukdrainage.  Met drukdrainage wordt 
geprobeerd de grondwaterstand in het perceel 
act ief  stabiel  te houden zodat de veenbodem, 
die te duiden is  a ls  een veenspons,  optimaal 
vochtig bl i j f t .  Verdroging van de veenspons zorgt 
voor bodemdal ing.  Naast het remmen van de 
bodemdal ing is  het doel  van de proef ook om 
deze nieuwe techniek van drukdrainage in de 
boerenprakt i jk  te testen.  De resultaten van het 
onderzoek met drukdrainage op het ‘Veenweide 
Innovatie Centrum’ (VIC) waren veelbelovend om 
meer mee te experimenteren.  Deze proef wordt 
mede gef inancierd door de provincie Utrecht 
en duurt 4 jaar van 2017 tot en met 2020.  In 
deze rapportage leest u over de bevindingen 
van 2017 en 2018.  In het achtergronddocument 
‘Bedri jvenproef Spengen,  bevindingen 2017 & 
2018’  z i jn de meetresultaten per boer uitgewerkt .
Deze bevindingen zi jn met experts getoetst  op 
12 februari  2019.  De react ies van de experts 
z i jn verwerkt in deze samenvatt ing en het 
achtergronddocument.
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“ I K  DOE I K  MEE MET 
DE PROEF OM DE 
BODEMDAL ING TE 
REMMEN” -Boer André-

1 .2 Het gebied

Spengen is  een authentiek veenweidegebied 
met een langgerekte verkavel ing.  De grond is  in 
gebruik als  grasland voor melkveehouderi j .  Door 
het gebied loopt de weg Spengen die de polder 
in een oost- en westzi jde verdeeld.  Kenmerken 
van het gebied zi jn :
 
•  350 hectare groot
• Eén pei lgebied voor het oppervlaktewater 

var iërend rond NAP -2,22 m
• Maaiveldhoogte gewaspercelen gemiddeld 

NAP -1,83 m
• Gemiddelde drooglegging van 40 centimeter
• Kleirug aan de oostzi jde met rondom de 

kleirug een laagje klei  op het veen.  Deze laag 
is  aan de westzi jde van de polder niet  tot 
nauwel i jks meer aanwezig

• Het veen (onder het k lei )  bestaat voornamel i jk 
uit  bosveen met r iet  en zegge resten en is 
c i rca 6 meter dik .

 
Net zoals andere veengebieden in Nederland 
kampt deze polder met bodemdal ing.

MAAIVELDHOOGTE 
GEWASPERCELEN 

GEMIDDELD NAP -1 ,83 M 



Bodemdaling componenten in het veen
Bodemdal ing in veenweidegebieden bestaat uit  v ier  componenten:
 

1 .  Kr imp en Zwel :  Als  veen boven water komt te l iggen droogt het uit ,  waardoor het volume 
minder wordt .  Als  het veen weer onder water komt te l iggen,  vernat het weer en neemt 
het volume weer toe.  Dit  is  een seizoenaal  effect .  Bodemdal ing door kr imp is  niet  vol ledig 
omkeerbaar .

2 .  Zett ing:  Door druk van buitenaf ,  zware machines of bebouwing,  kan veen- of k leigrond in 
elkaar worden geperst .  Over het algemeen is  dit  proces onomkeerbaar .

3 .  Inkl inking:  Door ontwater ing wordt water aan de bodem onttrokken,  waardoor de druk van het 
water op de grond afneemt.  Hierdoor vermindert  het volume van de grond.  Zo lang de grond 
ontwatert  bl i j f t ,  is  dit  proces onomkeerbaar .

4 .  Oxidat ie :  Veen dat boven water l igt  komt in contact met zuurstof waardoor het organisch 
mater iaal  vergaat .  Dit  proces in onomkeerbaar .

 
Uit  onderzoek van Schothorst  (1967) naar de bi jdrage van de verschi l lende componenten naar de 
uiteindel i jke bodemdal ing in veenpolders ,  bl i jkt  dat c irca 60% van de bodemdal ing door oxidat ie 
wordt veroorzaakt ,  5% door zett ing,  20% door inkl inking en 15% door kr imp. Als bodemdal ing 
continu in de t i jd gemeten kan worden,  zou bl i jken dat veenbodems alt i jd in beweging zi jn (witte 
l i jn) .  Waarbi j  over langere t i jd een afname is  waar te nemen (oranje l i jn) .
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1 .3 De Proef
In polder Spengen is  55 hectare grasland vanaf 
november 2016 voorzien van onderwaterdrainage. 
Anderhalf  jaar na de aanleg is ,  in mei 2018, 
47 hectare  aangesloten op een drukdrainage 
systeem (f iguur 2) .  Tot die t i jd heeft  het 
gefunct ioneerd als  regul iere onderwaterdrainage, 
zonder druk.  Op de overige 8 hectare 
funct ioneert  de onderwaterdrainage nog steeds 
regul ier ,  dus zonder druk.  In totaal  draaien 11 
drukdrainage systemen, var iërend in grootte van 
2 tot 9 hectare.  Van deze 11 systemen draaien 9 

op netstroom met een volautomatische stur ing 
op basis  van de grondwaterstand.  Twee systemen 
worden aangedreven door een windmolen.  Bi j 
de volautomatische systemen stelt  de boer de 
gewenste grondwaterstand in .  Middels een 
grondwatersensor en een regelkast wordt bepaald 
wanneer water in of  uit  de waterton moet worden 
gepompt.  Bi j  het systeem met de windmolen is 
geen grondwatersensor en regelkast aanwezig. 
Dit  systeem wordt door de boer handmatig 
gestuurd op basis  van z i jn expert ise .

Figuur 2 Links ziet u de polder Spengen met in gri js  de percelen die meedoen aan de proef.  In de figuur rechts is  het drukdrainage 
systeem weergegeven.
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samengesteld uit  de gewasbedekking, 
diepte van de bewortel ing en het aantal 
regenwormen in een bepaald dieptetraject . 
Dit  geeft  een beeld hoe de bodem en het 
gewas reageren.  Deze metingen worden 
eenmaal per jaar (e ind augustus)  uitgevoerd.

5.  Daarnaast wordt op dezelfde locat ies als  bi j 
punt 5 eenmaal in een droge periode het 
vochtgehalte van de bovenste 20 centimeter 
in het lab bepaald.  Ook wordt het vocht 
ver loop van de bovenste meter op basis 
van waarnemingen in het veld geschat om 
inzicht te kr i jgen hoever het vocht in de 
bodem naar boven reikt .

6 .  De draagkracht van de bodem wordt op 
dezelfde locat ies in het voorjaar en najaar 
(overgang nat – droog / droog – nat)  a ls  bi j 
punt 5 en 6 met een penetrometer op vi j f 
verschi l lende dieptes gemeten.  Dit  wordt 
gedaan om te onderzoeken of het veld in 
het voorjaar en najaar beter begaanbaar is 
a ls  gevolg van de onderwaterdrainage.

7.  De boeren houden in een logboek bi j  of  en 
welke verschi l len ze ontdekken in bodem, 
gewasgroei ,  gewasbenutt ing en hoe ze 
hebben gestuurd met het pei l  in de waterton 
en op de grondwaterstand en of dat gelukt 
is  (mate van sturen) .  Weidevogeltel l ingen 
zi jn tot nu toe nog niet  uitgevoerd.

“WE METEN DE 
DOORL AATBAARHE ID 
OM DE DRA INAFSTAND 
TE  BEPALEN” -Kare l- 

2.  Meetmethode
De volgende onderdelen worden bemeten om het 
effect van de drukdrainage te kunnen duiden:

1.  Om te kunnen sturen op de 
grondwaterstand,  wordt in vr i jwel  e lk 
perceel  dat mee doet aan de proef op 
tenminste één locat ie continu de ondiepe 
grondwaterstand gemeten in een pei lbuis . 
Het meetpunt bevindt z ich alt i jd midden in 
het perceel  en indien een greppel  aanwezig 
is ,  midden tussen de onderwaterdrain en de 
greppel .

2 .  Om te bepalen hoeveel  de bodemdal ing 
wordt geremd, wordt de bodembeweging bi j 
v i j f  boeren,  zowel aan de oost- a ls  westzi jde 
van de polder ,  gemeten door middel  van 
waterpassing.  Er  wordt in pr incipe ieder 
voorjaar gemeten als  de bodem vol ledig is 
gezwol len.

3 .  Om te bepalen hoeveel  water nodig is  om 
het veen vochtig te houden,  wordt bi j  twee 
boeren,  zowel aan de oost- a ls  westzi jde 
van de polder ,  met debietmeters gemeten 
hoeveel  water in en uit  (waterkwantiteit )  de 
waterton wordt gepompt.

4 .  Per boer wordt ,  op tenminste één perceel 
op meerdere locat ies binnen het perceel , 
de bodemcondit ie bepaald.  Deze is 
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Het weer in 2017 en 2018

In de graf ieken zi jn 
de belangri jkste 
weerparameters 
weergegeven welke 
gemeten worden en 
invloed hebben op de 
bodemdal ing:
neerslag,  verdamping en 
temperatuur
 
De neerslag en 
verdamping is  op basis 
van satel l iet  data voor 
de polder Spengen.  De 
temperatuur is  het dag 
gemiddelde van het KNMI 
weerstat ion in Cabauw.
 
Het jaar 2017 is  te typeren 
als  zeer warm, zeer zonnig 
en aan de natte kant .  De 
winter van 2017 – 2018 is 
te typeren als  nat .  Het jaar 
2018 is  een extreem droog 
jaar geweest .

Naast a l le metingen die plaatsvinden in en 
op de percelen met onderwaterdrainage 
worden ook metingen uitgevoerd op percelen 
zonder onderwaterdrainage,  de zogenoemde 
referentiepercelen.  Er  z i jn v ier  referentiepercelen.
 
De waterkwal i teit  wordt eens per jaar op een 
vast punt in de polder bemeten om een indicat ie 
te kr i jgen of de waterkwal i teit  wordt beïnvloed. 
Het is  nog te vroeg om hier resultaten van te 
laten z ien.  Bi j  de resultaten van de metingen en 
ervar ingen spelen ook de weersomstandigheden 
een rol .

In het volgende hoofdstuk worden de 
bevindingen per onderdeel  toegel icht .  Soms is 
hierbi j  onderscheid gemaakt tussen de west- en 
oostkant van het gebied.

“WE KUNNEN DE 
GRONDWATERSTAND 
L IVE  IN  HET L AND 
AFLEZEN” -Annette-

DE W INTER VAN 2017 – 
2018 I S  TE  T YPEREN ALS 
NAT.  HET  JAAR 2018 I S 
EEN EX TREEM DROOG 
JAAR GEWEEST. 
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3.1 Grondwaterstanden

Westkant
Aan de westkant van Spengen is  het in de 
zomer van 2018 goed gelukt om bi j  a l le v i j f 
geïnstal leerde drukdrainage systemen de 
grondwaterstand te sturen.  In deze extreem 
droge zomer lukt het om de grondwaterstand 
hoog te houden:  30 tot 40 cm onder maaiveld 
(z ie f iguur 3) .  In de referentiepercelen is  in deze 
periode de grondwaterstand tot meer dan één 
meter onder maaiveld uitgezakt (z ie f iguur 3) .  Dit 
betekent dat de hogere grondwaterstanden in de 
druk drainage percelen vol ledig toe te schr i jven 
z i jn aan het drukdrainagesysteem.
 
Bi j  hevige buien st i jgt  de grondwaterstand 
in de percelen met drukdrainage snel  enkele 
decimeters .  Na één tot twee dagen is  de 

grondwaterstand in deze systemen weer 
gestabi l iseerd.  Bi j  dr ie percelen met vergel i jkbare 
bodem werkt de onderwaterdrainage ook in 
2018 nog regul ier  zonder druk.  In de zomer 
van 2017 is  de grondwaterstand in die percelen 
stabiel  geweest .  In de extreem droge zomer 
van 2018 is  de grondwaterstand tussen deze 
onderwaterdrains gaan uitzakken,  maar wel  20 
centimeter minder dan het referentieperceel  (z ie 
f iguur 3)  en 15 cm minder dan de ongedraineerde 
zomer van 2016.  Het l i jkt  er  dan ook op dat ook 
de regul iere onderwaterdrainage zi jn werk heeft 
gedaan.

Figuur 3 Verloop van al le bemeten grondwaterpeilbuizen aan de westzi jde van de polder voor het jaar 2018. Het
gaat om vijf  drukdrainages,  één reguliere onderwaterdrainage en twee referentie percelen. De groene horizontale
l i jn geeft de gemiddelde maaiveldhoogte weer,  de blauwe horizontale l i jn de hoogte van de onderwaterdrain.

3.  Metingen en er varingen
Per onderdeel  zoals omschreven in hoofdstuk 2 
worden de metingen samengevat .  De algemene 
bevindingen kunt u lezen in hoofdstuk 5 van deze 
rapportage.
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Figuur 4 Verloop van al le bemeten grondwaterpeilbuizen in 2018 aan de oostzi jde van de polder buiten een
onderbemaling. Het gaat om drie drukdrainage systemen en één referentieperceel.  Op het referentie perceel is
in jul i  2018 in verband met de droogte eenmaal beregend (zie piek van voor 29 jul i  2018).  Twee drukdrainages
draaien vanaf sept 2017 vooruitlopend op de uitrol in mei 2018

Oostkant

Aan de oostkant van Spengen met meer klei  in 
en op het veen,  reageren de systemen anders .  De 
grondwaterstanden zi jn gr i l l iger en het lukt niet 
a lt i jd om de gewenste grondwaterstand van 40 
centimeter onder maaiveld te halen in de zomer 
van 2018.  Wel lukt het om de grondwaterstand 
rondom de onderwaterdrain hoog te houden (z ie 
f iguur 4) .

Experimenten met meer inf i l t rat ie door een 
hogere waterdruk in de waterton (niveau 
gel i jk  aan maaiveldhoogte) ,  le iden tot nattere 
s i tuat ies bi j  de lage delen en greppels in een 
perceel .  Na hevige regenbuien stabi l iseren de 
grondwaterstanden zich trager in vergel i jk ing met 
de westkant ,  namel i jk  twee tot v ier  dagen.  De 
meeste drukdrainagesystemen aan de oostkant 
van Spengen sturen een groter oppervlak aan.  Dit 
l i jkt  niet  de beperkende factor te z i jn ,  omdat de 
greppels wel  doorgaans nat waren in al le hoeken 
van het systeem. Ook aan deze z i jde van de 
polder is  de grondwaterstand in het referentie-
perceel  in de droge zomer uitgezakt tot meer dan 
1 meter onder maaiveld.
 
Eén boer heeft  twee systemen in een onder-
bemal ing l iggen.  Dit  is  een gebiedje (enkele 
percelen) waar lokaal  een permanent lager 

“MET BEHULP VAN DE 
REGELKASTEN KUNNEN 
WE DE DATA EXACT 
U I TLEZEN” -Jant ine-



35 jaar onderwaterdrainage in een 
onderbemaling

Eén van de boeren heeft  a l  ruim 35 
jaar onderwaterdrainage l iggen op dr ie 
percelen in polder Spengen.  Of dit  nu 
een posit ief  effect op de maaiveldhoogte 
heeft  gehad is  moei l i jk  te zeggen, 
door gebrek aan nauwkeurige langjar ig 
meetreeksen.  Deze boer geeft  aan dat de 
percelen vlak bl i jven en niet  hol  zoals veel 
ongedraineerde percelen.  T i jdens de proef 
is  tussen de bestaande onderwaterdrains 
een extra drain gelegd.  De afstand tussen 
de drains is  nu vier  meter in plaats 
van acht en hierdoor werkt volgens de 
boer het systeem snel ler  en effect iever . 
De bestaande onderwaterdrains waren 
bi j  het opgraven nog helemaal intact . 
De boer spoelt  ze ongeveer eenmaal 
per zeven jaar door.  Deze percelen 
met onderwaterdrainage l iggen in een 
onderbemal ing.  Door zelf  te var iëren 
met het oppervlaktewaterpei l  in de s loot 
waar de onderwaterdrain op uit  komt, 
regelt  deze boer de grondwaterstand. 
Het is  gelukt om met deze stur ing in 
de droge periode van 2018 de grond- 
waterstand hoog te houden door het 
oppervlaktewaterpei l  op te zetten.

10

oppervlaktewaterpei l  wordt gehanteerd.  De 
grondwaterstand in deze systemen volgt 
hetzelfde patroon als  de systemen buiten 
de onderbemal ing.  Dit  is  verklaarbaar .  De 
grondwaterstand met drukdrainage wordt immers 
los van het oppervlaktewaterpei l  geregeld.
 
Echter ,  de grondwaterstand op het referentie-
perceel  laat bi j  deze boer een heel  ander beeld 
z ien dan de andere referentiepercelen in de 
polder (z ie f iguur 5) .  De grondwaterstand 
zakt hier  in de zomer vr i jwel  niet  uit .  Hoogst-
waarschi jnl i jk  wordt dit  veroorzaakt doordat dit 
perceel  in de droge periode door de boer twee 
keer per week met 20-25 mm beregend wordt ,  6 
weken lang.  (z ie f iguur 5) .

Figuur 5 Verloop van al le bemeten grondwaterpeilbuizen aan de oostzi jde van de polder binnen een onderbemaling. Het gaat om 
drie drukdrainage systemen en één referentieperceel.

3.2 Bodembeweging

De maaiveldhoogtes z i jn in de proef tot nu toe 
dr ie keer gemeten:  in het voorjaar van 2017, 
voorjaar 2018 en in de zomer 2018.  Deze laatste 
meting is  extra ten opzichte van het meetplan, 
omdat het toen extreem droog was.  Het verschi l 
tussen het voorjaar van 2017 en het voorjaar 
2018 resulteerde voor al le bemeten percelen in 
een kleine st i jging (ongeveer 1 centimeter)  van 
het maaiveld.  Dit  is  verklaarbaar want de winter 
van 2017/2018 was natter dan de winter van 
2016/2017,  wat mogel i jk  voor meer zwel heeft 
gezorgd.  Het is  ook mogel i jk  dat de metingen 
in beide jaren niet  precies plaatsvonden op het 
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moment van maximale zwel .  Het verschi l  tussen 
het voorjaar 2018 en de zomer 2018 resulteerde 
overal  in een dal ing.  Het gemiddelde verschi l 
over die per iode op de bemeten veenpercelen 
met drukdrainage,  bedroeg tussen die meet- 
momenten een dal ing van 4,5 centimeter .  Op 
de bemeten referentiepercelen bedroeg dit  8 ,6 
centimeter .

 

3 .3 Waterkwantiteit

Op één perceel  aan de oostzi jde en op één 
perceel  aan de westzi jde van de polder is  op 
basis  van pompuren in de zomer van 2018 
bi jgehouden hoeveel  water in en uit  de waterton 
is  gepompt.  Aan de westzi jde van de polder 
is  in jul i  gemiddeld 3 mil l imeter per dag 
ingepompt.  Aan de oostzi jde was dit  in dezelfde 
periode gemiddeld 5 mil l imeter per dag.  Beide 
hoeveelheden benaderen de gewasverdamping. 
Toch is  dit  verschi l  tussen de west- en oostzi jde 
moei l i jk  te duiden.  Vermoedel i jk  komt dit  doordat 
aan de oostzi jde meer lekkage optreedt v ia 
de greppels naar het oppervlaktewater omdat 
de veenbodem hier meer klei  bevat (minder 
doorlatend) en het water de weg van de minste 
weerstand zoekt .  Na 12 augustus 2018 (eerste 
neerslag na bi jna 2 droge maanden) wordt aan 
beide z i jden van de polder aanzienl i jk  minder 
ingepompt,  maar bl i j f t  er  nog steeds een verschi l 
tussen beide z i jden.  Er  is  geen referentie perceel 
voor dit  onderdeel  bemeten omdat in het 
referentieperceel  immers geen water act ief  wordt 
geïnf i l t reerd.

3.4 Bodemcondit ie

De bodemcondit ie is  zowel in 2017 als  2018 
rond eind augustus gemeten.  Ten opzichte van 
2017 was de bodem in 2018 op al le bemeten 

Figuur 6:  In het l inker f iguur zi jn de gemiddelde metingen 
van de bodembeweging op de proefpercelen weergegeven 
(gouden sterren).  De verbinding van de punten met de sl inger 
beweging (blauwe l i jn) geeft een verwachting weer van de 
continue bodembeweging (zie tekstvak pagina 4 voor verdere 
uitleg).  De gestippelde rechte l i jn (rood) geeft een mogeli jke 
trend. In het rechter f iguur zi jn de gemiddelde metingen van 
de bodembeweging op de referentie percelen weergegeven. 
Doordat in deze percelen minder bodembeweging is gemeten, 
zal  naar verwachting deze trendli jn uiteindeli jk minder stei l 
lopen.

percelen droger .  Dit  resulteerde overal  in 
minder regenwormen. Regenwormen houden van 
vochtige grond,  minder regenwormen zi jn een 
indicat ie voor droogte.  Op de referentiepercelen 
was de bewortel ing in beide jaren dieper dan 
in de percelen met drukdrainage en regul iere 
onderwaterdrainage.  Wortels  zoeken het 
grondwater op.  In een droge grond is  deze 
dieper ,  wat in diepere bewortel ing resulteert  in 
de referentiepercelen.  De gewasbedekking is  op 
de proefpercelen als  op de referentie percelen in 
2018 afgenomen, waarschi jnl i jk  door de droogte. 
Overwegend laten de proefpercelen wel  een 
betere kwal i teit  in gewasbedekking zien vanwege 
minder onkruid.

3.5    Bodemvocht

Het bodemvocht is  in 2017 rond eind augustus 
gemeten tegel i jk  met de bodemcondit ie .  De 
drukdrainagesystemen waren toen nog niet 
geïnstal leerd.  In 2018 is  op 2 jul i  het bodemvocht 
gehalte in de bovenste 20 cm gemeten en het 
vochtver loop van de bovenste meter bepaald. 
Vanwege de aanhoudende droogte is  e ind jul i 
nogmaals het vochtver loop in de bovenste 
meter bepaald.  In al le referentiepercelen lag de 
verzadigde zone in de zomerperioden dieper 
dan in de proefpercelen.  Dit  komt overeen 
met de grondwaterstand metingen die veelal 
rond de verzadigde zone zitten.  Aan het eind 
van de maand jul i  re ikt  het bodemvocht op 
de proefpercelen hoger dan 2 jul i  2018 terwi j l 
er  geen neerslag is  geval len.  Mogel i jk  komt 
dat doordat de grondwaterstanden op de 
drukdrainage percelen rond 8 jul i  2018 zi jn 
opgehoogd.

3.6    Draagkracht

In 2018 is  in het voorjaar de draagkracht 
gemeten,  in de natte per iode.  De 
drukdrainagesystemen waren toen nog niet 
geïnstal leerd.  T i jdens de metingen was er geen 
verschi l  in draagkracht tussen de percelen met 
toen nog regul iere onderwaterdrainage en de 
referentiepercelen.
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3.6 Er varingen boeren

Alle boeren houden een logboek bi j  met hun 
ervar ingen.  Daarnaast z i jn meerdere gezamenl i jke 
avonden gehouden om ervar ingen uit  te 
wisselen.  Deze ervar ingen zi jn belangri jk om 
de meetresultaten te beoordelen en soms te 
verklaren.  De belangri jkste ervar ingen van de 
boeren zi jn :

• Natte greppels
In veenweidegebieden hebben al le percelen 
tenminste één greppel  voor de oppervlakkige 
waterafvoer .  Door het opzetten van het 
grondwater met drukdrainage heeft  dit  bi j  a l le 
boeren voor natte greppels gezorgd.  Dit  wordt 
door sommige boeren als  ongewenst gezien, 
omdat dit  voor vertrapping van de greppels 
zorgt wat voor extra onderhoud (open maken) 
zorgt en r i jsporen direct naast de greppel .

• Minder droogtescheuren in het perceel
De boeren ervaren dat er  in de proefpercelen 
minder en kleinere scheuren aanwezig z i jn in 
vergel i jk ing met de referentie percelen.

• Gewasgroei
Ti jdens de extreem droge periode groeide het 
gras niet  tot nauwel i jks in de proefpercelen. 
Een aantal  boeren merken dat t i jdens de 
droge periode op de proefpercelen het vee 
wekel i jks kan grazen en in de percelen zonder 
drukdrainage en regul iere onderwaterdrainage 
hier 10 dagen overheen gaat .  Vi j f  van de zeven 
boeren zien in de droge periode na neerslag 
dat het gras eerder groeit  en herstelt .  De 
andere twee boeren zien geen verschi l .  Daarbi j 
wordt opgemerkt dat één van deze twee 
boeren zeer regelmatig z i jn percelen heeft 
beregend.

• Gewaskwaliteit
Een aantal  boeren ervaart  dat op de 
percelen met drukdrainage en regul iere 
onderwaterdrainage de goede grassen beter 
herstel len en z iet  dat er  minder onkruid groeit 
na de droge periode.  Enkele boeren ervaren 
een dichtere grasmat op de proefpercelen.

• Bodem bergend vermogen
Bi j  (hevige) regen na een droge periode zi jn 
de proefpercelen eerder verzadigd dan de 
referentiepercelen.  De grondwaterstanden 
zi jn immers hoger .  Dit  gaf enkele dagen 
problemen geven met de weidegang.  Bi j  de 
referentiepercelen was dit  niet  het geval . 
Het voordeel  met drukdrainage is  dat de 
grondwaterstand weer eerder op pei l  is  maar 
dit  hangt wel  af  van de bodemdoorlatendheid. 
Het eventuele voordeel  van drukdrainage 
tegen natschade in het voorjaar en het najaar 
is  in 2018 niet  aan de orde geweest .  In het 
voorjaar waren de drukdrainagesystemen nog 
niet  geïnstal leerd.  Het najaar was zeer droog.

• Mate van sturen

Voor al le systemen geldt dat het gelukt is  om 
de grondwaterstand in de zomer van 2018 
hoger te kr i jgen dan bi j  de referentiepercelen. 
Door de continue droogte van afgelopen 
zomer is  er  nog niet  veel  gevar ieerd in stur ing. 
Daarom zi jn de ervar ingen hiermee beperkt .

• Weidevogels
Bi j  één boer is  in het voorjaar geprobeerd om 
de grondwaterstand zeer hoog op te zetten 
voor weidevogels .  De eerste resultaten van het 
opzetten z i jn veel  belovend en daar wordt in 
2019 verder mee geëxperimenteerd.

• Aansturing van het systeem
Dit gaat nu bi j  negen systemen vol ledig 
automatisch.  De meningen bi j  de boeren zi jn 
over de bediening hiervan verdeeld,  maar 
de meesten z i jn tevreden dat ze niet  zel f  de 
pomp aan of uit  hoeven te zetten en het al leen 
een kwest ie is  van instel len van de gewenste 
hoogte van de grondwaterstand.  Een enkel ing 
is  minder tevreden.  Dit  l i jkt  afhankel i jk  te 
z i jn van de mate van digital iser ing van de 
boer en de wens om act ief  te sturen bi j 
weersverandering.

• Stroomvoorziening
Vooralsnog l i jkt  een systeem wat jaarrond 
in en uit  moet pompen op zonne-energie 
niet  mogel i jk .  Een stroomkabel is  kostbaar 
door de afstand van het systeem tot het 
huis .  Stroomvoorziening op een buitenstuk 
(perceel  wat niet  toegankel i jk  vanaf het bedri j f 
v ia eigen land) is  middels netstroom niet 
wensel i jk .  Windenergie l i jkt  het gehele jaar 
voldoende capaciteit  te kunnen leveren voor in 
en uit  pompen. 

“ONZE BEV IND INGEN 
HOUDEN WE B I J  IN 
EEN LOGBOEK” 
-de boeren-  
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3.7 Kosten

In tabel  1 z i jn de kosten van de verschi l lende 
systemen binnen het project zo goed mogel i jk 
samengevat .  Hier valt  veel  over te zeggen,  want 
de uiteindel i jke kosten z i jn van veel  factoren 
afhankel i jk .  Één van de grootste posten is 
netstroom. Als dit  reeds aanwezig is  in het 
veld nemen de kosten exponentieel  af  voor 
drukdrainage.  In dit  project z i jn de kosten voor 
drukdrainage hoog (z ie tabel  1) .

Onderdeel €/ha
( inc l .  BTW)

Onderwaterdrainage met verzameldrain (6 
meter afstand tussen de drains,  diameter 60 
mm)

2500,-

Uitbreiding naar volautomatisch druk- 
drainagesysteem (water ton, regelkast, 
grondwatersensor,  pompen).  Exclusief 
stroomkabel*

4000,-

Uitbreiding naar handmatig drainagesysteem 
op windenergie (water ton, windmolen, 
vlotters).  Uitgaande van groter systeem, 1 ton 
op 6-8 ha.

2200,-

* De kosten voor aanleg van onderwaterdrainage per hectare 
is  inclusief  het aanleggen van een verzameldrain,  inclusief 
het opgraven van gemiddeld 1 boomstronk per hectare en 
herstelwerkzaamheden bodem en exclusief  verwi jderen en vervangen 
greppelbuizen. 
* De kosten voor de stroomkabel  var ieerden van € 2 tot  € 8 per 
meter.  Dit  is  afhankel i jk  van de benodigde dikte van de kabel .  Hoe 
langer de afstand hoe dikker de kabel  moet z i jn .

Tabel 1 Overzicht kosten op basis van gemaakte kosten binnen 
het project.  De kosten zi jn afhankeli jk van veel factoren, zoals 
wel of geen stroomvoorziening aanwezig in het veld,  het 
overzicht geeft een gemiddelde per hectare aan op basis van 
werkeli jk gemaakte kosten. 

“WE HEBBEN 
DE PE I LBU IZEN 

VERANKERD OP DE 
EERSTE  ZANDL AAG” 

-K laas-  
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4.  Eerste bevindingen en  
 inzichten

4.1 Grondwaterstanden

In de droge zomer van 2018 heeft  de 
drukdrainage zi jn meerwaarde op de 
grondwaterstand duidel i jk  laten z ien.  Waar de 
grondwaterstand op de referentiepercelen deze 
zomer meer dan één meter onder maaiveld 
uitzakte,  lukte het bi j  a l le drukdrainage percelen 
om de grondwaterstand tussen de 30 en 50 
centimeter onder maaiveld te houden.  De mate 
van opzetten (van sturen) l i jkt  voornamel i jk 
bepaald te worden door de hoeveelheid klei  in 
de bodem. Hoe meer klei ,  hoe minder doorlatend 
de bodem is ,  wat het sturen last iger maakt en het 
gr i l l iger ver loop verklaart .  Bi j  de regul iere onder- 
waterdrainage zakte de grondwaterstand deze 
zomer nog wel tussen de drains uit .  In de zomer 
van 2017,  met regelmatig neerslag,  was dit  voor 
regul iere onderwaterdrainage niet  het geval .

4.2 Bodembeweging

De resultaten van de bodemhoogtemetingen 
zi jn hoopgevend wat de remming van de 
bodemdal ing door drukdrainage betreft .  Echter , 
het is  vooralsnog onmogel i jk  om op basis 
hiervan nu een uitspraak te doen over het effect 
van de drukdrainage op de bodemdal ing.  De 
gemeten dal ing in de zomer van 2018 zal  naar 
verwachting in de volgende winter (groten)deels 
weer gecompenseerd worden door zwel .  Echter 
de verdroging die voor kr imp zorgt ,  zorgt ook 
mede voor oxidat ie van het veen.  Dat betekent 
dat een deel  van de gemeten dal ing naar al le 
waarschi jnl i jkheid ook uit  oxidat ie bestaat , 
maar hoeveel  is  nu niet  te zeggen.  Dit  zal  een 
langjar ige meetreeks moeten uitwi jzen,  zodat een 
trend bepaald kan worden.  Om meer inzicht te 
kr i jgen in de bodembeweging worden vanaf 2019 
in deze proef meer bodemhoogtemetingen per 

jaar uitgevoerd in plaats van eenmaal per jaar .
Door deze extreem droge zomer is  de werking van 
de drukdrainage op het oog vooral  gerelateerd 
aan scheurvorming.  In de voorbereiding met de 
boeren is  hier  nooit  over gesproken.  Het effect 
van zuurstof indringing door scheuren is  iets wat 
nader onderzoek behoeft  (a l  dan niet  binnen deze 
proef) .

4.3 Waterkwantiteit

De extra watervraag om het veen vochtig te 
houden kon in de afgelopen extreem droge zomer 
worden geleverd.  Een vervolgvraag is  natuurl i jk 
of  dit  ook mogel i jk  is  a ls  a l le percelen in de 
polder een drukdrainage systeem hebben.

4.4 Bodemvocht

De effecten op het bodemvocht z i jn in l i jn met de 
verwachting en in l i jn met de grondwaterstanden. 
Bodemvocht (en temperatuur)  is  een belangri jke 
parameter voor het proces van bodemdal ing en 
de gewasgroei .  Verder onderzoek naar continu 
bodemvocht meten op verschi l lende dieptes is 
dan ook gewenst .

4.5 Draagkracht en gewaskwaliteit

Voor de boeren is  het effect op draagkracht 
belangri jk .  Hier is  tot nu toe geen verschi l  in 
gemeten.  Wel is  gebleken dat de t iming voor 
meten belangri jk is .  Aangezien eenmaal in het 
voorjaar en eenmaal in het najaar de draagkracht 
wordt gemeten,  is  de kans groot dat de t iming 
niet  optimaal  is .  De meeste boeren hebben 
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binnen deze proef in deze extreem droge 
zomer een l icht posit ief  effect ervaren op de 
hoeveelheid gras en de gewaskwal i teit .  Wat 
heeft  gerelateerd in een iets langere weidegang 
in de droge periode en minder onkruid op de 
proefpercelen.  Dit  effect is  niet  kwantitat ief  vast 
gelegd.

4.6 Type systemen

Het is  nog niet  gelukt om de proefpercelen (8 
ha) waarvan de stroomvoorziening voorzien 
was met zonnepanelen in te r ichten met 
drukdrainage.  Vooral  omdat het systeem in de 
winter moet kunnen draineren,  is  het leveren van 
de benodigde stroom hiervoor in de donkere 
maanden onmogel i jk .  Een mogel i jk  a lternat ief 
is  a l leen inf i l t rat ie in de zomermaanden,  welke 
het meest belangri jk is  voor het verminderen van 
bodemdal ing.
 
Het systeem op windenergie l i jkt  voornamel i jk 
vanuit  mi l ieu- kostentechnisch aspect een zeer 
goede oplossing.  Voor wat de effecten betreft 
doet het systeem niet onder voor de netstroom 
systemen. Binnen de proef is  hier  tot nu toe 
minder aandacht aan besteed.  Omdat het 
windenergie systeem veel  potentie heeft  is  het 
belangri jk om de volgende jaren hiervan ook 
meetreeksen van de grondwaterstand vast te 
leggen.

4.7 Invloed van het weer

Het weer heeft  grote invloed op de tot nu 
geboekte resultaten.  2018 was een extreem droog 
jaar .  Iets wat bi j  interpretat ie van de resultaten 
absoluut in het achterhoofd gehouden moet 
worden en invloed heeft  gehad op de eerste 
bevindingen en inzichten.  Daarom is  het ook van 
groot belang om meerdere jaren te meten.

“DOOR HET DROGE 
NA JAAR VAN 2016 
G ING DE AANLEG 
VAN DE DRA INAGE 
VOORSPOED IG” 
-de boeren-
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