
ONDERWATER 
DRAINAGE 
FRYSLÂN.



DE OPGAVE EN HET GEBIED, WAT MAAKT ’T BIJZONDER 

• Het bepalen in hoeverre met onderwaterdrainage de snelheid 
van veenafbraak (en dus maaivelddaling) kan worden 
gereduceerd met behoud van 

een goede landbouwopbrengst. 

• Daarnaast inzicht geven in de kosten-

effectiviteit van onderwaterdrainage.

Proef op 8 locaties (wel/niet kleidek, 

Doorlatendheid, etc.). 

Ook broeikasgasmeting.14-3-2018 2



WIE NAM ’T INITIATIEF, WAREN ERBIJ BETROKKEN, 
MOE(S)TEN GEMOBILISEERD WORDEN? 

• Landbouwpartijen (o.a. LTO en DAW), Provincie en 
Wetterskip Fryslân. Bedoeling, benut elkaars perspectief 
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Resultaten: Heterogeniteit (verticaal en horizontaal). 
Groot verbeteringspotentieel, veel te leren (van elkaar).





Federatie 

Polderbelangen 

Friesland

Het Fries landbouw veenweidecollectief van zeven partijen die samen staan voor landbouw, grondbezit en waterbeheer

 Vertrekpunt: vastgestelde veenweidevisie januari 2015
 Sinds zomer 2016 maakt landbouw deel uit van de uitvoering van visie naar beleid en praktijk
 Met beide benen op de grond en met de blik vooruit!
 Sturen op slootpeil levert niks op! Sturen op grondwaterstanden en bodemvocht wel en dan spreken 

we dezelfde taal met aansluiten belang > 0-50 cm en van 50-100 cm.  

http://www.ajfriesland.nl/
http://www.ajfriesland.nl/


Federatie 

Polderbelangen 

Friesland

Het Fries landbouw veenweidecollectief van zeven partijen die samen staan voor landbouw, grondbezit en waterbeheer

We doen proeven en meer

 De proeven voeren we uit, de resultaten wachten we af  

 We meten ook CO2 om meer grip te krijgen op dat dossier, Radboud eind 2018 / begin 2019. 

 WUR onderzoekt het eventuele potentieel wat we op welke wijze kunnen besparen aan CO2 en welke 
maatregelen daarbij horen (kabinetsbeleid)

 We verwachten op grote schaal de slag te moeten maken naar drainage + infiltratie voor behoud 
landbouwfunctie en opgave reductie CO2

 Niet louter enkele percelen, maar een totale systeemgerichte aanpak drainage in infiltratie. 

 Watersysteem inrichten op basis van het beheer van grondwaterspiegel, hoe?

http://www.ajfriesland.nl/
http://www.ajfriesland.nl/




Federatie 

Polderbelangen 

Friesland

Boeren Meten Water

 Meten van grondwaterstanden en bodemvocht voor bewustwording en management

 Peilstok met sensor-techniek in connectie met web-informatieplatform

 Meten grondwaterstanden op gebiedsniveau – netwerk peilstokken aanleggen

 Opbouw informatie door de jaren – rouleren peilstok over percelen

 Ook meten oppervlaktewaterstanden

 Samenbrengen met neerslaggegevens, verdamping, gewasgroei

 Modelmatige uitwerking 

 Continu inzicht / online - 24/7 voor boer en waterbeheer

http://www.ajfriesland.nl/
http://www.ajfriesland.nl/


Federatie 

Polderbelangen 

Friesland

Geen geloof in onderwaterdrainage waarbij het grondwaterpeil gestuurd wordt op basis van het slootpeil

Als we de slag maken, dan alles op putten met slimme sturing en de boer als beheerder.

http://www.ajfriesland.nl/
http://www.ajfriesland.nl/


Federatie 

Polderbelangen 

Friesland

Slootpeil gestuurde drainage is niet haalbaar, put gestuurd is nodig

Verschil in drooglegging (verschil slootpeil en maaiveld) binnen peilvakken is nu al te groot. 

De opslagcapaciteit van sloten wordt een probleem, extra waterbuffering.

Bodemconditie wordt een probleem, af en uitspoeling mineralen.

http://www.ajfriesland.nl/
http://www.ajfriesland.nl/


Federatie 

Polderbelangen 

Friesland

Put-gestuurde drainage, kunnen we dat uitrollen?

 Robuust watersysteem met capaciteit voor aan- en afvoer van water
 Op afstand stuurbaar, ICT netwerk, automatisering watersysteem, opbouwende intelligentie
 Model van verdamping, gewasopname, kwel, wegzijging, neerslag, weervoorstelling
 Drie-eenheid; putten  sloten – gemaal
 Sterk stimulerend karakter – subsidieregeling voor drainage en infiltratie

http://www.ajfriesland.nl/
http://www.ajfriesland.nl/

