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Door: Rick Scherpenzeel (deelnemer) & Annette van Schie (HDSR)

Bedrijvenproef                          

Sturen met grondwater 

Spengen 

‘De boer aan het roer’

8 maart 2018 

Even voorstellen

Rick Scherpenzeel (deelnemer)

 Maatschap met ouders

 Hovenier

 Interesse in bodem

Annette van Schie (HDSR)

 Geboren en getogen in het veen

 Aanjager
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Polder Spengen bij Kockengen

Ontstaan proef

 Watergebiedsplan met idee hoogwaterzone

 Aanleg hoogwaterzone is geen oplossing voor het 

probleem bodemdaling

 Parallel kleinschalig experiment drukdrainage VIC
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Gezamenlijk experiment agrariërs en HDSR

 Werking van het concept binnen dagelijkse praktijk

(melkvee)bedrijven

Grootschalige uitrol van alleen drukdrainage

 55 hectare bij 7 deelnemers

Kleine drooglegging

 Ook uitpompen

Hoogteverschillen

 Kleirug

 (voormalige) onderbemalingen

Doel bedrijvenproef 

Sturen met Grondwater 

Actief 

bodemdaling 

beperken!

‘Het is een 

gezond idee’

‘Ik ben in voor 

nieuwe dingen’

‘Ik wil minimaal 8 ha 
in de proef, anders 
leer ik te weinig’

‘Vlak houden van grondwaterstand 
is interessant’

Stap 1 De boer op: 

door het waterschap                               

(2016)
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Stap 2: 

Gezamenlijk drainage-

en puttenplan                                         

(2016)
 Gezamenlijk ideeen en kennis

uitwisselen

 Bepalen proefpercelen

 Doorlaatbaarheidsmetingen

 Drainage- en puttenplannen

 Aanleg grondwaterpeilbuizen

 Aanvragen subsidie

 Overeenkomst en vergunning

Stap 3: 

Aanleg onderwaterdrainage                        

(2016)

 Gezamenlijk inkoopsprijzen

 Deelnemers hielpen mee

 25% financiele bijdrage boeren

ondanks slechte melkprijs

 Ging voorspoedig: goed weer! 
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Stap 4: 

Doorontwikkelen naar

drukdrainage                                               

(2017)

 Wens: volautomatische regeling: 

(grondwaterstand jaarrond -0.50 mv)

 Systeem verder uitdenken kost tijd

 Systeem is duurder (waaronder

stroom)

 Maatwerk per deelnemer en per 

perceel

 Eerst 2 stuks getest

Het drukdrainage

systeem

Regelkast

Grondwatermeetpunt

Waterton met 

twee pompen

Draineren in natte perioden

Infiltreren in droge perioden
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Het drukdrainage

systeem (geavanceerd)

Stap 5

Uitrol drukdrainage (15 stuks)                               

(2018)

Resultaat:

 Jaar met alleen onderwaterdrainage geeft

ook inzichten

 Aanvullende alternatieven:

- 1 drukdrainage voor meerdere percelen

- Verschillende stroomvoorzieningen

- 2 geavanceerd (om te meten) 
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Meten 

grondwaterstanden

Met onderwaterdrainage Zonder onderwaterdrainage 

Samen leren en ontdekken

(2016 – 2020)

 Lukt het om de grondwaterstand (overal) vlak te houden? 

 Is 1 grondwatermeetpunt per regeling genoeg? 

 Heeft drukdrainage voldoende meerwaarde t.o.v. alleen 

onderwaterdrainage? Wanneer wel, wanneer niet?

 Hoeveel water kost drukdrainage in droge perioden? 

 Verandert de draagkracht?

 Lukt het om de bodemdaling goed te meten?

 Wat vraagt het systeem aan onderhoud?

 Als de proef in 2020 is afgelopen, hoe dan verder? 
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De boer aan 

het roer

Vragen, ideeën?

Dank voor uw aandacht!  

Kosten
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Grondwatergrafiek

Vervolg: Samen ontdekken 

(2017-2020)


