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D
e pompputten op de twee 
proefpercelen bij het Veen-
weiden Innovatiecentrum 
(VIC) zijn sinds de start van 
een pilot met drukdrains al 

twee keer ingezet. In mei was het 
zo droog dat er water vanuit de aan-
grenzende sloot geïnfiltreerd moest 
worden om het grondwaterpeil in 
het perceel op de gewenste hoogte 
te houden. Vorige week voerden 
de pompen overtollig water uit het 
land af na een hevige hoosbui.

‘We moeten er nog gevoel bij 
krijgen, maar het lijkt nu al te wer-
ken’, zegt onderzoeker Leo Joosten. 
‘Niemand heeft ervaring met dit 
systeem, maar het zou een grote 
doorbraak kunnen worden in de 
discussie rondom bodemdaling in 
het veenweidengebied, zowel voor 
de melkveehouderij als voor de 
maatschappij.’

Onderwaterdrainage 3.0 noemt 
Joosten het (zie kader). ‘Traditioneel 
wordt in het veenweidegebied de 
grondwaterstand gestuurd via het 
slootpeil. Maar dat werkt eigenlijk 
heel slecht omdat veen water niet 
goed doorlaat. Het gevolg is een 
bolle grondwaterstand in het voor- 
en najaar en een holle grondwater-
stand in de zomer’, legt hij uit.

‘Onderwaterdrainage 1.0 is dan 
al een flinke stap vooruit omdat het 
water via drains het perceel in en uit 
kan. Het verbetert de draagkracht, 
waardoor de boer in het voorjaar 

eerder en in het najaar langer zijn 
land op kan. De tekortkoming is 
echter dat je afhankelijk bent van 
het slootpeil’, stelt de onderzoeker. 
‘Bij een laag slootpeil is het effect op 
bodemdaling beperkt, bij een hoog 
slootpeil is de verbetering van de 
draagkracht onvoldoende.’

Om daar beter op te kunnen 
sturen, is vervolgens een korte tijd 
geëxperimenteerd met onderwater-
drainage 2.0. Hierbij werd de sloot 
waarin de drains uitkomen, afge-
damd en het waterpeil in de sloot 
geregeld met een pomp, waardoor 
het grondwaterpeil actief kon wor-
den gestuurd: laag in het voor- en 
najaar en hoger in de zomer. 

Dat werkte wel, maar er waren 
ook nadelen: door de wisselende 
slootwaterstanden kalfden de 
slootkanten eerder af en het water-
schap was niet enthousiast over het 
afdammen van sloten.

Onderwaterdrainage 3.0, de 
drukdrains, is daarop het antwoord. 
‘We zijn er nu al van overtuigd dat 
door het precisiewatermanagement, 
dat met deze drukdrains mogelijk 
wordt, de bodemdaling zal afnemen 

met 50 tot 80 procent’, zegt Joosten. 
Daarnaast zal de boer nog beter het 
land op kunnen, als dat nodig is. 
Maar de grootste winst zal zitten in 
het feit dat de vochtvoorziening in 
de bodem ‘s zomers verbetert, waar-
door er meer en beter gras van het 
land kan worden gehaald.

‘In veenweidengebieden komt 
door afbraak van veen veel stikstof 
vrij, wat leidt tot een te hoog ruw-
eiwitgehalte in het gras, met name 
in de tweede helft van het groei-
seizoen. Dit zorgt ervoor dat de 
boer moet bijvoeren met eiwitarme 
producten, zoals snijmais, die hij 
vaak zal moeten aankopen’, legt de 
onderzoeker uit. ‘Maar als we het 
grondwaterpeil in droge periodes 
hoger kunnen zetten, vindt er min-
der veenmineralisatie plaats, waar-
door er minder stikstof vrijkomt en 
er dus minder ruw eiwit in het gras 
zit. Dit betekent dat de boer meer 
eigen weidegras kan voeren en min-
der voer hoeft aan te kopen.’

Ook zorgt minder uitstoot van 
stikstof en fosfor voor een verbete-
ring van de waterkwaliteit en een 
vermindering van de ammoniak-
uitstoot. Zeker voor boeren nabij 
natuurgebieden kan dit laatste voor 
nieuwe ontwikkelruimte zorgen.

Toch zitten er ook haken en 
ogen aan onderwaterdrainage 3.0. 
Onderwaterdrainage 1.0 vergt een 
investering van 1.800 euro per hec-
tare. Drukdrains kosten nog eens 
1.000 euro extra. Joosten: ‘De uit-
eindelijke vraag is niet wat het kost, 
maar wat het oplevert.’

Terughoudend
Daarnaast zijn de waterschap-

pen nog terughoudend, maar ze zet-
ten dat om in betrokkenheid bij het 
project. Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden start zelfs bin-
nenkort een eigen project, in samen-
werking met het VIC, om te kijken of 
melkveehouders op bedrijfsniveau 
hiermee uit de voeten kunnen.

‘Sommige waterschappen vre-
zen voor misbruik. Je kunt het nieu-
we systeem ook inzetten als onder-
bemaling in een nieuw jasje. Het 
waterschap wil daarom garanties, 
bijvoorbeeld in de vorm van een ver-
gunningsplicht, als het systeem in 
de praktijk wordt geïntroduceerd.’

Als praktijkintroductie aan de 
orde is, pleit het VIC voor goede 
begeleiding en voorlichting. ‘We 
willen dit niet zomaar over de schut-
ting gooien. Techniek, voorlichting 
én regels van het waterschap moe-
ten samenwerken en wel zo dat de 
boer ermee uit de voeten kan.’

Joosten vindt de pilot zelf in 
ieder geval reuzespannend. ‘Ik 
denk echt dat we op het punt staan 
om een grote klapper te maken om 
bodemdaling tegen te gaan. Vanuit 
de sector werken we aan een oplos-
sing voor bodemdaling, waar zowel 
de sector zelf als de maatschappij 
baat bij heeft. Als dat gaat lukken, 
verdient de sector een lintje.’

Verwacht: grote klapper in bodemdaling
Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld experimenteert met drukdrains

De zoektocht naar een oplossing voor het tegengaan 

van bodemdaling in combinatie met een rendabele 

melkveehouderij in het veenweidengebied heeft een 

nieuwe impuls gekregen: drukdrains. Het Veenweiden 

Innovatiecentrum in Zegveld is onlangs met een tweejarige 

proef begonnen.

Onderzoeker Jan Plas bij de pompput, die al twee keer ingezet is om extra water het land in te laten of juist af te voeren.

‘We willen dit niet 
zomaar over de 
schutting gooien’

Marjolein van WoerkoM

Goede begeleiding en voorlichting zijn cruciaal om dit project voor alle partijen te laten slagen. Foto’s: Marjolein van Woerkom
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Drukdrains zijn onderwaterdrains die zijn 
aangesloten op een verzameldrain, die 
op zijn beurt uitmondt in een pompput. 
vandaaruit wordt water de drains in of 
uitgepompt. Dit systeem borduurt voort 
op peilgestuurde drainage, zoals die 
wordt toegepast op de zandgronden in 
het zuiden van het land.
Sinds eind maart staan er twee pomp-
putten opgesteld in een sloot, ieder op de 
hoek van een perceel van kTC Zegveld. 
Het ene perceel heeft een laag slootpeil, 
de ander een hoog slootpeil. elk perceel 
is opgedeeld in zes vlakken, die ieder 
weer anders worden behandeld. een deel 
met drukdrains, een deel met traditionele 
onderwaterdrainage en een deel zonder 
drains. elk deel wordt behandeld met een 
lage en een hoge stikstofbemesting.
op de percelen met drukdrains wordt 
het grondwaterpeil actief op 30 tot 35 
centimeter beneden maaiveld gehouden: 

laag genoeg om op dit type veengrond 
voldoende draagkracht te hebben, hoog 
genoeg om veenafbraak tegen te gaan. 
in de komende twee jaar worden van elk 
vlak allerlei gegevens verzameld en met 
elkaar vergeleken: van de hoeveelheid 
water die in en uit wordt gepompt tot 
grasopbrengst en graskwaliteit.
na de pilot denken de onderzoekers met 
harde cijfers te kunnen aantonen dat 
drukdrains dé oplossing zijn voor het 
veenweidengebied. Ze verwachten dat 
het positief bijdraagt aan de bedrijfsre-
sultaten en aan het gebied zelf.
‘als we het grondwaterpeil in droge 
periodes hoger kunnen zetten, vindt er 
minder veenmineralisatie plaats, waar-
door de bodem minder snel daalt, er 
minder stikstof vrijkomt, waardoor de 
waterkwaliteit verbetert en de boer kwa-
litatief beter en meer gras van zijn land 
haalt’, aldus onderzoeker leo joosten.

Drukdrains: onderwaterdrainage 3.0


