Praktijkervaringen met
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Praktijkervaringen met
onderwaterdrains
Opdrachtgever:
Programmabureau Utrecht West
(provincie Utrecht)

Aanleiding:
Terugdringen bodemdaling, voorkomen
wateroverlast, beheer watersystemen
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Wie en waar?
21 boeren met onderwaterdrains
3 boeren die het hebben overwogen
Melkveebedrijven in veenweidegebied
van Utrecht, Noord- en Zuid Holland

2

20

Gemiddelde draagkracht (kg/cm2)
per meetmoment

18
16
14
12

met OWD
referentie

10
8
6
4
2
0

4-4-2012

4-5-2012

4-6-2012

4-7-2012

4-8-2012

4-9-2012

4-10-2012

3

Draagkracht (kg/cm2) metingen
vanaf september 2012
16,0
14,0
12,0
10,0
draagkracht OWD

8,0

draagkracht referentie
Lopende koe

6,0
4,0
2,0
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

4

Resultaten

Meningen van de boeren

Op de vraag "Gaat u weer OWD aanleggen?" werden de volgende antwoorden gegeven:
* Ja, mits er subsidie beschikbaar gesteld wordt. (12)
* Ja, zodra er weer wat verdiend is, wil ik weer een aantal ha's draineren (2).
* Nee, ik zou wel willen, maar we hebben te veel last van boomstronken in de bodem. (3)
* Nee, ik zie er te weinig positief effect (rendement) van. (3)
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Tabel 8. Visie op bodemdaling

(%)

Ik zie hierin geen probleem
Dit is een maatschappelijk probleem.
Dit zie ik als een bedrijfsprobleem

10
19
5
52
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Maatschappelijk en bedrijfsprobleem

Geen mening

Aanlegtips
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leg drains in de lengterichting van het perceel aan.
Centreer en markeer de eindbuizen.
Houdt rekening met gestuurde drainage
Houdt rekening met koppeling percelen
Spoor bomen op, b.v. met woelpoot/moldrain
Houdt greppels in ere.
Verwijder greppelbuizen en leg ze weer terug.
Zorg voor korte drains, evt. meer uitlopen per
drain.
9. Draineer onder goede bodemomstandigheden en
bij voorkeur in het najaar.
10. Land opknappen minimaal pas 1 jaar na aanleg
11. Vraag meerdere offertes op/ met meer boeren.
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Drainageplan

Breedte perceel
Lengte perceel
Oppervlakte
Afstand 1e drain vanaf sloot
Breedte voor drains
Aantal drains
Tussenafstand drains

Benodigde m1 drainbuis
Kosten per m1
Totaal
Btw
Totaal inclusief BTW
Per ha

37
400
1,48
6,0
25
5
6,25

2.000
1,10
2.200
6%
2.332
1.576
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Economie

Economie
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Tips voor waterschap
1. Presenteer duidelijke toekomstvisie bodemdaling
2. Maak een plan van aanpak
3. Pak eerst de laagste percelen aan mbv
peilgestuurde putdrainage…
4. Betrek stedelijk gebied in bodemdaling-vraagstuk
5. Peilbeheer kan beter, slimmer, flexibeler…
6. Acteer positief en proactief
7. Owd geeft extra waterberging
8. Beperken bodemdaling vraagt extra water in de
zomer….en nog meer bij owd…
9. Stimuleer aanleg in gehele peilvakken.
10. Coach en monitor boeren hoe peil te beheren in
putten.
11. Werk samen met boeren, provincie en onderzoek.

Tips voor Provincie / Rijk
1.
2.
3.
4.
5.

Presenteer duidelijke toekomstvisie bodemdaling
Gebruik boerenpraktijk-kennis
Streef naar win-win situaties.
Maak een plan van aanpak
Pak eerst de laagste percelen aan mbv
peilgestuurde putdrainage…
6. Betrek stedelijk gebied in bodemdaling-vraagstuk
7. Owd in natuurgraslanden stimuleert duurzaam
beheer.
8. Faciliteer extra onderzoek en voorlichting
9. Stel subsidie beschikbaar voor de aanleg van owd
10. Werk samen met andere provincies, boeren,
waterschappen en onderzoek (b.v. KTC Zegveld)
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Succes!!!
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