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I.INLEIDING

Vooralindelaatstejarenisdoordemechanisatieindelandbouweentenallentijdegoedbewerkbaregrondnoodzakelijkgeworden.
Dezekanalleengewaarborgdwordenbijeengoedeontwatering,b.v.
doordrainage.Debehoeftehieraanis,mededoordehogekostenvan
slootonderhoudendebehoefteaangrotereperceelseenheden,danook
sterktoegenomen.
Hetmetdehand leggenvangebakkenbuizenisgeleidelijkaan
vervangendoorhetmachinaalleggen.Omhetrendementvandemachinesteverhogenwordenplastiekbuizentoegepast.Thanswordenveelal
indefabriekvooromwikkeldebuizengebruikt,waarmeeeenvolledige
mechanisatievandedrainagekanwordenbereikt.
Erzijnbijdiverseinstituteneninstellingenuitgebreideonderzoekingengedaannaardegeschiktheid vandeverschillendesoortenbuizenendetoetepassenomhullingsmaterialen.InNederlandis
ditonderzoeko.a.verrichtdoorBOUMANS (1963),CAVELAARS (1962),
FEDDES (1966),DEJAGER (1960),WESSELINGenHOMMA (1967)enZUIDEMA
(1971);inBelgiëdoorVANDERBEKEN (1962, 1968).Ditonderzoekresulteerdeinbepaaldeinzichtenomtrentdetoepasbaarheidvandebeschikbarematerialen.Tochkomthetindepraktijksteedsvakervoor
dateendrainagenietaandegesteldeeisenvoldoet (CAVELAARS,1962,
1965;FEDDES,1966;VANSOMERENenNAARDING, 1963).Ineenaantal
gevallenbleekdedrainagezelfszoslechttezijn,datdebetrokken
percelenopnieuwmoestenwordengedraineerd (DEVRIES,1971).Veldonderzoektoondeaandatdegrondwaterstandbovendedrainsvaakzeer
hoogwas.Ditduidtopeengroteintreeweerstandvanhetsysteem.Omdatomhullingsmateriaalvangoedekwaliteiteenlageensomszelfs
eennegatieveintreeweerstand geeft (FEDDESenMEYER,1972)blijft

alsenigemogelijkheid overdatdedoorlatendheidvandeopgevulde
drainsleufvelemalenkleiner isdandievandeoorspronkelijkegrond.
Hetexactbepalenvandeintreeweerstandinhetveld levertechter
vaakmoeilijkhedenop.Depotentiaalverschillendichtbijdedrain
zijn,vooralbijslechtwerkendedrains,grootzodateenkleineafwijkingvandegeplaatstestijgbuisjes indeomgevingvandedrain
eengrotefoutindeberekeningkangeven.
Doordegroteheterogeniteitvandegrondindeopgevuldedrainsleufgeeftookhetnemenvanringmonstersvoordedoorlatendheidsbepalinginhetlaboratoriumgeenoplossing.Uitproevenisnamelijk
geblekendatvoorhetbepalenvaneengemiddeldek-waardevande
sleufeenzeergrootaantalringennodigis (ZUIDEMA,1971).
Omnunategaaninhoeverrededoorlatendheidvandedrainsleuf
vaninvloedisopdewerkingvaneendrainagesysteem isallereerstop
theoretischegrondennagegaanwelkeinvloeddedoorlatendheid vande
grondrondomdebuisheeftopdetoestromingvanhetwater.Vervolgenswordteenaantalproevenmetmodelbakkenbeschreven,waarinhet
leggenvandrainsonderverschillendeomstandigheden,zoalsdiezich
indepraktijkkunnenvoordoen,zogoedmogelijk zijnnagebootst.Uit
deverkregenresultatenkanwordengeconcludeerdwelkeomstandigheden
tijdensdeuitvoeringkunnenleidentothetfalenvaneendrainagesysteem.

II.TOESTROMINGNAARDEDRAINENDEINVLOEDHIERVANOPDEONTWATERINGSDIEPTE
Voordeberekeningvandeopbollingvandegrondwaterspiegel
middentussendedrainswordtmeestaluitgegaanvaneenidealedrain.
Ineendergelijkedrainstroomthetwaterzonderdrukverliesbinnen.
Dezesituatie isindepraktijk terealiserendooreendrainbuiste
omhullenmeteengoeddoorlatend filterenvoordeberekeningeen
draindiameteraantehouden,dieietskleinerisdandeuitwendige
diametervanhetomhullingsmateriaal.DeopbollingkandanwordenberekendmetdeformulevanERNST (1964)vooreengevalzoalsweergegeveninfig.1.
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Detotaledrukh,dienodigisomhetwaternaardedraintela-

tenstromenbestaatuittweecomponenten,namelijkéénvoordehorizontalestromingenëénvoorderadialetoestroming.
Defeitelijketoestandrondomdedrainsheeftalleeninvloedop
deradiale componentvandestroming.Vooropgesteld dathetgebruikteomhullingsmateriaal aandegesteldeeisenvoldoet,kandaneen
slechtedoorlatendheidvandedrainsleuf inrekeningwordengebracht
doorhetinvoerenvaneenslechteredoorlatendheid ineenzonerondomdedrain.Hierbijkangebruikwordengemaaktvaneendoor
GUSTAFSON (1946)ontwikkelde theorie,dielaterdoorWIDMOSER (1968)
isuitgewerkt.Aangenomenwordthierbijdatdeslechterdoorlatende
laageendikteheeftvan 10cm,eenwaardedieisafgeleiduitdein
depraktijk toegepastesleufbreedte (fig.2). Hierisdusafgezien
vanhetmeer ingewikkeldegevaldatdebodemvandedrainsleufzijn

Fig.2.Drainsleufennaasteomgeving

oorspronkelijke goededoorlatendheidbehoudt.Indatgevalisernamelijkgeensprakemeervaneenzuiverradialestromingnaardedrain
enzoueeningewikkelder stromingsschemamoetenwordenopgesteld.
Deextrastijgingvandegrondwaterspiegel tengevolgevaneen
slechtdoorlatendedrainsleufkannuaandehandvaneengemiddeld
praktijkgevalwordenberekend.Steleenperceelmeteenondoorlatendelaagop2meterondermaaiveldendrainsop 10meterafstanden1
meterdiepte.Degrondheefteendoorlatendheid van0,5m/dag.Voor
deinverg. (1)genoemdegroothedengeldendandevolgendegegevens:
q «0,007m/d (maatgevendeafvoer)
L =10m
D • 1m

o
d -0,07m (diameter idealedrain)

k.=0,5m/dag
D.=D +Jh
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Bijeennietverstoordedoorlatendheid (0,5m/dag)indedrainsleufbedraagtdetotaleopbollingdus21cmendeontwateringsdiepteis79cm.
Isdedoorlatendheid indesleufwelverstoord dankanvoorhet
gebied,waarinderadialetoestromingplaatsvindt (0.7.D) ,eengemiddeldedoorlaatfactor (k)wordenberekendmeteendoorWIDMOSER
m
(1968)gegevenformuledieluidt:

d
y B
ln

d

°-

k_=
m
In-r—
k

R

(3)

In —
k

F

waarin (fig.2) dD•diametervanhetgebiedmetradialestroming
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(140cm)
d =diametervanidealedrain (7cm)
o
d =diametervandestorendezone (breedtevande
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k =doorlaatfactorongestoordegrond (0,5m/dag)
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Dezefactorgeeftdusdeachteruitgangvandedoorlatendheid inde
sleufweer.
Voorhetgekozenvoorbeeldgeeftverg.(3):
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Voorhetgebiedmetradialestromingmoetinverg.(1)nude
waardevank wordeningevuldinplaatsvandeoorspronkelijkek.De
m
laatstetermvanhetrechter lidneemtdustoemeteenfactor
(0,65+0,35/ot).Indepraktijkzullena-waardenvan0,1 totzelfs
0,01 voorslempgevoeligegrondennietondenkbaarzijn.Degemiddelde
doorlatendheid isdaneenfactor4,25 resp.35,65 (verg.4)kleiner
dandievandeongestoordegrond.Dewaardevoorh

wordtdanresp.

4,25x0,07en35,65x0,07,waardoordetotaleopbolling zoukomen
op:
0,14+0,29m= 43cm
of

0,14+2,43m=257cm

Voorheteerstegevalbetekentditdatdeontwateringsdiepteafneemttot 100-43•57cm,watinveelgevallenaltehoog is.De
stijghoogteinhettweedegevaliszelfsgroterdandedraindiepte.
Erzaldanpiasvormingofoppervlakte-afstromingnaarslotenofgreppelsoptreden.
Zoalsuitverg.(3)blijkt zalvoorgevallenwaardeondoorlatendelaagminderdiepligtdesituatienogslechterworden.Dewaardevand neemtdanaf,zodatdeinvloedvan a inverg.(4)groter

wordtvoorD a 50cmb.v.vindenwemetd„=0,7x50=35cm
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Uithetbovenstaandeblijktduidelijkhetgrotebelangvaneen
goeddoorlatendedrainsleuf.
Hetvullenvandesleufmeteenzeergoeddoorlatendenvaak
kostbaarmateriaalisechtervaakweinig zinvol.Hierdoorwordtweliswaardenatteomtrekvandedrainvergroot,dochdeweerstand
voorderadialestromingdoordegrondblijftonveranderd enwordt
dangroottenopzichtevandeweerstand indesleuf.Eenverdereafnamevandeweerstand indesleufisinditgevalvanzeergeringe
invloedopdetotalestromingsweerstand.Hetvullenvandedrainsleufmetgoeddoorlatendmateriaalheeftalleenzinalshierdoor
waterdirectvanhetoppervlakindedrainsleufkandringen,wat
bijvoorbeeldhetgevalisalseenslechtdoorlatende laagdichtonderofbijhetmaaiveld aanwezigis.

III.ONDERZOEKMETMODELBAKKEN
Uithetvoorgaandeblijktduidelijkdateenslechtedoorlatendheidvandedrainsleufgroteinvloedheeftopdewerkingvande
drainage.Devraagisnuofdeindevorigeparagraafgesteldedoorlatendheidsvermindering inderdaad zogrootkanzijn,dathetfalen
vanhetdrainagesysteemhieraankanwordengeweten.Voorditdoelis
eenaantal laboratoriumproevenuitgevoerdmetgrondvantweeverschillendeperceleninNoord-Holland,waardedrainagenietgoed
functioneerde.DoorhetConsulentschapvoordeAkkerbouw inSchagen
isvoordezegrondendevolgendeomschrijvinggegeven:
A.Heerhugowaard
0-30 cm fijnzandigelichtezavel+15%afslibbaar
kalkhoudend (1à2%CaCO)+2%org.stof
30-50cm humusarme lichtezavel,zeerfijnzandigenkalkrijk

> 5 0 cm slibhoudend kalkrijk fijn zand
B. Zijpe
0-35 cm bouwvoor, fijnzandige zeer lichte zavel, humushoudend
35-50 cm matig grof humusloos wit zand, goed doorlatend
50-65 cm fijnzandig kalkrijk slibhoudend zand
> 6 5 cm fijnzandige kalkrijke zavel, oplopend
Van deze gronden zijn alleen de beide bovenste lagen inhet onderzoek betrokken. Omde afmetingen van de proeven beperkt te houden
en toch verschillende omstandigheden tekunnen nabootsen is gebruik
gemaakt vankleine roestvrij stalen bakken. Deze bakken (fig. 3)
hebben een bodemoppervlak van 31,4 cm (2xdrainomtrek)bij 25 cm en
eenhoogte van 50 cm.Daar het bij demetingen gaat omhet vaststellenvan deverandering in de doorlaatfactor en deze alleen invertikale richting gemeten wordt, zijn schaalfactoren hier niet van invloed. Onder de geperforeerde bodem is een trechter aangebracht,
welke waterdicht tegen debak isbevestigd om elk gewenst afvoerpeil
in de bak tekunnen instellen. De uitmonding van deze trechter is
via een zandvang aangesloten op een instelbare overloop.
De voeding geschiedt via een overloop-vat met een zekere weerstand indevorm van een capillair. Via een hevel wordt het teveel
toegevoerde water afgevoerd, zodat altijd een dun laagjewater op de
grondkolom staat.
Eenvijftal manometers geeft de drukweer op vier verschillende
hoogten in debak enhet peil van de afvoer.
Over de stroming door het filtermateriaal en de toestroming
naar de perforaties zijn door de in de inleiding genoemde onderzoekers reeds eerder publikaties verschenen. Omdat daarbij is gebleken
dat de stroming in het filtermateriaal nogal eens aanleiding gaf tot
het slecht werken van de drainage ishier gewerkt met een zowel uit
de proeven als uit de praktijk als goed bekend staand filter. De toestroming naar de drain ishier vervangen door de toestroming naar
eenvlakke plaat op de bodemvan debak. Deze plaat heeft eenzelfde
perforatiepatroon als een 4-cmgladde plastiek drain. Op deze plaat
werd eerst een laag turfstrooisel van zeer goede kwaliteit aangebracht, zodat voor allemeetafstellingen eennagenoeg ideale drain

Fig.3.Schematischeweergavevandemeetopstelling

magwordenverondersteld.
Deafvoerenwerdenmetbehulpvaneenmaatcylinderenstopwatch
gemeten.Uitafvoerenpotentiaalgradiëntkanvoorelkelaagtussen
tweepiezometersdewaardevandedoorlaatfactorwordenberekend.
Bijdeproevenzijndeveldomstandighedentijdenshetdraineren
zogoedmogelijknagebootst.Hetdrainerenonderidealeweers-en
veldomstandigheden isgesimuleerddooreendrogebaktevullenmet
drogegrond.Natteweersomstandigheden eneenvoldoende lagegrondwaterstand zijnnagebootstdoorineendrogebakvolledigverzadigde

grondtebrengen,zodateeninstabielestructuurtijdenshetvallen
aanwezigwas (VANDERBEKEN, 1968).Eentehogegrondwaterstand tijdensdedrainagebetekentdatwater indesleufstaatvoordatdeze
gedichtwordt.Bijdeproevenisditzowelvoordrogealsnatteomstandighedengesimuleerddoordegrondonderwaterindebakkenaan
tebrengen.Hetwelofnietaanbrengenvaneenlaagbovengrond
(bouwvoor)opdedrainisindebakkennagebootstdooreersteen
laagbovengrond indebaktebrengen.Hierbijiservoorgezorgddat
hetscheidingsvlak tussendetweelagenzogoedmogelijkhorizontaal
lagopongeveerdehalvehoogtevandebak,zodatdemanometers2
en3ineenverschillende laagkwamen testaan.Bijhetdichtenvan
drainsleuven treedtindepraktijkvaakmengingvandeverschillende
grondlagenop.Dezemengingisnagebootstdoorvandetweelagen
beurtelingseenschepgrond ineenemmertedoenenmetditmengsel
debaktevullen.
Eenoverzichtvandeuitgevoerdemetingenisgegevenintabel
1.
Tabel 1.Overzichtvandeuitgevoerdemetingen

Omstandigheden

Bak
droog

Grond
droog

Bak
nat

Grond
droog

Bak
nat

Grond
nat

Bak
droog

Grond
nat

Vullingbak
boven

onder

A 0-30

A30-50

1(28/2)

A30-50

A 0-30

IV(24/5)
1(17/3)

Agemengd

11(28/2)
111(5/6)

IV(29/2)
V(27/3)

V(l/3)

K2/6)

B 0-35

B35-50

111(12/4)

K15/5)

1(20/4)

B35-50

B 0-35

11(29/3)

V(10/5)

IV(12/4)

Bgemengd

V(18 M)

Hetisnietdeopzetvanhetonderzoek omzeernauwkeurigewaardenvandedoorlatendheid tevoorspellen,maaralleenomdemogelij-

10

111(29/2)

11(19/5)

111(12/5)

k m/d
100r -

laagdiepte in de bak

23-31

40-50

datum

Fig. 4. Doorlaatfactor als funktie van de t i j d voor droge grond in
een droge bak (plek A 0-30 cm onder)
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keverandering indoorlaatfactorvasttestellenvoordeverschillendeomstandigheden.Inditsoortproevendoetzichnamelijkhetverschijnselvoordatdedoorlaatfactormetdetijdafneemt,doordat
degrondgaatzakken.Vooralbijdeonderste laagindebaktreedt
eensterkeafnameopdoordedrukvandebovenliggendegrondlaag.
Dezeafnameindoorlatendheidwerdookhiergeconstateerd totaan
heteindevanelkemeting (fig.4).
Vooreenvergelijkingvandeverkregenresultatenishetdaaromnoodzakelijk zoveelmogelijkdemeetgegevensvaneenzelfdetijdstipmetelkaar tevergelijken.Nadeeersteweektreedtinhetalgemeeneenregelmatiger enveelkleinereverandering indedoorlatendheidopdanindeeersteweek.Voorzovermogelijkzijndanook
degemiddeldek-waardenvandemetingenindetweedeweekgebruikt.
Bijdeberekeningvandedoorlatendheidvandediverselagen
iszoveelmogelijkgebruikgemaaktvandeaflezingvanallemanometers.Daarechterindebakkenkluitengrondvoorkomenendaarnaast
ookruimtenenscheuren,washetsomsnietmogelijkdejuistedrukverdelingindebakvasttestellen.Voordiegevallenmoestvolstaanwordenmeteengemiddeldedoorlatendheidvoordehelegrondkolomtebepalenuithetdrukverschiltussenhetopenwateraandebovenzijdeenaandeonderzijdevandegrondkolom.
Bijëënproefisdoorhetaanbrengenvan 10extrastijgbuisjes
getrachteenbeterbeeld teverkrijgenvandepotentiaalverdelingop
deverschillendediepten (fig.5).Omdegrondnietaltezeerte
verstorenwerdenperspexbuisjesvan6 x 3 mm,welkeaandeonderzijdemeteenfilterdoekjewarenafgesloten,vanbovenafindegrond
gedrukt totdegewenstediepte.Omdatdestijghoogteindezebuisjes
nietzondermeerwasaftelezen,werddehoogtevanhetwaterin
deze 10buisjesgemetenmeteenpotentiaalsondemetelectrischeindicatie (HOMMA,1967).Fig.5geeftinindrukvandevariatie,die
optreedtindegemetenpotentialen.Bijdestijgbuisjesindebovenstegrondlaag treedtwaarschijnlijk lekkageoplangsdebuiswand.
Uitdeaflezingvandewaterhoogten indestijgbuisjes indeonderste
grondlaagblijktechterweldatdestrominglangnietoveralverticaalisendatdestromingsintensiteitvanplaatstotplaatszeer
sterkkanvariëren.Daarzichindepraktijkeensoortgelijkesitua-
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Fig.5.Gemetenpotentiaal

tiezalvoordoenishetduidelijkdathetzeermoeilijk isuit
stijghoogtemetingenconclusiesomtrentdedoorlatendheidvande
drainsleufen/ofhetfilter tetrekken.
Dedoorlaatfactorenvoordeverschillende lagenzijnuitdeafgelezenmanometerstandenendeafgevoerdehoeveelheidwaterberekend.
Dedoorlaatfactorvandebovenste laaggrond-totdehoogtevande
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eerstemanometer-wasdoorgaansnietvasttestellen,daardewaarnemingeneentegrotespreidingvertoonden.Ookvoordetweedelaag
- tussenmanometer 1en2-isdespreidingnogvrijgroot.Tochis
voordebovenstehelftvandegrondkolom-totongeveerhalfwegde
2een3emanometeraansluiting -dedoorlaatfactor afzonderlijkbepaald,evenalsvoordedaaronderliggendelaagtothetfilter.Voor
gemengdegrondisalleeneengemiddeldewaardevoordegehelegrondkolomgegeven.
Aandehandvandeopdezemanierverkregenresultatenzullen
deverschillendeomstandighedenbijdeproevennaderwordenbeschouwd.

IV.RESULTATENVANDEMODELPROEVEN
Voordeverschillendegrondlagen,zoalsdezevolgenshetschema
vantabel 1indebakkenzijnaangebracht,isdedoorlaatfactorbepaald.Fig.6geeftderesultatenweervoordeonderste laaggrond
indebak,dusdelaagophet filteromdatindepraktijkookalleen
delaaggronddirectomhetfilterofomdedrainzonder filtergroteinvloedheeftopdetoestromingnaardedrain.
ZowelbijdegrondenvanplekAalsdievanplekBisdeinvloedvandevochtigheid vandegrondenhetalofnietaanwezig
zijnvanwaterindebakkentijdenshetvullenvangroteinvloed.Zoalsteverwachtenwasgafdrogegrondaangebracht indedrogebakde
besteresultaten (0,1-ca.5m/d)(fig.6,kolom 1). Indepraktijk
isdittevergelijkenmetdrainerenonder idealeweersomstandigheden,
waarbijdegronduitdesleufgelegenheidkrijgt tedrogenvoordat
dezeteruggestortwordtindesleuf.Bijeendergelijkeuitvoering
kandestromingsweerstand indesleufverwaarloosdworden.Welisgebleken,datdedoorlaatfactor inhetbeginzeersterkafneemt,maar
uiteindelijk toteenwaardenadertdiehogerligtdandeoorspronkelijkedoorlaatfactorvandeongestoordegrond.
Eensterkeverslechtering indedoorlaatfactortreedtopalser
waterindebakstaattijdenshetvullen (fig.6,2ekolom).De
grondgaatbijhetstortenindebakveeldichter inelkaarzitten,
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doordatkluitengedeeltelijkuiteenvallenenzwevendedeeltjesgemakkelijkeenaantalgroteregatenenporiënopvullen.Voordegrond
vanplekAdaaltonderdezeomstandighedendedoorlatendheidmeteen
factor 10.BijdegrondvanplekBisdeinvloedgeringer.Dedoorlatendheidneemthiervoorbeide lagenaftotdehelftvandewaarde
onderdrogeomstandigheden.
Dehierbeschrevenomstandighedenkunnenzichindepraktijk
voordoenalsbijeentehogegrondwaterstandwordtgedraineerd.
Eennoggrotereachteruitgang indoorlatendheid treedtopals
degrond tijdenshetvullennatis (fig.6,laatstekolom).Dezeverslechteringmoetinhoofdzaak gewetenwordenaanhetfeitdatdeze
verzadigdegrondbijhetvallendevloeigrens overschrijdt,waardoor
eenzeerdichtepakkingenverslempingoptreedt.
Ietsbetereresultatenwordenverkregendoordezenattegrond
inhetwatertelatenvallen (fig.6,3ekolom).Doordathierbijde
slibdeeltjes tijdelijkuitgespoeldwordenenzichwaarschijnlijkgeconcentreerd opverschillendeplaatsen afzettenblijvenmeergrotere
poriënbeschikbaarvoorwatertransport.Dezesituatiedoetzichin
depraktijkvooralsbijregenachtigweerentehogegrondwaterstand
dedrainbuizenwordengelegdendesleufmeteengeheelofgedeeltelijkwordtgedicht.
Bovenstaanderesultatengeldenvoorbeidesoortengronden,
zowelmetdebovenstegrondlaagopdedrainalsmetdegrond inde
oorspronkelijke ligging,alsookvoorhetgevaldatdebeidelagen
doorelkaargemengdzijn.
Uitdemetingenblijktdathetverschilindoorlatendheid tussenidealeenslechteomstandigheden tijdenshetdrainereneenfactorhonderdkanzijn.
Dehiergemetenwaardenzijnechternietzondermeeropdepraktijkovertedragen.Aangezieneendrainsleuf overhetalgemeendieperisdandehoogtevandegebruiktebakkenzaleengroteredruk
opnattegrondoptreden,bovendienzaldegrondmeteengroteresnelheidopdedrainvallen.Doordezeoorzakenkandedoorlatendheid
nogveelslechterzijndandehiergevondenwaarden.Ookzaldoorde
langeretijdsduureenverdereafnamevandedoorlaatfactorverwacht
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worden.Anderzijdskanindrogeperiodendoorvochtonttrekkingeen
zekerherstelindestructuurvandegestoordegrondoptreden,waardoorookdedoorlatendheidweertoeneemt (WILLET,1962).Ookkanbij
eendrainagezonderomhullingsmateriaaldooruitspoelingvangronddeeltjeseenzekereverbeteringoptreden (BOUMANS,1963).
UitdemetingenvandegrondenvanplekAblijktdatbijde
verschillende liggingvandegrondlagenhetverschilindedoorlatendheidvandegrondlaagdirectbovenhetfilternietgrootis.De
doorlatendheid vandelaagvan0-30cmisgemiddeldwelietsbeter
dandievandelaagvan30-50cm,zodathetaanbrengenvaneenlaag
bovengrond opdedrainhiereengeringeverbeteringgeeft.
BijdegrondenvanplekBligtdezaakjuistandersom.Hieris
delaagvan35-50cmveelbeterdoorlatenddandebovengrond.In
dezegevallengeefteenlaagbovengrond opdedraindanookeenaanmerkelijkeverslechtering tezien.Dematiggrovezandgrondvande
tweedelaagblijftgoeddoorlatend ookalsdoorverwerkingvande
gronddenatuurlijkestructuurverandert.Dehumushoudendebovengrondzaktondernatteomstandighedensterkinelkaar,waardoorvooralonderdrukvaneenlaaggronddaarboveneendichtepakkingontstaat.Bijdergelijkegrondenmoetdusbeslistgeenbovengrondopde
drainbuiswordengestort.Ookeenvermengingvandebeidelagen
werkthiernadelig.
Omdathetaantalmetingen tegeringwaskanuitdeproevenverderweinigoverdemengingwordengeconcludeerd.Indepraktijkis
echterwelgevondendatineenbepaald gebiedhetnaarbovenbrengen
vanfijnzandigeslibhoudendegrondenbijmengingmetdebovengrond
eenslechtedoorlatendheid veroorzaakt (BOEKELenBREGMAN, 1959).
HetzelfdewerddoorFEDDES (1966)gevondenvoorgrondeninwestBrabant.

V.CONSEQUENTIESVOORUITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
Doorverschillendeonderzoekers iserreedsopgewezendat
vooreengoedewerkingvaneendrainagesysteemdedrainsleufzeer
goeddoorlatendmoetzijnendathetdaaromwenselijk isalleenon-
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derdrogeomstandigheden tedraineren.DoorCAVELAARSisinmodelproevenaangetoonddatdedoorlatendheidvandedrainsleufmeteen
factor 10afnambijvullingondernatteomstandighedeninplaatsvan
droge.
Bijdehiergevolgdemethodevanonderzoekisgetrachtmeerde
praktijktebenaderendoordebakkentevullenonderomstandigheden,
diezichookindepraktijkvoordoen,datwilzeggengeenuitgewassenofgeselecteerdegrondenzoalsveelalbijmodelproevenworden
gebruikt.Degevondenwaardenvoordedoorlatendheid zelfzijnniet
directoverdraagbaar opveldomstandigheden,omdatdeproefbakkeneen
tekleindeelvaneensleufrepresenteren.Deproevenhebbenechter
welzeerduidelijkhetbelangvandeomstandigheden,waarondergedraineerdwordt,aangetoond.Hetverschiltussendeidealeomstandighedenendeminstgunstigeverklarendooreenverschilindoorlaatfactorvan 100hetvolkomenkunnenfalenvaneendrainage.In
par.Illismeteenrekenvoorbeeld aangetoonddatdanzelfsbijeen
geringeredandemaatgevendeafvoeralwaterophetlandkanblijven
staan.
Debesteresultatenworden,zoalsteverwachtenis,verkregen
bijdrainerenonderdrogeweersomstandighedenbijeendiepegrondwaterstand.Ditzalveelalhetgevalzijnindezomermaandenalsgewassenophetveldstaanenreedseenvrijgrootverdampingsoverschotisopgetreden.Bijdrainageindezetijdzullendeproduktieverliezen,welkeoptredenbijdegewassentengevolgevanhetdraineren,invelegevallengecompenseerdwordendooreenbeterewerking
vandedrainage.
Degrootsteafnamevandedoorlaatfactor (tot0,01 vandeoorspronkelijkewaarde)treedtopalsmetwaterverzadigdegrondopde
drainwordtgestort.Hetdichtenvandesleufondernatteweersomstandighedendientinelkgevalvermedenteworden.Alsgedraineerd
moetwordenbijhogegrondwaterstandenmoetdeuitdesleufkomende
grondvoldoendetijdkrijgenomuittedrogen.Dedoorlatendheid
indesleufzalhierdoorgemiddeld 5keerbeterworden (fig.6,
Kolom2en 3).Hetdirectachterdedraineermachine terugstorten
vandegrondofeendeelhiervanisonderdezeomstandighedeneen
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foutievehandelswijze.
Ookhetvullenvandesleufalsdezewaterbevat,dusbijeen
tehogegrondwaterstand,geeftslechteredoorlaatcijfers.Dedoorlatendheidneemt,afhankelijkvandegrond,meteenfactor2tot 10af
tenopzichtevandeidealeomstandigheden.
Hetzondermeereerstdebovengrond opdedrainbrengen,geeft
nietaltijdeenverbetering.Omnategaaninhoeverredrainageonder
slechteomstandighedennogmogelijkisenofopbrengenvanbovengrondnodigis,ishetwenselijkbehalveeenonderzoeknaardeongestoordedoorlatendheid ookenkeleeenvoudigeproeventedoenmetgestoordeofgemengdemonsters.
Mochtblijkendatdegrondzeerslempgevoeligis,zodateen
slechtedoorlatendheid vandedrainsleufverwachtmoetworden,dan
dientdrainagealleenonderzeergunstigeomstandighedenteworden
uitgevoerd.

VI.SAMENVATTING
Bijhettoenemendebelangvanonderalleomstandighedengoed
bewerkbaregrondwordtdewerkingendekwaliteitvanhetdrainagesysteemsteedsbelangrijker.Onderzoeknaardedoorlatendheidvan
degrondterbepalingvandegewenstedrain-afstanden-diepteisal
vrijlangtoegepast.Dekwaliteitvanomhullingsmaterialenenbuizen
ismetdekomstvanplastiekbuizenenallerleinieuwesoortenomhullingsmateriaalsterkindebelangstelling gekomen.Vandeinvloed
vandedoorlatendheid vandegrond indedrainsleuf istotnogtoe
weinigbekend.
DetheorievanGUSTAFSON (1946)enWIDMOSER (1968)geeftdemogelijkheidomeenafwijkendedoorlaatfactorvaneenlaagdirectom
dedraininrekening tebrengen.Aandehandvaneenrekenvoorbeeld
vooreenbepaaldesituatieisaangetoond totwelkegrondwaterstandsstijgingeenslechtedoorlatendheid vandedrainsleufkanleiden.
Modelproevenmettweegrondentoondeaandatdeveronderstelde
afnameindoorlaatfactorenindepraktijk inderdaadvoorkankomen.
Uitdeproevenisgeblekendatbijdrainerenonderdrogeweersomstan-
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dighedeneneendiepegrondwaterstand degrootstedoorlaatfactorvan
dedrainsleufmagwordenverwacht.Deweerstand indesleufkanonder
dezeomstandigheden zelfskleiner zijndandievandeomliggendeongestoordegrond.Isdegrondwaterstand zohoogdattijdenshetdrainerenwater indesleufstaat,danneemtbijhetvullendedoorlatendheidmeteenfactor2tot 10af,afhankelijkvandesoortgrond.Bij
drainerenondernatteweersomstandighedenkandedoorlatendheidmet
eenfactor 10tot 100afnemen.Ookisuitdeproevengeblekendat
nietzondermeereersteenlaagbovengrond opdedraingestortmoet
worden.
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