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In 1952 werd- #en ©ader«©«* ingesteld naar to owvang van de drainage
l à Hoâerlsenâ» sadrô reed» eerder voôr een a r t i k e l i a Soil Soleaee mvê
getracht v&s* t# s t a l l » » »alk oppervlak i a Bedarland than« gedraineerd
«as« In 1$>5@»®r& d i t ondersoek herhaald. Onderstaand ©v«r»i«t&t.geeft een
iaérak vs® bet nsaaltsat*

Set oppervlak as» grond i n S#ô®rlaai i a 5*000*000 fea groot. Hiervan
i« 2*400*000 ha lejadbottwkundig i n gebruik» Eiervaa beet&at 1.000.000 lui
u i t kleigsond en 1*400*000 ha u i t eend en veengrond.
Omd» âraia^6»b®hc«ftig« oppervlakt« te lerem kennen, worden drie
rskenaethoaea gevolgdt
Öeoiddeld kan a s goh&tt«»*. dat 50$ van het o p ^ r v l a k i n grao «ik5056
i n bouwland l i g t * ï n »«derlsnâ wordt het draineren ven gr&eland al« onrendabei besöhotïwd oa teiiaap» i s op graslandt va» «eer gering* belang* Toor d«
k l e i »ag mn êm ook bet drai»8^~b#i»©ftig» gebied op 500*000 IM» «tellen*
?an de 700*000 ha sandbowlei^i %$$ssem verder eanraaen, dat 400*030 na een
natuurlijk» drainage heeft, soâat h i e r 500*000 ha drainage-behoeftig
grond o v e r b l i j f t . 2te t o t a l e te dr«ii*®r«s oppervlakte in du« 800*000 ba.
Wmmmwwsmd i t b$<?rsg oontrelaert as« de over het gehele land gemeten «»tes
standen en daarbij de- toelaatbare eintenstaaden op 50 oa onder »aaiveld
kieat» kost mm t o t 350*000 ha* Beperkt mn het oppervlak t o t de h e l f t van
het areaal »et wateratand hoger dan 40 o», dan fceat s»n t o t 600*000 ha* Se
helft wordt h i e r genomen t e r coajwaneatie van het graslandareaal, dat n i e t
gedraineerd «ordt. Gemiddeld sal d i t drainage-behoeftig» oppervlak «el op
750*000 ha 8i®$em «&rés» g e t e l d *

l&joi^

üeettt mm Wê. aan« dat het minst drainage-behoeftige deel van het hoi»**
land door diepe slootpollen voldoend« swro kunnen worden ontwaterd« dan sou
d i t van 750*000 ha afgetrokken stoeten «orden* Se erget dr0inage*feehoeftige
graslanden aou »en echter »el voor drainas» in aaanwrking moeten brengen«
omdat daar draineren «el rendabel aal zijn* » i j »enen aan« dat des« gebied«
evon groot slja» aodat het drainage-behoeftige gebied op 750*000 ha valt t«
\a^' sehatten*
J-N(-\--. *•>

• 2 *

San ondermœk toonde aan, dat l a Nederland OKst-reafcs 500.000 ha l a
de landbouw gedraineerd la« terwijl de tuinboow, let» «eer dan 100.000 ha
voer 90# va» dralnbuiaen l a vaoraiatu Dit gedraineerde tuinbonwareaal
mogen wij op 100#00© ha stalle»«
Be drainage in de landbouw la» l a tegenstelling » t die 1» da
akkerbouw, v r i j oud aa e r sag worden aangenomen, dat 4 0 van het oppervlak geen drainage «eer bealt» dia aan redelijke eisen voldoet. Ban
daal hiervan zou door schoonmaken an h e r s t e l l e n van eindbuicen wel wear
In orde ta brengen z i j n , maar nat laat zich n i e t aanzien, dat d i t l a
werkelijkheid aal geschieden.

Sen onderzoek naar de voortgang van de dr&in&ge in 1952 toonde aan,
dat In dia Jaren + 12*000 ha per Jaar ward gedraineerd an val 4.000 ha
in overheidsmarken soalß ruilverkavelingen en suideraeepoldere en 6*000
ha In opâraolit van da baar« Ba landbouw waa in een v r i j gunstige eaonoaieobe toestand, t e r w i j l a r 23$ subsidie door 4a overheid werd gegeven«
In 195® werd wâderoa aan onderzoek »aar da drainage-aotiviteit i n gestald, welke woderoa op 12*000 ha per Jaar «itkwast« Saar schatting
werd in 195? ®ön oppervlak van 4*530 ha dear da overheid In ruilverkaveling en paldarwark gedraineerd. Driekwart van d i t werk gesohiedda
meehanieeh en te&an oen lager t a r i e f den in handwerk« Set in handwerk
uitvoeren wordt steeds sneer het wark gavan aan de aanweaige arbeldakraohtan in tijden van geringe bezigheid en b l i j f t aie zodanig rendabel, »e
lagere kosten van mohanieeha uitvoering boden da overheid da aogelijkheid da politiek van het gaven van subeidiae ta beëindigen. Bit heeft
blijkbaar da oavang van het dralnagawerk n i e t beïnvloed.
ö i t de drainage-gegeven» voor de verechillsnde proviaeiea aijn
enkele waardevolle instante» in da drainagegewoonten af te leiden. Ba
gegevens zijn de volgendef
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1) felwwi ïx>e#obi«d nlet meegeteld
2) ^traobtee houwlrog niât n»eg<9t*ia
5) Sô©£«end en lo^ssgebied niet »eegeteld
In deteol&msimI ©a 5 «14» 4« oppervlakte» klei ©a zand voXgea» het
Centraal ®ar#im voer &• Statistiek genasen, geooirigeord voor enkele al«t
voor drainage in aaneerking kokende gebieden, aoale 4» ?elu«e en itreontee
hemvel* als boegebled «a hoog I4s&urg al« gebied «et diepe waterstand.
Ia kolom 4 ia de draina$sbeho©fte vicesde klei op 40?£ven het ûpperrla*
geat*2Av i» kolom 5 voor sand plus veen ©p 17$va» het oppervlak. Ia
koloasea 6 em 7 staat het »pg**wlAfc i a f> set een waterstand ia de «lol»»
op minder dan 20 c» ©a op isindar don 40 o» onder maaiveld. Al« maatgevend
ia hieruit het percentage set een waterstand op adUatder dan 50 en onder
sa&iveld ia kol©» 6 afgeleid*
Iafcoloa 9 f 10 ©n 11 vindt mm de eohatfclag van de dredaagebehoeft«
uitgaand* van de groodeoort, aowel al« van de waterdiepte. Hierbij ie
naast de berekende »aarde voor de «aterdiept« 50 om sonder gsraolandoorr/ee-.
t i e als alternatief aaatgevoad getal genoaen de werkelijke oppervlakte
met minder dim 40 m «aterdiepte» »aar voor het graalsnd-peroentage ge©orrigeeyd. niet

un
m

5*

Casa vöreciiillandd berekouingswljsen hebben ten doal de grootheden
te benaderen, di* uw» eigenlijk sou willen kennen n . l . 4«
diept« per bodamtype en er&slûnd-bonwland verhouâing. Sese
«ij» echter niet voorradig-, sodat enkele andere grootheden, aie à« Aral«
Ia kolos 12, 15 e® H vindt oen de gedraineerde oppervlakten
1957» « i e f gMtam ds gelijkheid mm d© gedraineerde oppsrvlalctan
1952 »»1 * ! • Beet voor do laatste jaren sullen ©ogen. gelden.

tot de raeöhöiiisoh uitgevoerde beslot, da» blijkt ia de prevlnciea net
klein draim^e areaül het meest net de hand te worden gedaan. Dit geldt
ïïtreoht, UMbure* B**nt* «e»ei al« voor Friesland» Se afwesigfeeid
tomftfl echter, eioals aei blijken, geen daling van het gemen de jawiTlijk« gedraineerde oppervlal^ken va» koloo 14
ultaet tegen het drainage-behoeftige oppervlak volgen» kolomraen 9, 10
of 11, dan ontataan drie fi^juren, die aantonen, dat in v r l > e l a l l e
provincies volgeno ©enaelfde intenoiteit wordt gedraineerd. Friesland
steent worden in aiiörzijde de onvoldoende ontwatering in dese provincie
en sndereijda in hat grote oppervlak graeland. De uitsondering van
Gelderland in figuur 1 bUjkt i a de ander« figuren Met voor te komen,
hetgeen wijst op diep ontwaterde sand« en kleigronden, venaoedelijk&p
de
sen de grafieken, 4m blijkt dat üm keus« van de te draineren objecten In sterkere »ate samenhangt net het boâe*typa dan awt de
grondwaterstand, wat er op lijkt te wijeen, dat menwier draineert e»
etruotuurgebreken op te keffen dan e» te hoge grondwaterstanden t e doen
dalem* i e t Duits« standpunt, de drainage in te »tollen op bet alibgehalta
in plaat« V;UÏ op de doorlntendheid, krijgt in dit licht een bljswndere
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ïensiotte valt o$>9 dot er &m oppesevlak vaa 20*000 lia, in elke pro»
viaeie itjkt te s i j n , dat niet gedraineerd «o*dt. 814 «He» maatstaf TOO;
drHin&gebehoôfte kont a l t tot uiting, la het bi^ssorrfer IA figw» 1« Stol
18 ooSsiâellJk wat hi*r eohtar etsekt.
Gaat men na K% welka inteaaïteit drainage 1» Sederlond wordt toegepast, dan blijkt deES ia a l l e provincie8 gelijk te sijm, iïtóiesaraennsa&r
•oor drainage a l s £*twoti£l* Dogslijkiisld voôr saai een oppervlak rekent*
dat tot 40^ flwefeMOf« «©rit ea klei op het voll« o»«*vlftk aanhoudt. Bij
dos» r«ife6mti42» fcaa ssm 4Q$> va**â« a© verlcregejft gewogen, ©o» al« ârainagobehooftig ssasiisiu i t o kan oon©ltó«r©a, dat 7*500 ha ult^evoerâ» draina««
per àm& m 750*000 lia b«tekont, dat sua l a 100 jaar eerst allas gedraineerd kaa hobben, terwijl de additions1« draina^-aetiviteit van â« overheid â» BdrJLößJLa ti.5d iran hernieuwen of voor hst eex-et draineren van hat
sehe!» dr&infige-behoaftige gebied tot 60 $&at doet d&lsn. Medegarekend
&e 160*000 ha than« nog werkzan» bestaande drainage ssou minimaal na 4$ jaar
»11«» gedraineerd kunnen el^a* Rekent s»n net een gerade1de t i j d , dat een
draines» goed werkt, va» 40 $saat§een bi^ controle geverifieerde tijd van
afschrijven, &m km tut do huldige draina^®-aotiviteit 460*000 ha in stand
gehouden «orden, i e t v e l t op, dat dit vrijwel het geciddelde l e van de
volgens koloasten 9, 10 en 11 berekende drains«-oppervlakten, verhinderd
»et de 25.000 te per provincie, die l à de figuren a i e t voor drainage SM
aanaerking lijken te ko&am
2ou memdese nog «lat verklaarde reductie van het drainage-areaal
ale ^uiet r^avaarden, don b l i j k t , dat Kederload juist ê» onderïioudedraina«e
ten uitvoer brengt ett voor het niet gedraineerde gebied in 40 $m* tot
drainage komt* Gesslen de ooatandigbeden, dat voor drainage van @ra*la»A
geen capaciteit beschikbaar Ie en oen periode vat» 40 Jaar omde drainage
to voltooi»« vel er« laag lijkt» blijkt wel, dat de huidige omvang van â«
drainas» aan de krappe kent i e .
Het lijkt v®a belaag, dat ©en sieh een termijn » t o l t , waarbinnen hot
drainage-behoeftige areaal inderdaad gedraineerd moet aijn* Saamaaet noot
»e» ooi &mrm®m t& «elke jaete de huidige dr&lne^e-ob^eoten inderdaad
overeenkooen ract het dr.dïïage-behoeftige gebied, aodat de beperkte capacit e i t so efficiënt nof«lijk wordt gebrxdkt. foc slotte sol liet van belang
z i j n , vast to stellen i a «olie» aat© de huidige drainage-activiteit sol
m welka aaatregelen van voorlichting of andere aard taen
Wageningen, œaart 195Ô«

