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Drainage van keileemgronden.
1. Inleiding.
De hooggelegen keileemzandgronden (beekeerdgronden) in de ruilverkaveling

11

Vollenhoven ondervinden in regenrijke perioden plaatselijk

wateroverlast. Deze overlast wordt veroorzaakt door:
1. De geringe diepte waarop het vrijwel ondoorlatende keileem in deze
gronden wordt aangetroffen nl. tussen 60 à 80 cm beneden maaiveld;
2. De ongelijke ligging van het maaiveld;

3. Het afwezig zijn van een redelijk functionerend ontwnteringssysteem.
De wateroverlast manifesteert zich in het bijzonder in het voorjaar
waarin de gronden lang nat en koud blijven, waardoor de groei laat op
gang komt en in een natte zomer waar dan als gevolg van de zeer hoge
grondwaterstand de draagkracht van de grond niet bestand blijkt tegen

.

beweiding •
De wateroverlast treedt plaatselijk op. Het

result~at

van een wnter-

overlastopname merkt ongeveer 30% van de oppervlakte ann als oppervlakte met een onvoldoende ontwateringstoestand , waarvan 15% als ernstige
wateroverlast.
Deze wateroverlast treedt op:
a. Op de hellingen die in dit terrein voorkomen als gevolg van afstroming
van het regenwater, resp. grondwater naar lager gelegen gronden.
Dit water stroomt via de oppervlakte resp. via de bouwvoor.
b. In kommen en laagten die vooral door de onegale ligging van de keileemondergrond worden bepaald. Dit water komt niet tot afstroming.
De wnteroverlast kan worden voorkomen door herstel van het oorspronkelijke ontwateringastelsel dat in dit terrein nog duidelijk als zodanig is te herkennen. Het bestond uit 10 - 12 meter brede akkertjes, welke
waren gescheiden door greppels. Uit een oogpunt van exploitatie van de
grond is dit evenwel bezwaarlijk; bovendien wordt alleen oppervlaktewater
afgevoerd.
Een andere mogelijkheid kan worden gevonden in de aanleg van een sa-

·-

mengesteld drainagesysteem. Gezien de geringe ervaringen van drainage
op keileemgronden zijn een aantal percelen gedraineerd om na te gaan
of het a.::mleggen van een drainagesysteem op deze gronden voldoende effect sorteert.
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2. De gedraineerde percelen.
Drie percelen zijn gedraineerd (fig. 1). In het systeem van de bodemclassificatie behoren de gronden tot de beekeerdgronden. Ze bezitten
een humeuze bovengrond van lemig zand. De keileem begint tussen 0.50 m 0.80 m beneden maaiveld. Perceel 1 en perceel 3 zijn gedraineerd in
1960 en perceel 2 in 1961. Alle drie de percelen zijn met de hand gedraineerd in een droge tijd met diepe grondwaterstanden.
Perceel 1 is 3.50 ha groot. Het is een gelijkmatig hellend terrein
met een helling van 1.30 m per 100 m. Het perceel was in de oorspronkelijke toestand bijzonder nat, een zeer hoge grondwaterstand in de winter
en in een natte zomer en een diepe stand in een normale zomer. De grondwaterkarakteristiek van het naastliggende niet gedraineerde perceel
geeft figuur 2. Er is gedraineerd dwars op de helling met een hoofddrain
in de lengterichting

v~n

de helling. Bij het bepalen van de nfstand tus-

sen de zuigdrains boden de geijkte drainageformules geen aanvaardbare
oplossing. Er is een vrij willekeurige keuze gedc.ttm van 30 meter, met
waar mogelijk de diepteligging van de drain op het keileem, echter niet
dieper dan 0.90 m. De gebakken buizen zijn omhuld met glasvlies, gelegd
in een vrij brede sleuf (

~

0.25 m breed) en afgedekt met 0.25 m zeer

grof zand. De constructie van de uitmonding van een hoofddrain mankte
een geregistreerde debietmeting mogelijk. Figuur 3 geeft een indruk van
het drainagesysteem.
Perceel 2 is 2.50 ha groot en heeft ongeveer een gelijke helling als
perceel 1. Het drainagesysteem is uitgevoerd op dezelfde manier als op
perceel 1, met dit verschil dat de buizen zijn gelegd in een nauwe
sleuf (10 - 12 cm) en piet afgedekt met grof zand.
Perceel 3 is een ingesloten laagte aan de bovenzijde van de helling.
Dit gedeelte van de percelen bleef in het verleden tot diep in het voorjaar nat, terwijl in de brede greppels die geen afwateringamogelijkheid
bezaten het gehele jaar niets groeide. Er is hier gedraineerd met gebakken buis,omhuld met glasvlies en de sleuf opgevuld met 0.25 m grof zand.
Een beeld van het aangebrachte drainagesysteem geeft figuur
perceel was geen continu-debietmeting mogelijk.

4. Bij dit
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3. De resultaten.
Van de percelen 1 en 3 zijn over viereneenhalf jaar de resultaten
bekend, van perceel 2 drieeneenhalfjaar. De percelen 1 en 2 laten zich
met elkaar vergelijken. Tussen deze twee percelen bestaat alleen een
verschil in aanleg. Bij perceel 1 is de drain afgedekt met ongeveer
0.25 m zeer grof zand, perceel 2 alleen met een sterke lemige bovengrond. De ontwateringsresultate n van beide percelen zijn frappant. De
vrij negatieve verwachtingen die bij het begin van de aanleg bestonden,
zijn volkomen geloochenstraft.
In een normale zomer is het ontwateringabeeld van de gedraineerde
percelen en de naastgelegen niet gedraineerde percelen gelijk nl. een
diepe zomergrondwaterstand . In het najaar hebben zowel de gedraineerde
percelen als de engedraineerde percelen een vrij grote waterberging.
In de herfst moet, en dat was bij alle waarnamingajaren zo, ongeveer
120 à 150 mm regen zijn gevallen voor de drains gaan afvoeren. Bij de
engedraineerde percelen stelt zich dan een waterstand van 0 - 20 cm beneden maaiveld in en deze waterstand daalt niet meer voor eind april,
ongeacht de hoogteligging en de helling van het terrein. De waterstand
in de gedraineerde percelen stijgt tussen de drains bij veel neerslag
een enkele maal tot 10 cm beneden maaiveld, maar zakt spoedig weer tot
rond draindiepte (fig. 5).
De afvoeren kunnen tot vrij hoge waarden stijgen. Er ZlJn afvoeren
geregistreerd van 15 mm/per ha/24 uur. Daarbij gaf, eigenlijk tegen de
verwachting in, bij al de waarnemingsjaren perceel 2 een hogere topafvoer dan perceel 1. De basisafvoer, die bij een niet al te droge winter
gedurende lange tijd optreedt, lag tussen de 1 en 3 mm. Figuur 6 geeft
over een korte periode een voorbeeld van dit afvoergebeuren.
Een achteruitgang in de afvoer in de loop van de waarnemingsjaren
als gevolg van een eventueel verminderde werking van de drainsleuf is
niets gebleken. De basisafvoer stopte over het algemeen half maart. In
de zomer 1965 echter is de drainage half juni gaan stromen en heeft afgevoerd tot half september (topafvoer 11 mm/ha/24 uur). De waterstanden
in de naastgelegen niet gedraineerde percelen bevonden zich deze zomer
regelmatig binnen 20 cm beneden maaiveld.

-4De drainage in perceel 3 kon alleen gecontroleerd worden door middel
van waterstandsbuizen. Deze waarnemingen gaven hetzelfde beeld als bij
de percelen 1 en 2. De hydrologische ontsluiting van deze ingesloten
laagte is door middel van drainage uitstekend geslaagd •
Landbouwkundig bracht de drainage de volgende voordelen. Het land is
in de winter goed berijdbaar. De eventuele verplegingswerkzaamh eden en
het stalmestrijden waren te allen tijde mogelijk. Dit voordeel is vooral
groot voor het perceel dat als huiskavel wordt gebruikt. In het voorjaar
komt de grasgroei 2 à 3 weken eerder op gang, de weideperiode begint in
het voorjaar daardoor ook eerder. In het natte jaar 1965 waren de gedraineerde percelen te allen tijde goed beweidbaar, in tegenstelling tot de
naastgelegen niet gedraineerde percelen. Zeer duidelijk kwam dat in een
vergelijkbare niet gedraineerde ingesloten laagte naar voren. Deze oppervlakte is noch voor weide, noch voor hooiwinning bereikbaar geweest in
de zomer van 1965. Bij de gedraineerde percelen treedt minder snel verdroging op. Bij de niet gedraineerde percelen komt nl. bij het lang natblijven in het voorjaar een deel vochtminnende grassen voor. Bij een diepe
grondwaterstand in de zomer stagneert de groei van deze grassen. Op de
gedraineerde percelen heeft zich in de loop van de vier jaar een wat droger bestand ingesteld.
Ook uit het oogpunt van het landschapsbehoud en het onderhoud biedt
de drainage vele voordelen. Het houtwallenlandschap, dat men zeer vaak
bij deze gebieden aantreft, is een belemmering voor het traceren van sloten,welke sloten daar bovendien vele littekens in dit landschap maken.
Het onderhoud van sloten in vrij sterk hellende terreinen geeft allerlei
problemen nls erosie van de bodem en zandtransport.

4. De kosten.
De kosten zijn sterk afhankelijk van de terreinsomstandighed en. Het
is noodzakelijk om van de te draineren percelen een goed inzicht te hebben van de hoogteligging en de diepteligging van de keileemondergrond.
Het drainageplan dient hieraan te worden aangepast. Het hierondergenoemde kostenbedrag is gebaseerd op het machinaal draineren van verspreid
liggende objecten met 100 m hoofddrain en 330 m zuigdrain per ha. Van de
drainage, uitgevoerd met de klassieke gebakken buizen afgedekt met turfmolm, worden de kosten in 1965 begroot op f 900.-- en f 1.100.-- per ha.

-55. Conclusies•
De aangelegde drainageproefvelden op de keileemzandgronden (beekeerdgronden) blijken goede resultaten te geven. Hydrologisch voldoen de drainages op deze gronden goed. Er wordt met de drainage een veel diepere
wintergrondwaterstand verkregen dan met sloten en greppels mogelijk is.
Landbouwkundig uiten de voordelen zich in een vroeger beginnende weideperiode, bedrijfszekerheid in natte zomers en mogelijkheden van eventuele bewerkingen en gebruik in de winter als stalmest strooien en jongvee weiden, wat in het bijzonder voor huiskavels een groot voordeel kan
zijn. Ook uit het oogpunt van landschapsbehoud en het onderhoud biedt
de drainage voordelen.
De kosten bedragen bij 330 m zuigdrain en 100 m hoofddrain per ha
ongeveer f 1.000.-- per ha.
Wanneer men denkt over te gaan tot drainage van de keileemzandgronden
is deze dra~nage alleen gewenst voor die percelen die volgens waterhuishoudkundige opnamen (bijv. grondwatertrappenkaart Stiboko.) kampen met
ernstige wateroverlast d.w.z. die vrijwel de gehele winter een winter~
grondwaterstand bezitten van 0.20 cm.
L.A. Kaptein,
M. Klooster.

HET HOOFD VAN DE AFDELING ONDERZOEK,

.G. Broeze).
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Perceel. Un is 3• 50 ha groot. Het j.s een gelijkmatig; hellend ·
terrein m..et een helling van 1.30 m per 100 ra. Het perceel was
in de oorspro.nkelijke teEuJtand ·.l>ij.sonder nat, een zeer hoge
grondwaterstand in de wint_. en ia "n natte zomer en een diepe
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• • àdt ...... la de lftW 1965 eoate ie de
.U
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De ve.teretander.t in de ~stplegea niet ...dra1neerdl8 percel•a
bevende.,_ .Jiclt deme aom«n' ae;r re~lutil lJ)ifW.e 20 01\. 'be:ne4ea
ud.veld.
Tie dra~

1n perceel. drie bn allee worden geooa-troleerd

door aiddel

VUl. wat~etudebu.1sen. ~· weame~

save

hëtaeltAa be•ld al• ·'bU de percel.u I&D. • twee. 1:te )q'drol~
ctsohe oataltd.t:iBét ".., •••• 1qe:slotem l:tooste ~·• door 11d.dd.el
vaa de ch-a.:bace uS.tetGkecd «••l~.
de drainage de volsende voordele. Het
land it:~ :la de wint•r coed berud.'b~. De Yerple&i~emaam..
hede ef.l hGt atal..aeatrQ4e was te &+l.en 'tiJde •••lUk• Dit
vo.ordeel uit 11ch vooral \is,J de pet"cel.GJl dle ale hUlskavel ia
In .b~t vo,r3~ komt de sr~oe1 2 ·tt l weken
«ebruik

Lud'bouwklultti~ 'brao~t

'ua.

ettrd_. op ~. w~dOOl"' o.ok de we1ctepe~1&de met deae t"Ud
wordt v~rle~a. Ia h•t •titt j«t.ar 1965 W&'ret.\ de ~-dr~ede
peroel.en te allen tijde go~d bweid'bae:'t tn t~tellillg tot

percelen.
llU de ~draineerde ~reelen treedt af.ader eael verdr~ op.
Bij de !liet-se~e:erde perotlen koat rtl. b!J het lus Mt blJJ•
ven in het vo.-3~ •• deel voehtldMeade cra•een voor. Bij een
de

~stgelqa N.et~drld.neerdt

diepe sro•t1Va:tau."$tml.d 1r.t de ~~ •t~eert de sr-oat VtNl deae
~·•• Op. de gedrainEnlrde percelea heeft aioh 1:a 4e loop Villl

de vier .-Jaar een vat dropr. beatetl ltlBesteld. Ook tai11 bet
ooouat V~ het landeOhr.lpptlJjk karakter C bet .ondeào~ad Vd.
slo~a in hellend-e •biedEm biedt de dra~ !'•l.e voordf!liltm.•.

"Oe kO$tD aua •t•k afhal'lktl.Uk vd de terreiatutaa4~dm.
Het ia noed.aakel.Uk om van tte te b~èNft percele een goed
oversicht te hebben vaal. !ie hewrtel1~ v-an het ~1vel4 fil
de dièpt•lll!dtlC van de keUe~d.ergrond• let dr~pltm
dient h1Gl"tttl4l t• wordeJl ~»•'• Het h1~ pnoellde koste•

op het ma.<:h.ina.al dr~if.l$l'"èll vaa Y$t-sp;rei4
l1gg~tlde Gb3tOten met 100 11 hoof'ddraûl ·et~. JJO m au.:t.gdrdn ;per
ba. van ~· dl'~ -cd.tge"'foerd •utt 4e kl.&.ssl•ke geb~ bUi•
aea af.dekt llet tvi'mol• at)n de all.wln•koerten in 1'6 5 beg-ocrt·
op .t 900.,~ ... .t 1.100 • .....,. per u •.
btdr~

i$

geb~seerd

5• ~~~nv_t,~y.
:Pt~ aangelegde d:rtdJJ.age,Pl"'etv&ldtn op d~& k•1l•••and&1"eadea
bliJken goed& resul tafren te geven,. !V:drolOtiis~h vold-.en (Ie
dr&ià$gl$ op d&ae goruien e;ofl4. .J;r wordt aet dit dra~ een
Vtel ditpere wintergro:ndwate:rste.nd verkree;en ·da.n met alGten en
ët'eppela moge~k is.
LandbQ'u.wlmndig ui teJ1 de vo$rd.elen zich. in een vroe~ lu9gj.tln~.
de W$id&periode, bed:riJ:fsa.ek\\llrheid in ten »a:tte zomer @ .m.Ge;e•
lUkb.•<t• vu bewe:;vld.~u •n g$bru.ik in dti w:IJ,1ttt:r 1 wat in het
'biJ•t~tn4t;t" voor hu.iskavels een sroo'i veord.etel. kan Stil);•
Ook uit bet oogp'tUlt van le.nd.sohaps'behoud · en bet onderboud
biedt de drainasfit voordelen~~
De kosten 'bedrasen OU JJO m zuigdrain en 100 a hootddrain per
ha o~fl\'eer I' 1. ooo. ...... De te1leeu&J'l~on4eJl die k~en •eet
erastif;e wate:r.Q'Verle.•t s:ijn dan oolt aev d&Ntbae.r VOQ-:1" drainase.
.

