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IS PEILGESTUURDE DRAINAGE
GOED VOOR GEWAS EN MILIEU?
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De klimaatverandering beïnvloedt ons leven, en in het geval van de landbouw ook
ons werk. We horen het bijna wekelijks. Zonder in te gaan op de discussie tussen
believers en non-believers kunnen we met zekerheid zeggen dat het weer moeilijk te
voorspellen is. Als we de weersomstandigheden door de jaren heen bestuderen,
kunnen we maar één zaak concluderen. Een ‘normaal jaar’ bestaat niet. Er is altijd
wel iets: late vorst, extreme neerslag en ga zo maar door. – Sander Palmans & Lore Luys, PVL &
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Michaël Vanbriel, Agrobeheercentrum Eco²
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Om ons te behoeden voor moeilijke weersomstandigheden
trachten we als landbouwers onze voorzorgen te nemen. We
beregenen bij droog weer en aangelegde drainages moeten
overvloedig water eenvoudig doen afvloeien. Een traditionele
drainage heeft echter een belangrijke keerzijde. Het biedt het
perceel immers niet de mogelijkheid om meer water op te
slaan dan het niveau van de drainage toelaat.
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Om het water langer in de bodem te houden
kan een peilsturing de oplossing bieden.

Traditionele drainage
Bij de traditionele drainage monden de drainagebuizen rechtstreeks uit in de sloot. Wanneer het water door de neerslag op
een hoger niveau komt dan de drainagebuizen zal dat ‘overtollige’ water worden afgevoerd naar de sloot. Wanneer de

14 • Boerenbond • Management&Techniek 19 • 20 oktober 2017

De hoofdbuis mondt uit in de regelput, waar de landbouwer het
peilniveau kan regelen.

Invloed op opbrengst en milieu
De invloed op de opbrengst komt voort uit de grotere hoeveelheid vocht in de bodem. Wanneer de bodemreserve groter is
kan een droge periode makkelijker het hoofd worden geboden.
Logischerwijs lopen gedraineerde percelen minder risico op
verdroging. Toch kunnen lange droge periodes ook op deze
percelen tot lagere opbrengsten leiden. 2017 is daarvan het
ideale voorbeeld!
Behalve de invloed op opbrengst is er ook de verwachte invloed op het milieu. Traditionele drainages worden vaak als
een van de oorzaken van hoge nitraatwaarden, en bijgevolg
rode MAP-meetpunten, aanzien. Aangezien peilgestuurde
drainage het water langer ophoudt in de bodem heeft de plant
meer tijd om nitraat op te nemen. Dit zou kunnen leiden tot
een lagere nitraatuitspoeling.
Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) in
Bocholt voert samen met agrobeheercentrum Eco² en de
Bodemkundige Dienst van België, en met ondersteuning van
de provincie Limburg, een onderzoek uit naar de mogelijkheden van peilgestuurde drainages in het Vlaamse landbouwlandschap. Hierbij worden vier percelen opgevolgd waarop
sinds enkele jaren een peilgestuurde drainage is geïnstalleerd.
Op deze percelen worden grondstalen, waterstalen, drogestofen opbrengstmetingen uitgevoerd. De doelstelling is om zowel
naar opbrengst als naar milieu-invloed een uitspraak te
kunnen doen over de voor- en nadelen van peilgestuurde ten
opzichte van traditionele drainagesystemen. n
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Figuur 1 Overzicht van een peilgestuurde drainage - Bron: ABC Eco2
A De stippellijn op de afbeelding toont aan hoe het water stijgt
tijdens het jaar.
B De stippellijn toont aan tot waar de landbouwer het water
kan laten zakken voor het uitvoeren van veldwerkzaamheden.

op

yr

drainagebuizen op een diepte van 1 meter liggen, zal het water
in de bodem niet kunnen stijgen tot boven dit niveau. Dit is
nuttig in de periode dat er veldwerk nodig is. In perioden
waarin er geen veldwerk wordt uitgevoerd, mag het waterpeil
eigenlijk rustig stijgen. Dit wordt door de drainage echter
tenietgedaan zodat de bodem minder bestand is tegen een
komende droge periode.

Peilgestuurde drainage
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Om het water langer in de bodem te houden kan een peilsturing de oplossing bieden (figuur 1). De drainagebuizen komen
hier niet rechtstreeks uit in de sloot maar in een hoofd- of
moerbuis. De hoofdbuis mondt vervolgens uit in de regelput,
waar de landbouwer het peilniveau kan regelen. Daartoe wordt
bij ons in Vlaanderen en Nederland veelal het systeem van
Iersel gebruikt. Op de hoofdbuis kan een regelbuis geplaatst
worden. Deze regelbuis zorgt ervoor dat het water pas afvloeit
wanneer het niveau hoog genoeg reikt. Wanneer de drainagebuizen op een diepte van 1 meter liggen en de regelbuis een
hoogte van 60 cm heeft, dan kan het water in de bodem 60 cm
hoger stijgen.
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