Dit is het xxxxxxx artikel in een serie
over water. Daarin komen personen
en partijen aan het woord die met dit
onderwerp te maken hebben, zoals
bloembollentelers, waterschappen,
waterwinbedrijven en in dit eerste
artikel de Deltacommissaris.

Infiltratie als aanpak
tegen bodemdaling
Water inzetten om een bodemprobleem op te lossen. Dat is wat gaat gebeuren in polder
Lange Weide in Driebruggen. Door de samenwerking tussen 28 grondeigenaren en 13
melkveehouders werd met succes Europees geld gevraagd. In het voorjaar van 2018 start het
project Onderwaterdrainage Lange Weide.
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rasland zover als je kĳkt. Gakkende ganzen op het
land en langzaam voorbĳ glĳdende zwanen door
sloten die de weilanden doorsnĳden. Het klinkt
romantisch, maar hier in de polder Lange Weide
rond Driebruggen moeten veehouders wel een inkomen halen van dat land. Veengrond is het, en dat vraagt een andere
manier van werken dan op zand- of kleigrond. In de winter
is het land nat, in het voorjaar koud, waardoor de grasgroei
laat op gang komt. De koeien kunnen er pas op als de grond
voldoende draagkracht heeft.
Diezelfde veengrond heeft nog een andere eigenschap. Als
het te droog wordt, kan het oxideren waardoor het veen
verbrandt en de bodem zakt. Ook komen daardoor veenresten in het oppervlaktewater, met eutrofiëring als gevolg. Dat
willen overheden en natuurorganisaties niet. Het behoud
van veengronden staat bĳ deze instanties hoog genoteerd.
Maar hoe behoud je dat veen? De techniek van onderwaterdrainage biedt hier perspectief.

WATERPEILEN
Veehouder Martin van den Hoeven uit Driebruggen, adviseur
Veenweiden Chris van Naarden van hoogheemraadschap De
Stichtse Rĳnlanden en adviseur Rienk Schaafsma van adviesbureau Waaloord zitten rond de tafel bĳ Van den Hoeven
om uit te leggen wat er gaat gebeuren. Daarbĳ is een korte
terugblik in de tĳd wel nodig. Van den Hoeven: “Mĳn vader
Gert heeft vele jaren in het algemeen bestuur van het waterschap gezeten en hĳ heeft zich er altĳd voor ingezet dat dit
veenweidegebied geen natuurgebied zou worden. Hier kan
goed geboerd worden, is zĳn opvatting. Hĳ is gaan nadenken over mogelĳkheden om het grasland te behouden en de
bodemdaling te verminderen. Drie jaar geleden zĳn een paar
percelen op ons bedrĳf voorzien van onderwaterdrainage en
dat zie je nu in deze zeer natte winter goed terug. Juist die
percelen met drains, die op het laagste punt van de polder
liggen, zĳn nu relatief droog.”
Maar wat houdt het systeem dan precies in? Onderwaterdrainage zal velen onlogisch klinken. Immers, drainage
gebruik je om water af te voeren en dan moet het systeem
niet onder water liggen. Chris van Naarden legt uit: “Het primaire doel van het onderwaterdrainage is infiltreren en het
werkt op basis van drukverschil. Wanneer het oppervlaktepeil hoger staat dan de grondwaterstand wordt water het
perceel in geïnfiltreerd. Echter wanneer de grondwaterstand
hoger staat dan het oppervlaktepeil werkt de constructie
drainerend. Met deze constructie wordt de optimale grondwaterstand van 40- 50 cm onder maaiveld vaker benaderd.
Dat is voor de veehouders en voor de veengrond het ideale
niveau. Het grondwater blĳft dan veel beter op hetzelfde
niveau, zomer en winter. Daardoor neemt de bodemdaling af
en blĳft het land ook beter te gebruiken door de eigenaar.”
Deze drains, die op zo’n 60 cm onder maaiveld liggen, worden aangesloten op een verzameldrain en liggen ongeveer 20
cm onder oppervlaktewaterpeil.

SAMENWERKING
Het gebied waar Van den Hoeven zĳn bedrĳf van ruim 110
melkkoeien en 60 stuks jongvee heeft, bood een goede mogelĳkheid voor het uitvoeren van een gezamenlĳk project. De
polder ligt tussen twee watergangen: de Enkele Wiericke en
de Dubbele Wiericke en wordt in het noorden begrensd door
de Oude Rĳn en in het zuiden door de Hollandse Ĳssel. In

‘Juist de percelen
met drains zĳn nu
relatief droog’
totaal telt de polder dertien veehouders en 28 grondeigenaren. Schaafsma: “Deze hebben zich 22 jaar geleden verenigd
in de Agrarische Natuurvereniging Lange Ruige Weide en de
Stichting Rĳn & Gouwe Wiericke. Dat geeft aan dat we hier
een goede organisatiegraad hebben en ondernemers die elkaar dus spreken over agrarisch natuur en waterbeheer. Dat
is medebepalend geweest voor het succes van dit project.”
Van den Hoeven: “De eigenaren zien het voordeel in van
dit systeem, mede omdat mĳn vader al een paar percelen
had aangelegd. De boeren hebben in feite zelf het initiatief
genomen.”
Wat zeker heeft meegeholpen, is de visie van waterschapbestuurder Bert de Groot, stelt Van Naarden. “Hĳ is zelf
veehouder in Woerden en hĳ heeft dit onderwerp op de
politieke agenda weten te krĳgen. De boeren willen aan de
slag, maar dan moeten overheden daar wel goed op inspelen.” Schaafsma: “En zo werd eerst het waterschap enthousiast, waarna gemeenten en provincie volgden. Dan heb je
een goede basis om een aanvraag te doen voor een subsidie
vanuit het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) met
financiële middelen van de Europese Unie.”

HOOG BEZOEK
De Stichtse Rĳnlanden vroeg aan Schaafsma om die subsidieaanvraag met de betrokken partĳen voor te bereiden. In
totaal ging het om 1,1 miljoen euro. Daarmee zĳn de kosten
voor het aanleggen van onderwaterdrainage in deze polder
te financieren. De stichting Rĳn & Gouwe Wiericke is de
formele aanvrager namens de boeren. De aanvraag bleef niet
onopgemerkt, stelden de veehouders afgelopen zomer vast.
Van den Hoeven: “In de zomer kregen we bezoek van een
Europese delegatie. Die wilde weten hoe het was om hier te
boeren en waarom dit project nodig was. Toen kregen we
al wel het idee dat de aanvraag veel kans van slagen had.”
Schaafsma benadrukt dat alle overige kosten niet in de subsidie zitten. “De eigen bĳdrage van deelnemers en overige
kosten die de veehouders en het waterschap maken zitten er
niet in. Dus in feite is het project nog groter dan 1,1 miljoen
euro.”
In november kregen de aanvragers bericht dat het geld daadwerkelĳk is toegekend. Met de aanleg kan pas later dit jaar
worden gestart, omdat het land nu nog te nat is. Deze tĳd
gebruiken de veehouders om bedrĳven te zoeken die deze
manier van draineren kunnen uitvoeren. Naar verwachting
is binnen twee jaar de polder voorzien van dit systeem.

UNIEK
De drie mannen beseffen dat dit een uniek project is. Van
Naarden: “We kunnen nu in een hele polder met dit systeem
aan de slag. Het is de eerste keer dat de grondwaterstand
op polderniveau wordt geregeld. Zodra het er ligt, gaan
we meten hoe de bodemdaling verloopt en wat er met de
waterkwaliteit gebeurt. Er blĳft nog wel een vraagstuk over.
In droge tĳd zal er meer water nodig zĳn om het grondwater
op peil te houden. Dat betekent dat het waterschap hier wel
voldoende water moet gaan inlaten. Het zal een kwestie zĳn
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van samen ontdekken, leren en optimaliseren.”
1 februari 2018

022-23 Water 07.indd 23

1 februari 2018

23

25-01-18 13:03

