Regelbare drainage:
waterafvoer en -opslag
Drainage is van oudsher gericht op een snelle ontwatering van de grond.
Met regelbare drainage kan er meer ingespeeld worden op specifieke weers- en
perceelsomstandigheden. Bovendien heeft regelbare drainage allerlei voordelen
voor het gewas en de omgeving.
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of een diepe grondbewerking of egalisatie
van het perceel nodig is. Ligt het perceel
op afschot? Bekijk ook of er (zoute) kwel
in het perceel voorkomt. Breng tevens de
waterafvoer van de omgeving in kaart.
Hoe liggen de sloten en duikers, hoe diep
zijn die en naar welke richting stroomt
het water weg?
Aan de hand van de verzamelde informatie valt de keus op een open systeem of
een gesloten, regelbaar drainagesysteem.
Bij een open drainage mondt elke drainbuis rechtstreeks uit op de sloot. Wanneer het slootpeil te hoog of te laag is, is
eigenlijk (onder)bemaling nodig. Een open
systeem is goedkoper in aanleg en makkelijker te controleren dan een gesloten
drainagesysteem. Bij dit laatste systeem
komen de drains uit op een hoofddrain
die weer aangesloten is op een put. De
pompcapaciteit in de put is afhankelijk
van de grootte van het te ontwateren
perceel. Op deze wijze zijn peilsturing en
‘waterbuffering’ in het perceel mogelijk
en regelbaar.

H

et weer laat zich de laatste
jaren steeds vaker van zijn
extreme kant zien. Het voorjaar van 2020 was droger dan
het recorddroogtejaar 1976. Maar in
de omgeving van Egmond en de Zijpe
ontstonden in juni 2021 clusterbuien met
meer dan 100 mm regen per uur. Uit klimaatstudies blijkt dat Nederland in de 21e
eeuw warmer wordt en dat de voorjaren
droger en de winters natter worden. De
neerslag(hoeveelheid) wordt extremer en
zowel het aantal millimeter van buien als
de tiendaagse neerslagsommen neemt toe.
Een goede, snelle afvoer van neerslag in
natte perioden en vochtvoorziening voor
16

(bol)gewassen in droge perioden worden
steeds belangrijker.

DRAINAGE
Draineren van natte percelen heeft alleen
effect als de wateroverlast samenhangt
met een te hoge grondwaterstand. Voordat
een teler in een perceel nieuwe drains laat
leggen, is het verstandig om een aantal
zaken in kaart te brengen. Controleer of
er geen storende lagen in de grond zitten,
zoals een ploegzool. Beoordeel de grond
op zwaarte, organische stof en doorlatendheid. Deze informatie is van belang voor
de draindiepte, de drainafstand en het
drainage-omhullingsmateriaal. Kijk verder

VERDAMPING EN VOCHTVOORZIENING
De productie van onder andere bolgewassen berust op fotosynthese: de vorming
van suikers en zetmeel uit CO2 en water
met behulp van zonne-energie. Slechts 4%
van de aangeboden energie wordt hierbij
benut. De resterende energie gebruikt de
plant vrijwel geheel voor de verdamping.
Het blad fungeert hierbij als een ‘koelmotor’ om de temperatuur niet te hoog
te laten oplopen en de productie op peil
te houden. Bij onvoldoende vocht sluiten
de huidmondjes in het blad en staat de
productie stil. In het slechtste geval sterft
een gewas eerder af, waarbij 20 tot 30%
opbrengstderving mogelijk is.

3 december 2021

3 december 2021
016-17 Waterpeil Delphy.indd 16

23-11-2021 16:56

Als er niet voldoende vocht beschikbaar
is in de wortelzone en door capillaire
nalevering vanuit het grondwater, moet
dit tekort worden aangevuld. De gangbare
methoden hiervoor zijn: beregening met
de haspel en beregeningskanon of door infiltratie via de al aanwezige drainage. Dit
laatste wordt ook wel regelbare drainage,
sub-irrigatie of peilgestuurde drainage
genoemd en komt bijvoorbeeld veel voor
in gebieden als de Bollenstreek, Kennemerland en het Noordelijk Zandgebied.
Afhankelijk van de grondwaterstand kan
bij regelbare drainage overtollig, ondiep
grondwater langer worden vastgehouden
in de bodem in plaats van direct afvoeren
naar het oppervlaktewater. Daarnaast kan
de intensiteit van de drainage worden
geregeld door het ‘ondiep’ instellen van
het drainageniveau of door het peil op het
niveau van een optimale grondwaterstand
met maximale capillaire nalevering in te

stellen. Voor het bolgewas leidt dit tot een
goede gewasgroei enerzijds en anderzijds
tot een afnemende watervraag uit externe
bronnen. Er is dan sprake van een bepaalde mate van waterconservering.

VOORDELEN REGELBARE DRAINAGE
Naast de landbouwkundige voordelen
heeft langer vasthouden van water in de
bodem ook positieve effecten op de waterkwaliteit. De uitspoeling van fosfaat en
stikstof neemt af.
Er zijn veel argumenten waarom er meer
regelbare drainage toegepast zou moeten
worden in Nederland. Bollentelers hebben
dan meer autonomie bij wateroverlast en
waterbeschikbaarheid. Verder wordt er
onder andere water bespaard en verzilting
tegengegaan, is er minder verdroging van
nabijgelegen hoger gelegen natuurgebieden of duinen en verbetert de kwaliteit
van het nabijgelegen oppervlaktewater.

Regelbare drainage
scheelt beregening
Om de bolgewassen van voldoende vocht te kunnen
voorzien zonder regelbare drainage is beregening
noodzakelijk en dat heeft diverse nadelen. Beregening met behulp van en haspel met kanon kost arbeid
en geld. Bij beregening treden verschillende verliezen
van water op zoals verdamping en verwaaiing, randverliezen en bij een grote beregeningsgift percolatieverliezen (beregeningswater wordt afgevoerd uit
de wortelzone). Door bijvoorbeeld wind en overlap
is ook de verdeling van een beregeningskanon minder egaal ten opzichte van regelbare drainage. Verder
produceert de trekker die de pomp aandrijft geluid,
wat kan leiden tot overlast. Beregening verlengt de
bladnatperiode van het bolgewas en vergroot daarmee de risico’s op bijvoorbeeld een schimmelaantasting. Dit kan leiden tot een hoger gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, ook doordat middelen op het
blad door beregening afspoelen en sneller verweren.
Bij een gewas als hyacint is later in het seizoen beregening ongewenst uit oogpunt van de risico’s op bacterieziekten als bijvoorbeeld geelziek (Xanthomonas).
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