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Om inklinking van het veen
tegen te gaan, wordt in het
Westelijk Veenweidegebied
onderwaterdrainage toegepast.
Het aanleggen daarvan is een
klus waar De Vries Stolwijk van
november tot en met maart
druk mee is. Uit proeven blijkt
dat dit de inklinking ongeveer
halveert, weet medewerker
Floren de Vries.
Het aanleggen van onderwaterdrainage is meer
dan alleen een sleuf in de grond trekken, zo
blijkt wel bij aankomst op het perceel. De mannen van De Vries Stolwijk zijn net bezig om een
grondboom te verwijderen waar het drainagemes niet doorheen ging. Dat is iets wat ze gemiddeld vijf tot acht keer per dag tegenkomen,
ook al zijn er dagen geweest dat ze er 22 tegenkwamen, vertelt Floren de Vries. Hij zit tijdens
het werk op de kraan waarmee hij de put graaft
waarop de drainage wordt aangesloten en waarmee hij de grondbomen verwijdert. Gemiddeld
wordt er twintig kilometer drainage per week
aangelegd. Dit is goed voor ongeveer twaalf
hectare land.
Sinds begin maart werkt De Vries met een
nieuwe draineermachine van AP Machinebouw.
Een groot voordeel hiervan is dat deze met een
laser en een machineontvanger wordt aangestuurd, waardoor de vlakheid van de drains is
gegarandeerd. Tegelijk wordt de ligging van de
drains ingemeten en vastgelegd via GPS. Een
ander voordeel is dat deze machine voldoet aan
de BRL1411-norm. Intussen worden dan ook de
voorbereidingen getroffen om dit procescertificaat te behalen.

Voor de draineermachine staat een Valtra op
tracks. Daar is bestuurder Arno den Boer enthousiast over: “Je hebt hiermee echt veel meer trekkracht dan op wielen, zoals we eerder hadden. We
kunnen hiermee eigenlijk onder alle omstandigheden het veld in. In de winter rijden we wel door
het water en lijken er na het aanleggen sporen te
liggen, maar na een week zie je er niets meer van.
Eén buitje en de moddersporen zijn weer weg.”
Een groot voordeel van het gebruik van een trekker is de snelheid, stelt eigenaar Jan de Vries.
“Met de trekker kun je veel sneller terug als je
een baan hebt getrokken dan met een rupsdraineermachine. Een voordeel is ook dat je gewoon
de weg op kunt als je van de ene naar de andere
klant gaat.
Dat de onderwaterdrainage echt effect heeft,
weet Floren de Vries uit eigen ervaring. Op het
bedrijf van zijn vader zijn tien jaar geleden al de
eerste proeven aangelegd. “Daar is pas weer opnieuw gemeten. Toen bleek het deel zonder
drainage vier centimeter te zijn gezakt, terwijl
het gedraineerde land maar twee centimeter
was ingeklonken. Met deze manier van draineren kun je de inklinking dus halveren.”
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