Infiltratie via onderwaterdrainage
Omschrijving
Bij onderwaterdrainage worden de drains 10
tot 20 cm onder het slootpeil aangelegd. Hierdoor kan in droge perioden slootwater via de
drains in het perceel infiltreren, en wordt voorkomen dat in droge perioden de grondwaterstand van het perceel diep onder dat van het
slootpeil uitzakt. Door de hogere grondwaterstand in het perceel blijft de grond vochtig en
daarmee zuurstofloos waardoor afbraak van
het veen door oxidatie met ongeveer de helft
wordt afgeremd.
Doel
Het tegengaan van bodemdaling in het Veenweidegebied door verandering van de grondwaterstanden met behoud van een duurzaam
landbouwkundig gebruik.

Nadelen





Bij onjuiste diepteligging van de onderwaterdrains ten opzichte van het slootpeil
gaan de voordelen verloren. De hoogte
van het slootpeil is cruciaal voor het gewenste effect. Gewenst peil is 50 - 60 cm
onder maaiveld;
Uit onderzoek blijkt dat er mogelijk meer
sulfaat uit kan spoelen. Dit is echter nog in
onderzoek.

Praktijkrijpheid / uitvoerbaarheid
Wordt op beperkte schaal toegepast.
Kosten
Ca. 1.500 – 2.000 euro/ha. Kostenneutraliteit
komt in zicht als landbouwkundige aspecten
positief uitvallen (draagkracht, opbrengst, etc.).

Effect op waterkwaliteit
Door onderwaterdrainage vermindert de fluctuatie van de grondwaterstand, waardoor minder kans op verdroging of vernatting. Hierdoor
vermindert zowel de uitspoeling van N als van
P naar het oppervlaktewater.
Inpasbaarheid op het bedrijf
Door een hoger vochtgehalte van het perceel
is er minder N beschikbaar voor het gras. Uit
onderzoek blijkt echter dat de mest beter benut
wordt waardoor dit effect gecompenseerd
wordt.
Voordelen








Door minder fluctuatie in de grondwaterstand ontstaat een gezonder wortelstelsel.
Een aandachtspunt is wel dat na de winter,
wanneer de wortels nog door en door nat
zijn, het peil niet te snel verlaagd wordt.
Daardoor kunnen de wortels te snel uitdrogen;
Door onderwaterdrainage kan de snelheid
van de bodemdaling mogelijk met de helft
worden vertraagd mét behoud van het
landbouwkundig gebruik. De dikte van een
kleidek heeft hier wel invloed op;
In natte perioden ontstaat een drogere
bovengrond met daardoor een betere bereidbaarheid van het perceel,
In droge perioden leidt onderwaterdrainage tot een vermindering van droogteschade door het hogere vochtpercentage van
het land.
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