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1

INLEIDING

1.1

Doel
Het doel van het voorliggend deelrapport “Buisdrainagekenmerken” is het eenduidig en reproduceerbaar
vastleggen van de werkwijze en keuzes die zijn gemaakt om buisdrainage te localiseren en te
parameteriseren, en het produceren van gridbestanden waardoor deze informatie geschikt is voor gebruik
in Modflow in fase 1+ van het NHI.

1.2

Aanleiding
Om bij modellering van de hydrologie het grondwaterstandsverloop juist te kunnen voorspellen is het van
belang kennis te hebben over de aanwezigheid van buisdrainage in combinatie met de diepte en de
weerstand. De behoefte naar deze kennis was bij eerdere studies al gevoeld, zoals de hydrologie voor
STONE en de Droogtestudie, wat heeft geleid tot een landsdekkende kaart met buisdrainage. Voor de
parameterisatie van de buisdrainage in het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) was er behoefte
aan actualisatie en verbetering van de landsdekkende bestanden van voorkomen, draindieptes en
drainageweerstanden van buisdrainage.

1.3

Resultaten
Het projectonderdeel Buisdrainagekenmerken heeft geresulteerd in
a) het beschrijven van de werkwijze en de gemaakte keuzes (dit rapport) en
b) twee landsdekkende gridbestanden (gridafstand 25 m):
1) waar buisdrainage voorkomt en de daarbij behorende drainageweerstand en
2) de drainagediepte
c) een protocol voor opschaling naar grotere gridafstanden

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze in algemene zin beschreven. De verdere uitwerking daarvan is
beschreven in hoofdstuk 3 gevolgd door de resultaten in hoofdstuk 4. Plausibiliteit en toepassingsbereik
worden beschreven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 ten slotte beschrijft de discussie en conclusies en komt
met een aantal aanbevelingen.
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2

WERKWIJZE

Om bij modellering van de hydrologie het grondwaterstandsverloop juist te kunnen voorspellen is het van
belang kennis te hebben over de aanwezigheid van buisdrainage in combinatie met de diepte en de
weerstand. De behoefte naar deze kennis was bij eerdere studies al gevoeld, zoals de hydrologie voor
STONE en de Droogtestudie.

2.1

Buisdrainage in STONE en Verdrogingstudie
Om de hydrologie voor STONE te definiëren is aanvankelijk gebruik gemaakt van een eenvoudige
kennistabel (Massop et al., 2000). De draindiepte is daarbij afhankelijk gesteld van de bodem en de
drainageweerstand en volgt min of meer uit het drainagecriterium (7 mm/d afvoer bij een opbolling gelijk
aan het verschil tussen draindiepte en vereiste ontwateringsdiepte bij die 7 mm/d).
Voor de waterschappen in Noord-Brabant is vervolgens een provinciedekkende kaart gemaakt (Massop,
2001). Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens over de daadwerkelijke ligging van
gedraineerde percelen.
Voor de Verdrogingstudie is een landelijke kaart gemaakt met het voorkomen van buisdrainage (Massop,
2002). Hiervoor is een aantal proefgebieden geïnventariseerd waarvoor de buisdrainage gebiedsdekkend
bekend was. Voor deze gebieden zijn vervolgens relaties gelegd tussen aanwezigheid van buisdrainage
en karteerbare kenmerken zoals landgebruik, bodem en grondwatertrap (Gt).
De gevonden relaties zijn gebruikt om een landsdekkende kaart met buisdrainage te maken. Deze kaart is
voorgelegd aan de waterschappen. De inbreng van de waterschappen heeft vervolgens tot een aantal
aanpassingen geleid. De resulterende kaart is gebruikt in de Verdrogingstudie en ook in de hydrologie
STONE ter vervanging van de kennistabel.

2.2

Verdere verfijning
De landelijke buisdrainagekaart is sinds 2002 voor delen van Nederland verder verbeterd door:
toevoeging van buisdrainage in gebieden met intensief grondgebruik;
gebruik in (deels lopende) projecten gericht op een kleiner schaalniveau;
toevoeging van beschikbare drainagekaarten.
Toevoeging drainage voor intensief grondgebruik
De beschikbare buisdrainagekaart uit 2002 had alleen betrekking op landbouwgrond, terwijl ook
infrastructuur en bepaalde intensieve vormen van grondgebruik zijn gedraineerd. Naast deze
areaaluitbreiding zijn de kaarten opnieuw voorgelegd aan de betrokken waterschappen, veelal door middel
van workshops. De informatie uit de workshops is in de landsdekkende buisdrainagekaart verwerkt. Voor
Noord-Nederland is bovendien aanvullende informatie verkregen via een enquête van enkele
draineerbedrijven (Boerefijn en De Graaf, 2006). Ook deze informatie is in de kaarten verwerkt.
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Projecten
De buisdrainagekaart is een statistische kaart, d.w.z. dat voor grotere gebieden het areaal buisdrainage
ongeveer klopt, echter op perceelsniveau zal de kaart veelal niet kloppen. In recent uitgevoerde projecten
in Noord-Nederland (Snepvangers en Berendrecht, 2007) en Limburg (Vermeulen et al., 2007) alsook bij in
uitvoering zijnde projecten voor waterschappen Rivierenland (Van der Linden et al., in prep.) en Rijn en
IJssel (Van der Linden et al., in prep.) is de buisdrainagekaart verbeterd en uitgebreid.
Toevoeging van beschikbare drainagekaarten
Voor de samenstelling van de landelijke buisdrainagekaart zijn de reeds beschikbare kaarten van de
volgende gebieden overgenomen van reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten:
het beheersgebied van de waterschappen Fryslan, Blija Buitendijks, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s,
Groot-Salland, Reest en Wieden en Velt en Vecht. Hiervoor is gebruik gemaakt van de kaart die is
gemaakt voor Noord-Nederland (Snepvangers en Berendrecht, 2007);
het beheersgebied van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei (Vermeulen P. et
al., 2007);
het beheergebied van waterschap Rivierenland (Van der Linden et al., in prep.
Grondwatermodellering Rivierenland);
het beheergebied van het waterschap Rijn en IJssel (Van der Linden et al., in prep. GGOR
Instrumentarium Rijn en IJssel).
Voor het resterende deel van Nederland is de kaart aangevuld, waarbij de aanpak is gevolgd, zoals nader
toegelicht in hoofdstuk 3 De kaart is hierbij echter niet meer voorgelegd aan de waterschappen voor
commentaar want dit was gezien het tijdpad niet mogelijk.
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3

OPSTELLEN VAN DRAINAGEKAARTEN

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de drainagekaarten voor Nederland zijn samengesteld, waarbij wordt
ingegaan op de aanwezigheid van drainage in landbouwgebieden en daarbuiten, draindieptes en
drainageweerstanden.

3.1

Voorkomen drainage
De kennis over de aanwezigheid van buisdrainage spitst zich in hoofdzaak toe op landbouwkundig in
gebruik zijnde percelen. Ook niet landbouwkundig in gebruik zijnde percelen, kunnen gedraineerd zijn. De
drainagekaart die voor fase 1+ van het NHI is samengesteld houdt rekening met zowel landbouwkundig
als niet-landbouwkundig landgebruik.

3.1.1

Voorkomen drainage in landbouwgebied
De toekenning van buisdrainage heeft plaatsgevonden aan percelen (Massop, 2002). Als bron voor deze
percelen is de Top10-vectorkaart gebruikt. De Top10-vectorkaart is een landsdekkende kaart met
landgebruiksvlakken. De vlakken op de Top10-vector komen echter niet altijd overeen met
gebruikspercelen. De begrenzing van Top10-vector-percelen wordt namelijk gevormd door wegen,
waterlopen en verschil in landgebruik.
Als eerste stap zijn alle gras- en bouwlandpercelen uit de Top10-vector kaart geselecteerd. Aan elk vlak is
vervolgens de volgende informatie toegevoegd:
Bodemtype (PAWN-eenheid)
Grondwatertrap
Landgebruik (LGN3plus)
Geohydrologie (Hydrotype)
Perceelsgrootte
Fractie gedraineerd
Voor de eerste versie van de drainagekaart is de fractie van het areaal dat is gedraineerd afgeleid op
basis van beschikbare gebiedsinventarisaties. De gebiedsinventarisaties liggen vooral in het zandgebied.
Voor de kleigebieden in het westen en noorden is aangenomen dat deze volledig zijn gedraineerd.
De fractie gedraineerd is bepalend voor het aantal hectares dat is gedraineerd. Om te bepalen of een
perceel is gedraineerd is allereerst een gewicht toegekend. Dat gewicht wordt bepaald door:
De grootte van het perceel (grotere percelen zijn eerder gedraineerd dan kleinere percelen)
Het landgebruik (zie Tabel 1)
Een random getal (kans)
Het dominante landgebruik is bepaald op basis van LGN. Van sommige intensieve landgebruikvormen is
bekend dat er een grotere kans op de aanwezigheid van drainage. Aan deze landgebruikvormen is een
hoger gewicht toegekend, waarbij onderstaande tabel is gebruikt (Massop, 2001).
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Tabel 1
Gewicht per landgebruik gebruik bij toekenning buisdrainage
Landgebruik
Gewicht
Gras
1,0
Maïs
1,0
Aardappelen
2,0
Bieten
2,0
Granen
2,5
Overige landbouwgewassen
2,5
Glastuinbouw
2,0
Boomgaard
1,5
Bollen
3,3
Vervolgens is aan percelen met het hoogste gewicht buisdrainage toegekend, waarbij het areaal is
opgevuld totdat dit gelijk is aan areaal dat is gevonden op de proeflocaties.
Op deze wijze is de kaart met buisdrainage voor het landbouwgebied afgeleid voor het beheersgebied van
waterschappen waarvoor geen specifieke informatie beschikbaar was zoals beschreven in hoofdstuk 2. In
Figuur 1 is het gedraineerde landbouwgebied weergegeven.
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Figuur 1

3.1.2

Gedraineerd landbouwgebied in waterschappen waarvoor geen
specifieke onderzoekingen beschikbaar zijn.

Voorkomen drainage buiten het landbouwgebied
Ook buiten het landbouwgebied komt buisdrainage voor. Hierbij behoren het stedelijk gebied en bepaalde
intensieve vormen van landgebruik.
Stedelijk gebied
Of er gedraineerd is binnen de stedelijke omgeving is vooral afhankelijk van de hoogteligging c.q. de
grondwatertrap (Gt). Echter voor oude woonwijken is de Gt niet gekarteerd. Deze zijn wel vaak op hogere
delen gesitueerd, terwijl de meer recente uitbreidingen vaak in de nattere delen liggen. Door ophoging met
zand, peilverlaging of buisdrainage zal aan vereiste drooglegging worden voldaan. Een ander probleem is
dat mogelijk de hoogteligging van het maaiveld onvoldoende bekend is. Voor deze studie is aangenomen
dat alle stedelijke gebieden gedraineerd zijn. Als echter de hoogteligging dusdanig hoog is dat
buisdrainage overbodig is, dan zal de buisdrainage in het grondwatermodel ook niet werken.
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Voor de bepaling van de ligging van stedelijk gebied en infrastructuur is de LGN5-kaart gebruikt (figuur 2).
De volgende 2 onderscheidingen zijn beschouwd als stedelijk gebied.
Tabel 2
LGN5
18
25

Geselecteerde landgebruiksvormen uit LGN5
Landgebruik
Stedelijk bebouwd gebied
Wegen en spoorwegen

Figuur 2

Stedelijk gebied en wegen in Nederland volgens LGN5
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Overige terreinen met intensief landgebruik
Voor een aantal intensieve vormen van landgebruik (buiten het stedelijk gebied) is aangenomen dat deze
voor 100% zijn gedraineerd. Deze landgebruikvormen zijn gepresenteerd in onderstaande tabel. Deze
gedraineerde gebieden zijn mogelijk niet, of slechts gedeeltelijk meegenomen in de drainagekaart voor
het landbouwgebied.
Tabel 3
Intensieve gedraineerde landgebruikvormen
Landgebruik
Gebruikte kaart
Vliegvelden
Top10-vector
Boomgaarden
Top10-vector
Begraafplaatsen
Top10-vector
Boomkwekerij
Top10-vector
Fruitkwekerijen
Top10-vector
Golfterreinen en sportvelden
Separate kaart
De meeste van de in Tabel 3 genoemde landgebruikvormen zijn te selecteren binnen de Top10vectorkaart. Voor golfterreinen en sportvelden zijn echter aparte kaarten gebruikt, aangezien deze niet
voorkomen op de Top10-vector-kaart. De begrenzing van de vliegvelden is ingeschat aan de hand van de
topografische kaart; vervolgens zijn de percelen binnen deze begrenzing geselecteerd.
In figuur 3 zijn de aanvullende vlakken weergegeven.
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Figuur 3

Gedraineerde percelen op basis van specifiek bodemgebruik.

Tussen kaart 1 en kaart 3 kan een deel overlap zitten. Zo kan bijvoorbeeld buisdrainage toegekend zijn
aan zowel de geselecteerde weilandpercelen uit de Top10-vector (Figuur 1) en aan vliegvelden of
golfterreinen (Figuur 3). Deze dubbelingen zijn later verwijderd bij de samenvoeging van de kaarten.

3.2

Drainagekaart voor resterend deel Nederland
De vlakkenkaarten (Figuur 1 en 3) zijn omgezet in een gridkaart en samengevoegd met de gridkaart voor
stedelijk gebied (Figuur 2). Hierbij kunnen overlappende grids voorkomen, doordat drainage is toegekend
vanuit verschillende kaarten. Zonodig is een keuze gemaakt.
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3.3

Drainageweerstand
Om aan de vereiste ontwateringdiepte te kunnen voldoen bij een bepaalde afvoerintensiteit dient de
drainageweerstand niet te hoog te zijn. Hiermee is rekening gehouden bij de toekenning van de
drainageweerstand. Veelal is een drainageweerstand van 70 dagen toegepast. Bij diepere aanleg van
buisdrainage hoort een grotere drainafstand en daarmee een grotere drainageweerstand. Een grotere
drainageweerstand komt vooral voor in de noordelijke kleigebieden. In Tabel 4 zijn voor enkele
draindiepten de gehanteerde weerstanden in Noord-Nederland weergegeven. Omgekeerd geldt eveneens
dat bij zeer ondiep draineren de drainageweerstand lager wordt dan 70 dagen.
Tabel 4
Drainageweerstand bij toenemende draindiepte
Draindiepte
Maximale opbolling
Drainage-weerstand
(cm -mv)
(cm)
(d)
140
90
130
150
100
140
170
120
170
Lagere waarden voor de drainageweerstand komen we tegen binnen waterschap Peel en Maasvallei. In
delen van het beheersgebied van waterschap Peel en Maasvallei met een goede doorlatendheid van de
freatische laag is de drainageweerstand op 30 dagen gesteld.

3.4

Draindiepte
De draindiepten uit Tabel 5 zijn aangehouden:
Tabel 5
Draindiepte
Draindiepten
Landgebruik
80 cm
Grasland op zand
100
cm
Bouwland op zand
110 cm
Bouwland op klei *
120 cm
Overige landbouw
120 cm
Stedelijk en infrastructuur
170 cm
Begraafplaatsen
* m.u.v. de Droogmakerijen en de Wieringermeer: 120 cm- mv.
De kleigebieden in de Droogmakerijen zijn gedraineerd op 120 cm, met uitzondering van de
IJsselmeerpolders. Voor de IJsselmeerpolders is, in afwijking van de hydrologie voor STONE, een diepte
aangehouden van 110 cm -mv. De motivatie voor de keuze is dat de drains oorspronkelijk zijn aangelegd
op een diepte van 120 cm –mv, maar dat de uiteindelijke diepte na inklinking 100 cm -mv zal bedragen.
Daarom is een tussenliggende waarde van 110 cm -mv aangehouden (Schultz, 1992).
Toekenning resulteert in de volgende oppervlakteverdeling over de waterschappen (Tabel 6).
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Tabel 6

Verdeling van de gedraineerde oppervlakte (ha) naar draindiepte
Draindiepte in cm -mv
Waterschap
80
100
110
120
Waterschap Regge en Dinkel
2567
1513
0
17574
Waterschap Veluwe
4037
198
173
13897
Waterschap Vallei en Eem
2068
387
155
16418
Waterschap Aa en Maas
4570
4124
881
22847
Waterschap De Dommel
3112
4251
0
25413
Waterschap Brabantse Delta
8142
11276
37665
25548
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
37
406
54659
5328
Waterschap Zeeuwse Eilanden
294
440
71782
12807
Waterschap Hollandse Delta
1
2
55563
21416
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
783
70
19123
16523
Hoogheemraadschap van
0
0
476
16264
Schieland en de Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap van Delfland
57
1249
7132
17268
Hoogheemraadschap van Rijnland
211
263
5179
43677
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
177
15
4323
21732
Hoogheemraadschap Hollands
391
487
60623
62245
Noorderkwartier
Waterschap Zuiderzeeland
35
116
99180
10469
Totaal
26483
24795
416914
349425

170
121
114
98
89
99
116
38
98
106
62
43
92
94
145
99
24
1436

Uit een enquête bij draineerbedrijven in Noord-Nederland bleek dat in een aantal kleigebieden dieper is
gedraineerd dan volgens het Cultuurtechnisch Vademecum is aangegeven. Deze informatie is gebruikt
voor de kaart van Noord-Nederland. Zo komen in het gebied ten zuiden van de Dollard draindiepten van
150 cm –mv voor; in de kop van Groningen en een beperkt deel van Friesland zelfs tot 170 cm -mv.
Verder zijn de kleigebieden in Groningen en Friesland veelal tot 110 cm -mv gedraineerd. Het zandgebied
van Drenthe, Friesland en Groningen is veelal gedraineerd op 90 cm -mv. Het gebied van Blija Buitendijks
in Friesland is niet gedraineerd. Het veengebied in Friesland is veelal gedraineerd op 80 cm -mv.
Elders in Nederland kunnen ook gebieden voorkomen waar dieper is gedraineerd dan 120 cm –mv, echter
nadere informatie hierover ontbreekt.
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4

RESULTATEN

4.1

Voorkomen en diepte buisdrainage
In het vorige hoofdstuk de werkwijze beschreven waarmee het voorkomen van buisdrainage is
vastgesteld, geclassificeerd naar drainagediepte. In onderstaande figuur wordt het resultaat weergegeven.

Figuur 4

Diepte van buisdrainage (cm –mv) in Nederland
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4.2

Drainageweerstand buisdrainage
Op basis van de werkwijze zoals beschreven in het vorige hoofdstuk is per grid de drainageweerstand van
buisdrainage bepaald, geclassificeerd naar drainagediepte. In onderstaande figuur wordt het resultaat
weergegeven.

Figuur 5

Drainageweerstand van buisdrainage (d) in Nederland
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4.3

Opschalingsregels
De buisdrainagekenmerken worden beschikbaar gesteld voor gridgroottes van 25 maal 25 m. Bij grovere
discretisaties (naar bijvoorbeeld 250 maal 250 m) moet worden opgeschaald. Voor deze opschaling is de
volgende definitie aangehouden:
x is het aantal 25 m-gidcellen per modelgrid (in ons voorbeeld dus 100)
y is het aantal 25 m-gridcellen met buisdrainage per modelgrid
De volgende schaalregels zijn vervolgens toegepast:
Diepte buisdrainage: rekenkundig gemiddelde van diepte van de y grids met drainage
Weerstand buisdrainage: x/y.
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5

PLAUSIBILITEIT EN TOEPASSINGSBEREIK

5.1

Plausibiliteit
De plausibilteit van de gridbestanden van voorkomen van buisdrainage varieert per regio omdat de
toekenning voor sommige provincies of landsdelen is gebaseerd op door waterschappen beschikbaar
gestelde of door Alterra uitgevoerde veldinventarisaties en bevraging van draineurs. In andere regio’s is
het bestand het resultaat van een statistische toekenningsprocedure waarbij het totaal araeaal
gedraineerd heel betrouwbaar kan worden vastgesteld maar dat een perceel dat is ‘aangewezen’ als
gedraineerd een kans heeft van naar schatting 30% dat het niet is gedraineerd en een perceel dat is
‘aangewezen’ als niet-gedraineerd een kans heeft van naar schatting 10% dat het wel is gedraineerd. Dit
heeft consequenties voor het toepassingsbereik.
Voor de draindieptes zijn in de meeste regio’s standaardwaarden gehanteerd, gekoppeld aan bodemtype.
In de praktijk varieert de draindiepte door allerlei oorzaken rond de aangenomen waarden, omdat de
maaiveldshoogteligging op korte afstand behoorlijk kan variëren. Deze ruimtelijke variatie wordt dus niet
meegenomen.
Ook blijkt uit onderzoek dat er regio’s zijn waar systematisch dieper of ondieper wordt gedraineerd. Voor
zover bekend is die informatie meegenomen. Maar het is aannemelijk dat nader onderzoek meer
systematische afwijkingen aan het licht zal brengen.

5.2

Toepassingsbereik
Vooral in regio’s waar de toekenning is gebaseerd op een statistische toekenning en waar minder dan de
helft van de percelen is gedraineerd is er een behoorlijke ‘kaartonzuiverheid’. Ook wordt de variatie in
draindiepte als gevolg van variatie in maaiveldshoogte binnen 1 perceel niet meegenomen. Dit betekent
dat de bestanden niet geschikt zijn om het effect van drainage op perceelsschaal te bepalen. Voor
regionale (meer dan 5.000 ha) en landelijke studies zijn de bestanden goed toepasbaar.
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6

DISCUSSIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1

Discussie
In de discussie hieronder wordt ingegaan op de noodzaak om drainageweerstand aan te passen als
sprake is van een slecht doorlatende laag beneden het drainniveau. Vervolgens wordt de relatie tussen
draindiepte en streefpeil van het oppervlaktewater toegelicht. Tot slot wordt stil gestaan bij het voorkomen
van onderbemalingen van gedraineerde percelen.
Slecht doorlatende laag beneden drainniveau
Eén van de methoden om de opbolling te berekenen is de formule van Hooghoudt:

q=

8k 2 dm + 4k1 m 2
L2

Hierin is k1 is doorlatendheid (m/d) boven drainniveau en k2 is doorlatendheid (m/d) beneden drainniveau.
Verder is L de drainafstand (m), m de opbolling (m) en q de afvoer (m/d). Als de doorlatendheid beneden
drainniveau erg laag is in verhouding tot de doorlatendheid boven drainniveau vervalt de eerste term en
resteert alleen de kwadratische tweede term.
De drainageweerstand is te definiëren als quotiënt van de opbolling (m) en de afvoer (q) in een stationaire
situatie. Dit betekent een toename van de drainageweerstand bij een afnemende opbolling c.q. afvoer
(uiteraard stationair beschouwd), zoals toegelicht in onderstaand rekenvoorbeeld.
Tevens heeft de methode invloed op de berekende mate van opbolling. Onderstaand rekenvoorbeeld
toont ter illustratie het verschil in berekende opbolling tussen de hierboven genoemde formule van
Hooghoudt en het rekenpakket Modflow.
Rekenvoorbeeld ter illustratie van afvoerafhankelijke drainageweerstand van buisdrainage
De drainageweerstand voor buisdrainage is bepaald bij flux = 7 mm/dag en een ontwateringsdiepte van 50
cm voor bouwland en 30 cm voor grasland. Stel de draindiepte voor bouwland is 1,50 m. In dit geval is
volgens Tabel 4 de maximale opbolling 1,0 m en de drainage-weerstand is 140 dagen. Hieruit volgt een
drainafstand van 80 m. Bij een flux van 1 mm/dag is volgens het kwadratisch verband de opbolling 38 cm.
Dit komt overeen met een verdrievoudiging van de drainageweerstand. Bij andere draindieptes volgen
uiteraard andere verhoudingen. Ter vergelijking: volgens het grondwatermodel MODFLOW is de opbolling
in deze situatie bij een flux van 1 mm/dag slechts 14 cm.
Voor zowel kleigronden als gronden met keileem geldt dat de doorlatendheid beneden drainniveau gering
is. In ieder geval geldt dat voor drains bovenop keileem. Bij een verloop van de doorlatendheid met de
diepte, zoals in kleigronden is te verwachten, kunnen ook vlak boven drainniveau nog lagere k-waarden
worden gevonden en kan de weerstand zelfs meer dan kwadratisch afnemen met de opbolling. Uitgaande
van deze kennis zou bij calibratie van modellen rekening moeten worden gehouden met het kiezen van de
mediaanwaarde voor de grondwaterstand waarmee wordt vergeleken.
Voor Noord-Nederland is gebruik gemaakt van deze kennis en is de weerstand van de buisdrainage
verhoogd. Op basis van deze overwegingen is voor kleigronden de weerstand van de buisdrainage voor
de stationaire ijking met een factor 2,5 verhoogd. Hiervoor is een kaart samengesteld op basis van PAWN-
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eenheden waar dit fenomeen zich voordoet. Verder zijn de keileemgebieden geïnventariseerd en
toegevoegd aan deze kaart. Deze voorbeelden illustreren de noodzaak voor regionale aanpassingen.
Voor zandgronden geldt dat de doorlatendheid van het dekzand lager is dan van het pakket daaronder is
en is een lineaire relatie eerder toepasbaar.
Draindiepte en openwaterstanden
In Nederland is het gebruikelijk om enkelvoudige drains aan te leggen die vrij uitstromen in de
ontvangende sloot. Alleen bij afvoeren hoger dan de halve maatgevende afvoer mogen de drains onder
water uitmonden. In de hydrologie voor STONE zijn de waarden uit Tabel 7 aangehouden voor de afstand
tussen de drainuitmonding en het streefpeil van de ontvangende waterloop. Indien de draindiepte
conflicteert met deze tabel is de draindiepte aangepast.
Tabel 7
Afstand tussen drainuitmonding en streefpeil in ontvangende waterloop
Type waterloop
Afstand (m)
Tertiaire waterlopen
0,05
Secundaire waterlopen
0,10
Primaire waterlopen
0,20
In fase 1+ van het NHI is echter niet op voorhand de hoogte van de openwaterstand van de ontvangende
waterloop bekend (zeker niet in vrij afwaterend deel van Nederland). De STONE-kennis kan dus niet
worden toegepast. Er wordt daarom verondersteld dat, in het geval de drainhoogte onder het streefpeil of
de slootbodem van de ontvangende waterloop ligt, onderbemaling wordt toegepast, wat overigens in de
praktijk ook veelvuldig voorkomt.
Veelal liggen de drains onder een helling van ca. 10 cm per 100 m, aflopend naar de ontvangende sloot
toe. Indien het drainniveau wordt gekoppeld aan de openwaterstand van de ontvangende drains moet een
correctie worden toegepast op het drainniveau, afhankelijk van helling en drainlengte. Vooralsnog is dit
buiten beschouwing gelaten.
Drains onder water
In het veenweidegebied is de maatregel onderwaterdrainage, als middel om veenafbraak tegen te gaan,
momenteel in onderzoek. Vooralsnog zijn nog geen grote arealen op deze manier gedraineerd en daarom
kan het buiten beschouwing blijven bij de modellering van de huidige hydrologische situatie. Hetzelfde
geldt voor “Samengestelde drainage” volgens het systeem Van Iersel, waarbij de drains uitmonden in een
verzameldrain die weer uitmondt in een put, en waarbij de hoogte van de uitstroomopening kan worden
gevarieerd. Deze hoogte is in alle gevallen hoger dan het drainniveau.

6.2

Conclusies en aanbevelingen voor NHI fase 2
Met gebruikmaking van resultaten van eerdere onderzoekingen en modelleringinspanningen en gebruik
makend van eigen expertise zijn 2 gridkaarten samengesteld die state of the art de kennis van
buisdrainage toegankelijk maken voor het NHI. Werkwijze en gebruikte informatie zijn via deze rapportage
vastgelegd.
De bestanden met informatie over buisdrainage zijn bij uitstek geschikt voor regionale toepassingen. Bij de
voorgenomen acties voor opzetten en beschikbaar stellen van een NHI-bestandenbibliotheek zijn de
buisdrainagekenmerken een geschikte kandidaat voor creëren van goodwill.
Aanbeveling 1: de bestanden (met toelichting) moeten zo snel mogelijk via Internet aan
waterbeherend Nederland beschikbaar worden gesteld.
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De kaarten zijn gebaseerd op de drainagekaarten voor landbouwgebieden in Nederland. Hieraan zijn ook
gedraineerde niet-landbouwgebieden toegevoegd. Voor een deel van het gebied zijn de kaarten
voorgelegd aan de waterschappen en is het commentaar verwerkt.
Aanbeveling 2: voor de gebieden waarin het commentaar nog niet is verwerkt moet dit zo snel
mogelijk worden uitgevoerd.
De bestaande kaart is een statistische kaart, hetgeen betekent dat het areaal globaal klopt maar op
grid/perceelsniveau hoeft het niet te kloppen.
Aanbeveling 3: voor fase 2 van NHI moeten de buisdrainagekenmerken gebaseerd zijn op een
inventarisatie van gedraineerde percelen, waardoor de kaart beter overeenkomt met de
werkelijkheid. Ook regionale afwijkingen in draindiepte, drainhelling en drainafstand moeten
worden geïnventariseerd.
In de discussie is ingegaan op de beperkingen van de gehanteerde vaste waarde voor de
drainageweerstand van buisdrainage.
Aanbeveling 4: de bevindingen in Noord-Nederland met betrekking tot de correctie van de
drainageweerstand, als gevolg van een geringere doorlatendheid beneden drainniveau dan boven
drainniveau, moet landelijk worden uitgezocht. Voor fase 2 van het NHI moeten de
buisdrainagekenmerken worden aangepast aan deze bevindingen.
Gedraineerde percelen zijn in voorkomende gevallen onderbemalen (zie discussie). Maar ook anderszins
kunnen onderbemalingen zijn aangelegd, m.n. in veengebieden. Het zijn dus als het ware poldertjes in een
polder. Deze worden in fase 1+ niet meegenomen omdat informatie erover ontbreekt. De hydrologische
effecten op de betreffende percelen zijn echter aanzienlijk, niet alleen op de grondwaterstanden en kwel
maar ook op de afvoeren, omdat de gemaalcapaciteit van de onderbemaling veelal hoger is (een factor 2
wordt wel genoemd) dan de gemaalcapaciteit van het poldergemaal waarin de onderbemaling is gelegen.
Aanbeveling 5: het uitvoeren van een landelijke inventarisatie van locatie, afvoercapaciteiten en
streefpeilen van onderbemalingen.
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