
 

  

 

 
Nederland verdroogt, met ingrijpende gevolgen voor landbouw en natuur, zowel ‘op het zand’ als in 
onze  polders. De beleidsdoelstellingen zijn ambitieus: terugdringen van CO2 uitstoot, van bodemdaling 
in veenweidegebieden, van verdroging van natuurgebieden etc. Het is daarom goed dat we investeren 
in systemen voor infiltratie van oppervlaktewater via ‘drains onder water’. Bent u, als bestuurder, wa-
terbeheerder of anderszins, betrokken bij de realisatie van dit soort systemen, bijvoorbeeld in kwets-
bare veenweidegebieden? Of hebt u hier als agrarisch ondernemer in geïnvesteerd? Dan is het van be-
lang te weten of deze systemen daadwerkelijk doen waarvoor ze bedoeld zijn, en dit op de langere 
termijn ook blijven doen. Visuele inspectie van de verdronken eindbuizen vanaf de waterkant (als ze al 

te zien zijn!) geeft geen uitsluitsel; zie de foto. De werking kan alleen worden beoordeeld als - naast 
andere informatie - de daadwerkelijke waterstroming door de eindbuizen bekend is.  In de praktijk bleek 
het meten van deze stroming gemakkelijker gezegd dan gedaan. ‘Bleek’, want de tijden veranderen. 
Tussen 2018-2020 heeft FOURCE, specifiek voor het meten van stroming door drainuitmondingen on-
der water, de EZ-FLO ontwikkeld.  
De EZ-FLO is geschikt voor het kwantificeren van volumestromen door verdronken uitmondingen van 
(verzamel)drains met diameter 60-80-100-125 mm, richting sloot (regelbare drainage) of richting aan-
grenzend perceel (subirrigatie). Het (experimentele) instrument is - na uitgebreid pionieren en prototy-
ping - probleemloos inzetbaar bij aanzienlijke concentraties zwevende delen (slib, organisch materiaal 
etc.) in het oppervlaktewater. 
Een meting met de EZ-FLO verloopt vlot, is gemakkelijk te volgen en wordt gedaan aan het eind van een 
drainuitmonding. Hierop wordt een opzetstuk gefixeerd, voorzien van een verticaal georiënteerd door-
zichtig buissegment. De drainuitmonding is dan (tijdelijk) afgegrendeld van het omringende slootwater. 
Voor nauwkeurige meting van volumestromen in PVC putten van regelbare drainagesystemen in ‘hoog 
Nederland’ is de EZ-FLO Extractor beschikbaar. Hiermee kan snel en accuraat de actuele drainageinten-
siteit van zulke systemen worden gemeten zonder de balans in het systeem te verstoren. 
Na de meting is de drainage- of infiltratieintensiteit, beschikbaar in gebruikelijk termen als m3/dag en 
waterschijf (mm/dag). Vergelijkbare berekeningen kunnen ook gemaakt worden bij metingen aan ver-
ticaal georiënteerde PVC putten van regelbare drainagesystemen in Hoog Nederland. 

De eerste metingen met de EZ-FLO zijn in juli 2020 gedaan aan enkele drains die op dat moment werden 
gebruikt voor subirrigatie in Vijfhuizen (droogmakerij) en in Wilnis (veenweidegebied). De resultaten 
zijn samengevat in de tabel op pag. 2. De intensiteit van de subirrigatie (mm/dag) blijkt in de droogma-
kerij aanzienlijk groter te zijn dan in de veenweidepolder.  
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De EZ-FLO Console weegt 20 kg, is gemonteerd op een aangepaste trolley met grote wielen en kan 
daardoor gemakkelijk in het veld worden verplaatst. De Console is uitgerust met twee professionele, 
regelbare analoge BROOKS flowmeters met maximum bereik van 1LPH (liter/uur) en 10LPM (liter/min). 

 
 

De EZ-FLO is tussen 2018 en 2020 ontwikkeld en gebouwd door Lodewijk Stuyt, in samenwerking 
met Reijan Ruisch, Ruisch metaaltechniek, Ooststeeg 112, 6708 AZ Wageningen, 06.49.81.61.02. 

FOURCE (KVK 67193811) staat onder leiding van Dr.Ir. L.C.P.M. Stuyt (Den Haag, Bennekom). 
Lodewijk Stuyt heeft als hydroloog en consultant (o.a. FAO) 40 jaar gewerkt aan drainagesystemen, met de nadruk 
op het signaleren en oplossen van operationele problemen en het stimuleren van innovaties, o.a. regelbare drainage 
in Nederland. Zijn proefschrift (1992) leidde o.a. tot de specificaties PP450, PP900 etc. voor drainagefilters. 
https://fource-now.com – lo.stuyt@kpnmail.nl - 06.23.23.49.28 
 
https://edepot.wur.nl/258341 
http://www.fao.org/3/a0258e/a0258e.pdf  
https://edepot.wur.nl/201279 

 


