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Onderzoek onderwaterdrainage veenweide omgeving Zwartsluis, 26 maart 2022 
L C P M Stuyt 

Tijdens dit veldbezoek zijn, onder zeer zonnige omstandigheden, de volgende observaties gedaan. 
1. De geschatte perceelsoppervlakte is 600 x 35 m2 = 21000 m2 = 2,1 ha. 
2. Er was zichtbare, intensieve waterstroming door de perceelsloot; gemakkelijk waarneembaar door 

beweging van drijvend organisch materiaal. Gegeven het feit dat het de afgelopen weken droog is 
geweest moet dit (deels) afvoer van kwelwater zijn: op deze locatie een bekend verschijnsel. 

3. Het vermoeden van kwel wordt bevestigd door infraroodopnames van het sloottalud, gemaakt met 
een FOURCE’s FLIR E75 warmtebeeldcamera. De dag van de opnames/metingen was het stralend 
weer; de zon scheen onbelemmerd op de sloottaluds die hierdoor snel werden opgewarmd. De 
onderste 30cm van dit talud bleek aanmerkelijk koeler dan de hoger gelegen delen: zie 
onderstaande figuur met - van boven naar beneden - opnames van de bovenste, middelste en 
onderste horizontale taludstrook. 

Fotografische (links) en 
bijbehorende thermische 
beelden (rechts) van een ca. 
3m breed stuk sloottalud, in 
de volle zon, grenzend aan het 
van onderwaterdrainage 
voorziene perceel van Dhr. B.J. 
Kronenberg te Zwartsluis. 
De temperatuur varieert van 
45 oC op de bovenste 
taludstrook (oranje) via 22,2 
oC halverwege (rood) tot 16,6 
oC onderin (blauw).  
Deze temperatuurverschillen 
die worden veroorzaakt door 
afkoeling ten gevolge van 
evapo(trans)piratie, duiden 
op via het talud naar de sloot 
uittredend kwelwater, gege-
ven de lange voorafgaande 
droge periode. De zon scheen 
op het moment van de 
opname nagenoeg loodrecht 
op het talud; daarom is het 
bovenste deel hiervan sterker 
opgewarmd dan het meer 
verafgelegen maaiveld. 

4. Er zijn twee ø125mm uitmondingen van verzameldrains: ‘west’ en ‘oost’. Deze verzameldrains zijn 
met de EZ-FLO onderzocht. 
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west verzameldrain oost 
200 afstand tot bedrijf (m) 400 

In de rapportage van Aequator werd al gewezen op de aanwezigheid van kwel; de grondwaterstand 
op het perceel staat vrijwel altijd boven de openwaterstand in de perceelsloot. Gegeven dit feit dat 
ook door andere verschijnselen wordt bevestigd (zie hierboven) zou je verwachten dat de 
onderwaterdrainage kwelwater afvoert. Deze zou in theorie immers een lage drainageweerstand 
moeten hebben - aanzienlijk lager dan de sloot die ook als ontwateringsmiddel fungeert.  
Of een verzameldrain kwelwater naar de sloot voert (i.c. draineert) of infiltreert wordt zichtbaar 
gemaakt met een plexiglas drainconnector van de EZ-FLO. Nadat deze onder de slootwaterspiegel op 
de eindbuis van deze verzameldrain is aangebracht zal het niveau in deze buis boven het slootpeil 
uitstijgen. Bij infiltratie zal het niveau van het water in de buis tot onder het slootpeil zakken. 
Na het plaatsen van genoemde EZ-FLO buis op beide eindbuizen werd het volgende waargenomen. 

Verzameldrain West Informatie Verzameldrain Oost 
hartlijn eindbuis onder de 

waterspiegel: 31 cm 
 hartlijn eindbuis onder de 

waterspiegel: 19 cm 

 

stijghoogte in drain aan 
uitmonding van de 

afvoerloze verzameldrain: 
6 mm                     0 mm 

boven slootpeil 

 

 

drainafvoer bij huidig 
slootpeil (kwel) 

aan Verzameldrain West: 
5 liter/minuut 
= 7,2 m3/dag 

aan Verzameldrain Oost: 
verwaarloosbaar 

 

 

bij aanvoer van 
6 liter/minuut 
= 8,6 m3/dag 

(EZ-FLO simulatie 
van infiltratie) 

neemt de stijghoogte aan 
de uitmonding van 

Verzameldrain West toe 
met circa 10 mm; 

 die aan de uitmonding van 
Verzameldrain Oost varieert 

rondom slootpeil  
De laatste meting betekent dat 10 mm slootpeilverhoging bij Verzameldrain West dat deze 
verzameldrain 8,6 m3/dag zal infiltreren = circa 0,4 mm/dag. 
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Observaties en commentaar 
1. De stijghoogte van het water in de eindbuizen van de twee verzameldrains ten opzichte van het slootpeil 

is beperkt. Dat is opvallend, gegeven de op dit perceel geregistreerde grondwaterstanden, in combinatie 
met het fijnmazige netwerk van de aangelegde onderwaterdrainage, die ontworpen is op lage infiltratie- 
en drainageweerstanden. Kennelijk werkt het systeem niet conform verwachting.  

2. De dieptes van de hartlijnen van de eindbuizen ten opzichte van het slootpeil verschillen nogal: 19 en 31 
cm. Dat is opvallend en onwenselijk: de mogelijkheid om onderwaterdrainage te gebruiken voor 
infiltratie verbetert doorgaans met de diepte van de eindbuis in het sloottalud. Zeker bij de enorme 
drainlengtes tot 200 meter. Met de hydraulische stromingsweerstand in de buizen wordt bij het ontwerp 
doorgaans geen rekening gehouden. Daarnaast steken de uitmondingen nauwelijks buiten de taludwand 
uit. Hierdoor is de kans op instroom van grond verhoogd en zijn metingen/analyses (EZ-FLO) lastiger. 

3. Verzameldrain West draineert ca. 7,2 m3 kwelwater per dag, gerekend over dit perceel 0,35 mm/dag. 
Deze schatting is overigens niet erg betrouwbaar wegens de geringe verschillen in stijghoogte bij het 
beïnvloeden van waterstroming door de verdronken eindbuizen. 

4. Een hoeveelheid van 0,35 mm/dag lijkt niet veel, maar dit water is op dit perceel verloren. De 
onderwaterdrainage verergert een situatie die het had moeten tegengaan. (Onbekend is overigens 
hoeveel kwelwater rechtstreeks via de omringende sloten wordt gedraineerd).  

5. Bij Verzameldrain West is de stijghoogterespons op tests met de EZ-FLO met de aanvoer van water 
(subirrigatie) en de afvoer van drainagewater conform verwachting, dat wil zeggen: eenduidig en 
geleidelijk. 

6. Verzameldrain Oost reageert anders op tests met de EZ-FLO op de aanvoer van water (subirrigatie) en 
de afvoer van drainagewater. De stijghoogte reageert onmiddellijk en schoksgewijs, als een gedempte 
slingerbeweging rondom het slootpeil. Hier lijkt vlakbij de uitmonding een blokkade te zitten: de respons 
in stijghoogte is die van een klein waterreservoir. Dit kan wijzen op luchtsloten en/ of beperkte interactie 
tussen deze verzameldrain en de erop aangesloten drains en/of de hier tegenaan liggende grond.  

7. Derden hadden overigens bij eerder werkzaamheden aan deze onderwaterdrainage al vastgesteld dat 
in dit systeem sprake is van zeer veel ingesloten lucht: een mogelijke/plausibele verklaring zijn voor de 
met de EZ-FLO geobserveerde stagnatie van stroming bij verzameldrain Oost. 

8. De drainage- en infiltratieweerstand bij verzameldrain West lijkt laag; dat zou betekenen dat een 
substantiële slootpeilverhoging in beginsel zou kunnen leiden tot een omkering van afvoer van kwel naar 
subirrigatie. Hiermee zou immers ook het proces van drainage van kwelstromen via perceelsloten 
kunnen worden gestopt. 

9. De EZ-FLO heeft een selectief waterfilter, ingebouwd om het gevoelige meetsysteem voor 
waterstroming (mechanische flowmeters) voor verstopping te behoeden. Tijdens de metingen bij 
Kronenberg raakte dit filter binnen één uur volledig verstopt (blokkade). Dit betekent dat het slootwater 
zeer veel gesuspendeerde, verstoppende deeltjes (bodemdeeltjes, colloïden en ander organisch 
materiaal etc.) bevat. Dit is een structureel probleem, gegeven de intensiteit van de waterstroming in de 
perceelsloot. En dat is geen goed bericht als je wilt infiltreren, want er is een aanzienlijk risico op 
mechanische en/of (bio)chemische verstopping van de onderwaterdrainage. Misschien is daar bij 
verzameldrain Oost, getuige de geobserveerde blokkade, al sprake van (naast de gerapporteerde 
luchtinsluitingen). 

 
Den Haag, 28 maart 2022 
 

 


