Onderzoek onderwaterdrainage Berend Jan Kronenberg
Eerste meting:
zaterdag 26 maart 2022
Tweede meting:
woensdag 18 mei 2022
L C P M Stuyt, Den Haag, 23 mei 2022
Tijdens het eerste veldbezoek (26 maart 2022) zijn de volgende observaties gedaan
1. De geschatte perceelsoppervlakte is 600 x 35 m2 = 21000 m2 = 2,1 ha.
2. Er was zichtbare waterstroming door perceelsloot; gemakkelijk waarneembaar door beweging van
drijvend organisch materiaal. Gegeven het feit dat het de afgelopen weken droog is gebleven moet
dit afvoer van kwelwater zijn: bij deze percelen een bekend verschijnsel.
3. Het vermoeden van kwel wordt bevestigd door infraroodopnames van het sloottalud, gemaakt met
een FLIR E75 warmtebeeldcamera (https://www.warmtebeeldcamera.nl/nl/flir-e75.html). 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
o
C halverwege (rood) tot 16,6
o
C 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, gegeven 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 bleken twee uitmondingen van verzameldrains te zijn; zij zijn hersteld en voorzien van tegen de
taludwand gebouwde vlonders met afneembare gegalvaniseerde loopvlakken. Vooraf was niet
duidelijk of er één of twee verzameldrains met uitmondingen waren. Beide ø125mm verzameldrains
zijn met de EZ-FLO onderzocht.
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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) wordt gemakkelijk zichtbaar
gemaakt met een plexiglas buis van de EZ-FLO. Nadat deze onder de slootwaterspiegel luchtdicht op
de eindbuis van deze verzameldrain is aangebracht zal het niveau in deze buis boven het slootpeil
uitstijgen. Bij subirrigatie 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
hartlijn eindbuis onder de
waterspiegel: 31 cm
hartlijn eindbuis onder de
waterspiegel: 35 cm

Datum + Informatie
26 maart 2022
18 mei 2022

Verzameldrain Oost
hartlijn eindbuis onder de
waterspiegel: 19 cm
hartlijn eindbuis onder de
waterspiegel: 23,4 cm

26 maart 2022
stijghoogte in drain aan
uitmonding van de
afvoerloze verzameldrain:
6 mm
0 mm
boven slootpeil

18 mei 2022
stijghoogte in drain aan
uitmonding van de
afvoerloze verzameldrain:
2 mm
0 mm
boven slootpeil
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26 maart 2022
drainafvoer bij huidig
slootpeil (kwel)
aan Verzameldrain West:
5 liter/minuut
= 7,2 m3/dag
aan Verzameldrain Oost:
verwaarloosbaar.
18 mei 2022
drainafvoer bij huidig
slootpeil (kwel)
aan Verzameldrain West:
2 liter/minuut
= 2,9 m3/dag
aan Verzameldrain Oost:
verwaarloosbaar.
26 maart 2022
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
18 mei 2022
bij watertoevoer van 4,3 liter/minuut = 6,2 m3/dag
(EZ-FLO simulatie van infiltratie) neemt de stijghoogte aan de
uitmonding van Verzameldrain West snel en tijdelijk toe tot
circa 7 mm boven het slootpeil.
De stijghoogte stelt zich vervolgens vrij snel daarna
(binnen 1 minuut) weer vrijwel in op het slootpeil.
Als vervolgens de watertoevoer naar Verzameldrain West
wordt onderbroken neemt de stijghoogte snel af tot circa 8 mm
beneden slootpeil, om zich geleidelijk (binnen 2 minuten) weer
in te stellen rond het slootpeil. Deze pulserende beweging
duidt op een ruime bergingscapaciteit in deze
onderwaterdrainage.
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26 maart 2022 De infiltratiemeting bij Verzameldrain West betekent dat deze verzameldrain bij 7 mm
slootpeilverhoging 8,6 m3/dag zal infiltreren = circa 0,3 mm/dag.
18 mei 2022 Conclusie Verzameldrain West:
de stijghoogte in de verzameldrain met schoongespoten
drains stelt zich kennelijk snel in op stationaire watertoevoer,
zonder merkbaar drukverlies (links).
De behandeling heeft dus een gunstig effect gehad: als het
slootpeil zou worden opgezet zal dit systeem wellicht probleemloos gaan infiltreren, ondanks de (marginale) kweldruk.
18 mei 2022
als aan Verzameldrain Oost een drainafvoer van 4 liter/minuut
(ca. 5,8 m3/dag) wordt opgelegd neemt de stijghoogte snel af tot
circa 10 mm beneden het slootpeil, en stelt deze zich niet meer
geleidelijk in tot het slootpeil, zoals bij Verzameldrain West. De
drainageweerstand, relevant voor het afvoeren van kwel, is dus
hoger dan die van Verzameldrain West.

18 mei 2022
bij watertoevoer van 4,3 liter/minuut = 6,2 m3/dag
(EZ-FLO simulatie van infiltratie) neemt de stijghoogte aan de
uitmonding van Verzameldrain Oost eerst snel toe
tot circa 12 mm boven het slootpeil (boven).
Vervolgens zakt, terwijl de infiltratie gewoon doorgaat, de
stijghoogte aan de uitmonding geleidelijk weg tot circa 10 mm
beneden slootpeil, en stabiliseert deze op dit niveau (onder).
Deze trage, reactieve respons duidt op een gedeeltelijke blokkade
van de verzameldrain van deze onderwaterdrainage (sediment,
lucht): deze moet kennelijk eerst met een flinke hoeveelheid water
worden overwonnen voordat de infiltratie goed op gang komt. Het
kan ook betekenen dat de daling inzet zodra het infiltratiewater de
eerste drain heeft bereikt: een snelle toename van de interne
berging van de onderwaterdrainage. Als de infiltratie wordt
gestopt duurt het zeker vijf minuten voordat de stijghoogte weer
tot het slootpeil is gestegen.

Observaties en commentaar
26 maart 2022
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 infiltratieen 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 enorme
drainlengtes tot 200 meter. Met de hydraulische stromingsweerstand in de buizen wordt bij het ontwerp
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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) heel lastig.
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.
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).
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.
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 luchtbellen en/ of beperkte interactie
tussen deze verzameldrain en de erop aangesloten drains en/of de hier tegenaan liggende grond.
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.
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 lijkt 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 verhoogd risico op
verstopping van de draineerbuizen.
Het is relevant om - conform afspraak - na te gaan in hoeverre doorspuiten effect heeft op de respons
van beide verzameldrains van de onderwaterdrainage. Het zou kunnen betekenen dat de ongewenste
drainage van kwelwater erdoor wordt vergroot, maar ook dat subirrigatie gemakkelijker wordt.
De drains zijn voorzien van speciaal gemaakte geperforeerde RVS kappen om ongedierte tegen te
houden. Dat is een erg dure oplossing. Waarom is geen gebruik gemaakt van een aanzienlijk goedkopere,
geperforeerde PVC-kap?

18 mei 2022
1. De kweldruk lijkt sinds maart 2022 afgenomen; het slootpeil is marginaal verhoogd. Hierdoor
infiltreert de ongewijzigde onderwaterdrainage rond Verzameldrain Oost gemakkelijker dan in
maart 2022.
2. Het goede nieuws is dat drainreinigen zin heeft; het infiltrerend vermogen van Verzameldrain West
is na deze behandeling verbeterd.
3. Minder goed (en oud) nieuws is dat onderwaterdrainage voor goed functioneren geregeld
onderhoud vergt. Drainreinigen is bij veel complexe, met verzameldrains uitgeruste
onderwaterdrainages in de praktijk moeilijk uitvoerbaar, en een dure operatie.
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