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Drukdrainages 

in Spengen



7 boeren doen mee

55 hectare 

Herfst 2016 onderwaterdrains aangelegd

Vanaf 2018 uitgebreid naar drukdrainage systeem

Systemen zijn verschillend, maatwerk per boer

Deelnemers en waterschapen hebben samen de systemen ontwikkeld

Infiltratiebuizen liggen op h.o.h. 6 meter met een verzameldrain



7 boeren doen mee



Systeem op netstroom



Systeem op netstroom



Systeem op netstroom

Idee gekopieerd van het VIC maar hier wel een andere uitvoering

Vat verankerd op het zand 

Volautomatisch sturing van de grondwaterstand (regeling)

Vier bedrijven betrokken:

- Plaatsen vat en pompen (Rick Scherpenzeel tuinen) 

- Plaatsen grondwaterpeilbuis (Verbelco BV)

- Plaatsen grondwatersensor, datakabel en regelkast (De Vos 

Electrotechniek)

- Trekken stroomkabel (Barth Drainage)

Deelnemers hebben zelf stroomkabel door erf gegraven en aangesloten op meterkast 

(electricien) 

Draait vanaf mei 2018 
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Regelkast
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Volautomatische sturing



Systeem op netstroom

Voordelen

- Enkel grondwaterstand via de regelkast instellen, systeem doet de rest

- Met vlotters in de ton eventueel bijregelen

- Constante grondwaterstand 

Nadelen

- Hoge aanlegkosten (zie verderop)

- Stroomverbruik

- Ondergronds grondwatermeetpunt is gevoelig (instromen, vuil) -> kan ook bovengronds 

maar wil een boer vaak niet 

- Systeem wordt gestuurd door 1 meetpunt 

- Passief systeem, gaat inpompen als het te droog is, of uitpompen als het te nat is 

volgens de instelling

- Mogelijke onderschatting tijdsinspanning eigenaar door automatisering



Metingen grondwaterstand 



Kosten volautomatisch 

systeem op netstroom

Vat en 2 pompen: € 2.250

Grondwaterpeilbuis verankerd: € 850

Regelkast, vlotters, datakabel en grondwatermeter: € 3.890

Totaal: € 6.990 -> € 7.000/systeem

Dit is exclusief aanleg infiltratiebuizen: ca. € 3.000 / ha

Dit is exclusief leveren stroomkabel: € 8,= per strekkende meter en ingraven

Kan 4 hectare sturen, meer hectares is nog twijfelachtig

Bijkomende kosten:

- Inmeten NAP hoogte grondwaterpeilbuizen en watervat

- Aansluiting op meterkast 

- Eventuele storingen

- Onderhoud (indien gewenst) € 180 / jaar / systeem

Alle prijzen zijn exclusief BTW



Handmatig systeem op 

netstroom

Voor circa € 3.000 handmatig systeem ook mogelijk (exclusief stroomkabel)

Sturen gaat dan via de vlotters en handmatig de grondwaterstand checken.

Infiltreren: vlotter hoger hangen (boven slootpeil -> bovendruk)

Draineren: vlotter lager hangen (onder sloot -> onderdruk)

Of uit: vat op slooppeil dmv buis omdraaien.

Ander idee: mobiel pompsysteem (nog nergens ontwikkeld – in werking)



Systeem op zonne-energie



Systeem op zonne-energie



Systeem op zonne-energie

Perceel aan de overkant van de weg 

Twee bedrijven betrokken:

- Plaatsen vat en frame zonnepanelen (Rick Scherpenzeel tuinen)

- Zonnepanelen, accu, schakelkast, vlotters en pompen (Suevia/Intechwa)

Draait vanaf augustus 2019

Meetresultaten 2018 gebruikt voor ontwerp

Inschatting circa 4 hectare mogelijk op dit systeem met 4 panelen (draait nu op 

circa 2 hectare)



Systeem op zonne-energie

4 zonne-panelen, accu, regelkast, pompjes en 

vlotters 

Handmatig op infiltreren, draineren of 

rechtstreeks op slootpeil

Met vlotters bij te stellen



Systeem op netstroom

Voordelen

- Ook ver gelegen percelen vanaf erf bereikbaar 

- Vooral om extra te infiltreren geschikt (droge perioden -> is vaak ook veel zon)

Nadelen

- Handmatig op infiltreren, draineren of uit (op slootpeil)

- Vervangen accu op den duur 

- Garantie van voldoende stroom in natte perioden? Optie: in winter waterniveau vat 

rechtstreeks op sloot 

- Vraag is of je dit systeem moet nemen bij erg lage percelen (<40 cm drooglegging)



Grondwatermetingen



Kosten systeem op 

zonne-energie

Leveren vat, zonnepanelen, pompen, vlotters, accu: € 4.300

Installeren € 1.200

€ 5.500 / systeem

Dit is exclusief aanleg infiltratiebuizen: ca € 3.000 / ha

Exclusief grondwatermeetpunt 

Alle prijzen zijn exclusief BTW



Systeem op windenergie
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Systeem op windenergie

Perceel ver van boerderij

Stroomkabel is kostbaar

Geheel ontworpen en geïnstalleerd door deelnemer

Deelnemer heeft al ervaring met (andere) windmolen

Bedrijvenproef aanleiding nieuw ontwerp



Systeem op windenergie

‘Vat in een vat’ met schoep 

Handmatig op infiltreren of 

draineren

Molen draait uit de wind als 

vlotterpeil is gehaald

Klep tegen uitzakken 

grondwaterstand in droger 

periode (zakt nooit dieper uit 

dan slootpeil)

Aanvoer 

(infiltreren)

Afvoer 

(draineren)

Klep
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Systeem op windenergie

Voordelen

- Ook ver gelegen percelen vanaf erf bereikbaar 

- Onderhoudsvrij systeem (geen pompen, accu’s, kabels etc)

- Windenergie wordt direct omgezet in pompkracht (schoep)

- Inschatting is dat systeem op 10 hectare kan draaien

Nadelen

- Handmatig op infiltreren, draineren of uit (slootpeil)

- Waterniveau in put kan uitzakken/stijgen tot slootpeil in perioden van weinig wind



Grondwatermetingen

Zelf ook een grondwatermeetpunt gemaakt 



Kosten systeem op 

wind-energie

Leveren molen: € 9.300 

Leveren en plaatsen vat: € 1.500

Molen ombouwen en plaatsen: € 1.200

Totaal: € 12.000 / systeem

Dit is exclusief aanleg infiltratiebuizen: ca € 3.000 / ha

Exclusief grondwatermeetpunt 

Alle prijzen zijn exclusief BTW



Bodemhoogtemetingen

2017 - 2020



Adviezen algemeen

Voor alle drukdrainages is een vergunning bij het waterschap nodig

Nog geen ervaring met vorst - bevriezing

Nog geen ervaring met langdurig natte periodes in de zomer en extreme buien

Probeer meerdere percelen aan 1 systeem te hangen:

- Meer betaalbaar

- Ook voor het nalopen, onderhoud

Denk na bij welke percelen een drukdrainage systeem belangrijk is:

- Lage percelen (drooglegging minder dan 40 cm) 

- Percelen interessant voor weidevogels

- Percelen achter de stal  

Greppels opheffen? Zijn de zwakke plekken in het systeem 

Infiltratiebuizen dichter bij elkaar? H.o.h. 4 meter

Drukdrainage vergt inspanning van eigenaar



Kosten / ha

Volautomatisch op netstroom: € 1.750 / ha (4 ha op 1 systeem) 

Handmatig op netstroom: € 750 / ha (4 ha op 1 systeem)

Zonne-energie € 1.375 / ha (4 ha op 1 systeem

Windenergie € 1.200 / ha (10 ha op 1 systeem)

Bij netstroom zijn bovengenoemde kosten exclusief leveren en aanbrengen stroomkabel.


