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Zware grond
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Technieken voor de lenzen

Antiverziltingsdrainage

Dubbele drainage



Technieken voor de lenzen

Antiverziltingsdrainage
1. Peilopzet mogelijk
2. Geen ongerijpte klei ondiep
3. Geen hoge kweldruk

Anders
Dubbele drainage

Lage kweldruk Hoge kweldruk



Veldwerk op perceelsniveau

Locatie Diepte ongerijpte klei

B01 80 cm

B02 120 cm

B03 180 cm

B04 120 cm

B05 Tot 270 cm geen ongerijpte
klei aangetroffen



Overige eigenschappen 

technieken
Combinatiedrainage en opslag in bassin Anti-verziltingsdrainage en opslag in perceel

Water beschikbaar voor meerdere percelen Ja Nee, alleen perceel waar systeem wordt aangelegd

Water te gebruiken voor het kiemen van 

gewassen
Ja Nee, worteldiepte is naar verwachting te ondiep

Keuze tussen irrigatie methoden haspel en/of 

druppel
Ja Nee

Efficiëntie van watergebruik Afhankelijk van irrigatiemethode Mogelijk laag, gedeelte kan wegstromen

Flexibel watergebruik
Ja, water kan vanuit bassin worden gebruikt 

wanneer aanwezig gewenst

Nee, water zit opgeslagen in perceel en kan niet gestuurd 

worden

Geheel areaal beschikbaar voor gewasteelt
Nee, gedeelte grond wordt gebruikt voor aanleg 

van bassin
Ja 

Bestaande techniek
Nee, conceptueel werkt het systeem, maar is nog 

niet in de praktijk aangelegd
Ja



Dubbele drainage

Totale kosten 

Opvangen → Opslaan → Gebruiken

Haspelberegening 

of

Bovengrondse druppelirrigatie

Haspel 15-25 mm/gift = € 200 / ha
Bovengrondse druppel = € 1.000 / ha

Uien op 10 ha met druppelirrigatie
Met 16.000 m3 water: 
• 2 x 20 mm voor kiemen uien
• 40 x 3 mm voor groeien uien
= € 10.000 voor 10 ha

Drainage, bassin en zandkoffer voor 16.000 m3 op 11,3 ha 

= € 0,62 - € 0,75 per m3 per jaar
= € 150.000 - € 180.000 investeringskosten in jaar 0 
(levensduur van 15 jaar)



Opslag in perceel 

Totale kosten

• Anti-verziltingsdrainage: opvangen, opslaan en 

gebruiken vanuit perceel

Water 

aanbod
Anti-verziltingsdrainage

mm 100 mm in perceel

ha Aanleg op 27,7

m3 27.700

Opvangen → Opslaan → Gebruiken

Drainage voor 27.700 m3 op 27,7 ha 

= € 0,16 per m3 per jaar
= € 70.000 investeringskosten in jaar 0

Aanleg anti-verziltingsdrainge
8 meter, stuwput

Ha 27,7 → € 70.000,-



Baten

• Belangrijk om rekening te houden met de rotatie 
van teelten bij antiverziltingsdrainage

• Ervaringen en verwachtingen per boer verschillen 

sterk tav droogte maar ook van opbrengsten bij 
droogte en waterbeschikbaarheid.



Post Waarde

Kosten opvangen – opslaan

Investeringskosten jaar 0 (11,5ha) €150.000,- tot €180.000,-

Kosten per jaar €9.950,- tot €12.000,-

Per ha/jr +/- €1.000,-

Kosten – gebruiken

Beregening: druppelirrigatie (10 ha ui) €10.000,-

Baten

Meeropbrengsten per hectare per jaar €2.775,- tot €6.225,-

Meeropbrengsten totaal per jaar €27.750,- tot €62.250,-

Terugverdientijd 6 jaar

Kosten vs Baten 

Dubbele drainage



Kosten vs Baten 

Anti-verziltingsdrainage 

(Peilgestuurd)

Post Waarde

Kosten opvangen – opslaan

Investeringskosten jaar 0 (27,7 ha) €68.000,-

Per jaar (27,7 ha) €4000,-

Per ha/jr €170,-

Baten

Meeropbrengsten per hectare per jaar €500,- tot €700,-

Meeropbrengsten totaal per jaar €12.500,- tot €17.500,-

Terugverdiendtijd 6 jaar



Algemeen Hydrologie

• Er is zoet water beschikbaar om af te vangen.

• Bij zoute drainage kan dubbel systeem leiden tot zoetwater (bij niet 

al te ondiepe ongerijpte klei)

• Minimale afstand 30 en 45 cm is beter 

• Grootte van bassin sterk van invloed bij ligging percelen.  

• Afkoppelen dakoppervlak geeft kwalitatief effect op EC . Gering 

effect op waterkwantiteit

• Anti-verziltingsdrainage kan veel water opslaan in het perceel, 

maar  water niet vrij beschikbaar



Algemeen Economie

• Op basis van systeemontwerp, bouwplannen en bijhorende 

gewasprijzen kosten-baten berekening: haalbaarheid is positief.

• Verwachte terugkeertijd van droge jaren van invloed op de 

rentabiliteit:

• Type techniek bepaalt rentabiliteit: opslag in perceel leidt tot 

lagere kans op winst door rotatieteelt → impliciete verplichting om 

systeem op ieder perceel aan te leggen (= hogere 

investeringskosten)



Overige aanbevelingen

• Belangrijk om resultaten te toetsen bij agrariërs om zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de praktijk.
– Betere resultaten

– Leidt tot mond-op-mond reclame

– gedrag collega-agrariërs van belang voor investeringsbeslissingen

• Onzekerheid effect gewasopbrengsten 
– beïnvloedt risicoperceptie van ondernemers 

– concurrentievoorsprong waterschaarste

– gewasopbrengsten tegen een hogere marktprijs verkopen 
➔“dubbele” winst
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