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Werking
Doel
Toepasbaar bij
Risico’s
Kosten / baten

Peilgestuurd drainagesysteem waarbij de drains op grotere diepte worden
geplaatst zodat hoofdzakelijk brak/zout water afgevoerd wordt
Langer vasthouden zoet water, groei van regenwaterlens
Perceel in kwelsituatie met dunne regenwaterlenzen en ondiep brak
grondwater
Nat- of zoutschade, met name door verstopping van drainagebuizen.
•
•

Ervaringen

•

•

Kosten schatting 1 (Spaarwater, 2018): 2500 eur/ha (investering) +
300 eur/ha/jaar voor levensduur 15 jaar
Kosten schatting 2 (GO-FRESH: Oude Essink et al., 2018):
2100 – 3100 eur/ha (investering) + 300 eur/jaar voor 10-15 ha.
Kerkwerve (Zeeland): 2013-2016. Traditionele drains op 70-80 cm,
antiverziltingsdrainage (in ongerijpte klei) op 110-120 cm. Het effect
van antiverziltingsdrainage kon niet met zekerheid vastgesteld
worden, omdat er ook verzoeting optrad die niet veroorzaakt werd
door de antiverziltingsdrainage (GO-FRESH: Oude Essink et al.,
2018).
Hornhuizen (Groningen): 2015 – 2017. antiverziltingsdrainage op
zandgrond met hoger drainagepeil dan de traditionele drainage. Er
is een toename van de zoetwatervoorraad vastgesteld, nitraat en
anorganische stikstof in het drainwater zijn verminderd (Spaarwater:
Burger et al., 2019).

Antiverziltingsdrainage wordt toegepast bij dunne regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden
(Van Bakel et al., 2014), zoals in Zeeland. De zoute kwel die in deze gebieden voorkomt,
verhindert de infiltratie van regenwater. Bij antiverziltingsdrainage liggen de (regelbare) drains
dieper dan bij conventionele drainage en ook is de drainageafstand kleiner (Oude Essink et al.,
2018). De drains worden ingezet om zout water af te voeren tijdens natte periodes. Hiermee
kan de regenwaterlens worden vergroot en het bovenste grondwatersysteem verzoeten. De
verdieping van de regenwaterlens door antiverziltingsdrainage staat ongeveer gelijk aan het
aantal cm verdieping van drainagebuizen (De Louw et al., 2015).
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