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Inleiding 
Het remmen van de bodemdaling en het bevorderen van de biodiversiteit zijn belangrijke thema’s in 
de veenweiden.  

Binnen de Bedrijvenproef Spengen wilden Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (RVV) en 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) een experiment opzetten om te onderzoeken of 
en AWIS (Actief Waterinfiltratie Systeem) kan bijdragen aan weidevogelbeheer en welke effecten dit 
heeft. 

Een van de deelnemers van de bedrijvenbedrijf, Veehouderij Blonk, is actief in het weidevogelbeheer 
en wilde graag de drukdrains inzetten om weidevogels naar de betreffende percelen te trekken. 
Hiertoe stelde de veehouderij haar percelen ‘beschikbaar’ en werd de onderzoekers de mogelijkheid 
geboden om het experiment uit te voeren. 

Het experiment werd opgeknipt in twee projecten: ‘Experiment drukdrainage en weidevogels in de 
polder Spengen’ en ‘Agrarische effecten bij Experiment drukdrainage en weidevogelbeheer’.  
Beide projecten zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd.  
In het 1e project werd gekeken naar de effecten van drukdrainage op de biodiversiteit in de 
betreffende percelen; in het 2e project lag de nadruk op de agrarische effecten van de 
grondwaterstandverhoging ten behoeve van weidevogels. 
 
Er is gekozen voor een rapportage waarbij de resultaten integraal worden gepresenteerd. Dit 
aangezien biodiversiteit en agrarische effecten vaak samenhangen. 
 
In het rapport worden de termen ‘drukdrainage’ en ‘AWIS’ beide, dus uitwisselbaar gebruikt. Dit 
geldt ook voor de termen ‘grondwaterstand’ en ‘grondwaterpeil’. 
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Onderzoek: locatie en vragen 

Onderzoekslocatie 
De proeflocatie bestond uit een graslandblok van 3 percelen, waarvan één proefperceel met 
drukdrainage (perceel 2) en één perceel als controle- of referentie (perceel 3). 
In een derde perceel (perceel 1) 1 werd de grondwaterstand ook substantieel verhoogd met 
drukdrains, maar deze bleek ongeschikt als proefperceel vanwege de te grote hoogteverschillen in 
het perceel.  
Op perceel 2 werd in 2020 en 2021 het grondwaterpeil opgezet met een streefpeil van ongeveer 
25cm onder maaiveld. De percelen werden in het seizoen 2 keer per week bezocht voor  
monitorings-, sturings- en controledoeleinden 

 

Figuur 1 Onderzoekspercelen, watertonnen, grondwaterpeilbuizen en proefplots 

Het experiment werd dus van twee kanten aangevlogen: vanuit weidevogelsoptiek èn vanuit de 
boerenpraktijk (agrarische effecten).  

Perspectief weidevogelbeheer 
Binnen het experiment werd succesvol weidevogelbeheer nagestreefd dat zorgt voor voldoende 
broed- en opgroeiresultaat van weidevogels.  

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat weidevogelbeheer op percelen met een grondwaterstand 
van 20 tot 40 centimeter onder het maaiveld, een goede uitgangscondities biedt voor succesvol 
weidevogelbeheer. Een verhoogd grondwaterpeil vergroot de mogelijkheid voor weidevogels om de 
bodemfauna (o.a. regenwormen) te bereiken. Daarnaast vertraagt het ook de grasgroei, waardoor 
kruiden en bloemen in de vegetatie beter kunnen concurreren met de grassen. Hierdoor ontstaat 
een meer open vegetatie. Deze is voor weidevogelkuikens beter doorloopbaar en vaak voorzien van 
grote(re) insecten. Deze insecten vormen het primaire voedsel van weidevogelkuikens.  

Juist de kuikenoverleving vormt het grote struikelblok voor de huidige weidevogelpopulaties. Door 
de vertraagde grasgroei wordt tevens het moment van maaien -wat veel onrust onder de vogels 
veroorzaakt en een direct levensgevaar vormt- uitgesteld. Ook komt bij maaien zo’n 2/3 van de 
aanwezige insecten om, waarmee de belangrijkste voedselbron voor kuikens wegvalt. Op een 
gemaaid perceel zijn kuikens bovendien veel kwetsbaarder voor predatie.  

Perspectief Agrarisch 
Er wordt een betere gewasopbrengst van de eerste maaisnede voor de boer nagestreefd door met 
een verhoging van het grondwaterpeil ook de gewasgroei te beïnvloeden. Op de betreffende 
percelen wordt namelijk een vorm van uitgesteld maaien uitgevoerd, welke bij een grondwaterstand 
van zo’n 50 centimeter onder maaiveld medio juni tot een (te) dichte en hoge grassnede kan leiden, 
zeker in groeizame voorjaren.  

Onderliggend en voorwaardelijk doel is ook om te kijken of het lukt om de grondwaterstand hoog te 
sturen en te houden in het voorjaar, en hiervan te leren.  
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Verwachte effecten van de verhoogde grondwaterstand waren:  

• Door natte situaties te creëren in de lagere delen van de percelen vestigen weidevogels zich.  
• Door het hele voorjaar de grondwaterstand hoog te houden, is voldoende voedsel aanwezig 

voor weidevogels en is het voedsel goed bereikbaar (regenwormen).  
• De gewasgroei vertraagd. Dit is gunstig voor de weidevogels. De kuikens krijgen dan de tijd, 

ruimte, rust en voedsel om goed op te kunnen groeien.  
• Bij vochtigere bodems krijgen kruiden en bloemen meer kans zich te vestigen.  
• Door de kruiden en bloemen zijn er meer, vooral grote (re)insecten die het hoofdvoedsel zijn 

voor de weidevogelkuikens.  
• Het gewas is niet te hoog en dicht op het moment van maaien half juni en heeft zodoende meer 

voederwaarde voor het vee.  

Deze effecten worden in het weidevogelexperiment gemeten. Ook worden ervaringen opgedaan met 
het sturen door middel van drukdrains. Er wordt praktijkervaring opgedaan of het lukt om met 
drukdrainage:  

• Een grondwaterstand tussen de 20 en 30 centimeter onder het maaiveld te bewerkstelligen en 
deze ook te handhaven.  

• Het grondwater snel en adequaat (bij) te sturen, aansluitend op de behoefte van weidevogels en 
gewasgroei. Bijvoorbeeld in een periode van droogte.  

 
Onderzoeksvragen 
Het Louis Bolk Instituut heeft de toetsing van de genoemde (verwachte) effecten in de volgende 
onderzoeksvragen vervat: 
1. Is het mogelijk om doormiddel van drukdrainage de grondwaterstand op een optimaal peil voor 

weidevogels te brengen en te houden?  
2. Neemt de indringingsweerstand van de bodem af naarmate de grondwaterstand optimaal wordt 

beheerd ten behoeve van weidevogels? 
3. Speelt de grondwaterstand een rol in de voedselbeschikbaarheid voor weidevogels (wormen) en 

hun kuikens (insecten)? 
4. Heeft het verhogen van de grondwaterstand invloed op de gewasgroei, gewasproductie, 

voederwaarde en vegetatiesamenstelling?  
 
Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (RVV) heeft de weidevogels gemonitoord, met de volgende 
vraag: 
5.  Heeft grondwaterpeilverhoging tot 20-30 cm onder maaiveld d.m.v. drukdrainage een positief 
effect op de weidevogelstand? 
 
Daarnaast heeft RVV aanvullende tellingen van de vegetatie(ontwikkeling) uitgevoerd. Dit sluit aan 
bij onderzoeksvraag 4 (zie hierboven). 
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Onderzoek: resultaten 
 
We presenteren de onderzoeksresultaten op drie niveaus: 
A. ‘Basis’effecten: grondwaterpeil en indringingsweerstand 
B. Effecten op de biodiversiteit: Weidevogels, regenwormen en insecten,  
C. Agrarische effecten: vegetatiesamenstelling, gewasopbrengst en voederwaarde. 
Er is voor gekozen de vegetatie(samenstelling) bij de Agrarische effecten onder te brengen, terwijl de 
vegetatie natuurlijk ook een biodiversiteitskenmerk is. 
	
De hieronder gepresenteerde resultaten zijn grotendeels een samenvatting uit de publicatie ‘Effect 
van onderwater-drukdrainage op bodem, gewas en voedselbeschikbaarheid voor weidevogels’ van 
Louis Bolk Instituut’ (Pieter R.A. Struyk, Joachim G.C. Deru, J.W.M. Sleiderink, Roos van de Logt. 
2022) 
 
 
A.1. Grondwaterstand 
In beide meetjaren is een significant verschil gevonden in de grondwaterstand tussen het perceel 
met drukdrainage en het controle perceel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er werd een gemiddelde grondwaterstand geregistreerd voor het drukdrainage perceel van -36,9cm 
in 2020 en -24,4cm onder maaiveld. Het controleperceel had een gemiddeld grondwaterstand van -
71cm in 2020 en -50,7cm in 2021 onder maaiveld. Dit geldt zowel voor het jaar gemiddelde als de 
metingen gemeten per week.  
Ondanks dat op het perceel met drukdrainage de grondwaterstand beïnvloed kon worden, laten 
beide percelen wel eenzelfde verloop zien over de tijd.  
 
A.2. Indringingsweerstand 
 
De gemiddelde indringingsweerstand in de laag 0-10cm is voor het drukdrainage perceel 1,12 MPa, 
1,07 MPa voor het controle perceel in 2020 en 0,8 MPa voor het drukdrainage perceel en 0,76 MPa 
voor het controle perceel in 2021.  
 

Figuur 2 Grondwaterstand gemeten over tijd voor het perceel met drukdrainage en het controle perceel 
voor 2020 P= 0,006 en 2021 P= 0,003. 
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Figuur 3 Indringingsweerstand in de laag 0-10cm gemeten in MPa/cm2 over de tijd in 2020 (links) en 
2021 (rechts). 

Er werd geen significant verschil gevonden voor de indringingsweerstand tussen het drukdrainage- 
en controleperceel voor beide jaren in de laag 0-10cm, zie figuur 4. Alleen in de laag 20-30cm is een 
trend gevonden in 2021 (p=0,08).  
 
Op veengrond zal de indringingweerstand zeer waarschijnlijk geen beperking vormen voor 
weidevogels. 
 
B.1. Biodiversiteit - Weidevogels 
 
Voor 2020 waren er geen weidevogelparen op de percelen aanwezig, zie figuur 4. Een ware 
nulmeting. 
 

 
Figuur 4 Weidevogelterritoria 2019 in en nabij proefgebied (geel omcirkeld) 

De weidevogels werden wekelijks geteld. Dit was mogelijk omdat er sowieso 2 keer per week 
gecontroleerd werd of de drukdrains naar behoren functioneerden.  
 
Door de intensieve monitoring kon het gebruik van weidevogels van de percelen door het seizoen 
heen, minutieus worden gevolgd. Op basis van alle tellingen, is gekozen om 4 seizoensmomenten uit 
te lichten: de situatie begin april (aankomst- en vestigingsperiode van weidevogels), eind april 
(meeste vogels hebben zich gevestigd en (gaan) broeden), medio mei (vroegst broedende vogels 
hebben kuikens) en begin juni (ook later broedende paren hebben kuikens).  
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Deze momenten zijn voor de diverse soorten dus onderscheidend qua vestiging-, nest- en 
kuikentiming. 
 

 
Figuur 5 telling begin april 2020 

 
Figuur 6 telling begin april 2021 

Lage(re) delen van de drukdrainpercelen staan plas-dras. Kieviten zijn territoriaal, grutto- en 
tureluurparen oriënteren zich na aankomst in het broedgebied, om te kijken of ze zich zouden willen 
vestigen. In 2021 zijn er meer paartjes aanwezig dan in 2020. Worden de percelen beter gevonden? 
 

 
Figuur 7 telling eind april 2020 

 
Figuur 8 telling eind april 2021 

Eind april staan de lage(re) delen van de drukdrainpercelen nog steeds plas-dras. De grasgroei start 
en het begint duidelijk te worden of kieviten echt gaan broeden en grutto’s en tureluurs zich willen 
gaan vestigen. Enkele tureluurpaartjes lijken dit te gaan doen en een kievitpaar lijkt een nest te 
hebben gemaakt. De grutto’s lopen nog weifelend in paartjes rond, in 2021 zien we er meer dan in 
2020… 
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Figuur 9 telling medio mei 2020 

 
Figuur 10 telling medio mei 2021 

Medio mei zien we geen gruttoparen meer, geen broedgevallen derhalve. Wel zien we een 
tureluurpaartje dat zich lijkt te hebben gevestigd en er zijn diverse kievitgezinnen op de lage(re), dus 
drassige delen van de drukdrainagepercelen. Deze gezinnen komen van elders, maar weten de 
percelen dus ook goed te vinden. In 2021 zien we een slobeendpaartje verschijnen.  
 

 
Figuur 11 telling begin juni 2020 

 
Figuur 11 telling begin juni 2021 
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Begin juni heeft het slobeendpaar zich gevestigd. Er zijn ook ‘ineens’ tureluur- en gruttogezinnen op 
de drukdrainpercelen waar te nemen. Ook deze komen van elders en weten dus de 
drukdrainpercelen te vinden. 
 
Het aantal weidevogels dat de proeflocatie bezoekt is dus substantieel toegenomen. In de 
aankomstperiode van de weidevogels worden de percelen met drukdrainage druk bezocht door 
kieviten, grutto’s en tureluurs. Van de kievit hebben in 2021 (wellicht ook in 2020) de 1e 
broedgevallen plaatsgevonden. Tureluurs en grutto’s in paarvorm hebben de percelen ook al 
verkend, maar zijn -hoogstwaarschijnlijk -m.u.v. een tureluurpaar nog niet tot broeden gekomen. 
Wel trekken in de kuikenfase (mei en juni) tureluur- en gruttogezinnen naar de percelen met 
drukdrainage toe. Ze komen van naburige weidevogelclusters, maar weten de drukdrainagepercelen 
goed te vinden. Dit kan gunstig zijn voor de toekomst, aangezien weidevogels zo het gebied leren 
kennen. 
 
B.2. Biodiversiteit - Regenwormen 
 
Biomassa 
De biomassa aan wormen liet voor de laag 0-10cm in 2020 een trend zien, waarbij er een hogere 
biomassa voorkwam in de controle behandeling (p=0,09). In 2021 was dit een significant verschil 
waarbij er ook bij de controle behandeling meer wormen voorkwamen in de laag 0-10cm (p=0,005). 
 

 
 
 
 

Soorten wormen  
In 2020 werden er uitgesplitst per ecologische groep regenwormen, geen verschillen gevonden in 
totale aantallen wormen voor de strooiselbewoners tussen drukdrain- en controleperceel.  
 
Dit was wel het geval voor de bodembewoners, hierbij werden er significant totaal meer 
bodembewoners gevonden per m² in het controleperceel in de laag 0-20cm (p=0,002).  
Dit verschil werd ook gevonden in de laag 0-10cm (p=0,02) net als de verschuiving van de aantallen 
bodembewoners van 0-10cm (p=0,003) naar 10-20cm over tijd (p=0,001).  
In 2021 zijn geen verschillende gevonden in de totale aantallen wormen onafhankelijk van, 
ecologische groep, de laag en over tijd.  
 
Grondwaterstand, bodemvocht en wormen 
Tussen de grondwaterstand en het gemeten bodemvocht in de laag 0-10cm, werd een significante 
correlatie gevonden (p=<0,001). Hierbij gold: hoe hoger de grondwaterstand, hoe hoger het 
bodemvocht is. Zo zijn ook de correlaties voor bodemvocht en grondwaterstand significant negatief 
gecorreleerd voor de totale biomassa wormen in de laag 0-10cm. 
 
  

Figuur 12 en 13  Gemiddeld biomassa wormen in gram per m2 in de laag 0-10cm (2021) en 0-
20cm in (2020 en) 2021 
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B.3. Biodiversiteit – Insecten 
 
Het totaal aantal insecten gemeten verschilde niet tussen het drukdrain- en controleperceel in beide 
jaren. De spreiding was te groot voor een significant verschil, zie figuur 14. In 2021 werd een 
significant verschil gevonden in verloop van tijd, naarmate het voorjaar vorderde kwamen er meer 
insecten, welke in juni weer afzakte (p=<0,001), zie figuur 15.   
 

 
 

 
C.1. 

Agrarische effecten/ Biodiversiteit – Vegetatiesamenstelling 
 
In 2019, het jaar voor de proef (nulmeting) en 2021 voerde Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen 
vegetatiekarteringen uit op alle 3 de percelen. De resultaten hiervan zijn te vinden in bijlage I. 
Het Louis Bolk Instituut voerde in 2021 ook een kartering uit. 
 
Wat opvalt in bijlage I, is dat er in 2021 meer soorten werden geteld op de percelen t.o.v. 2019. De 
percelen zijn wat kruidenrijker geworden. Dit is, in mindere mate, ook het geval op het 
controleperceel. Dit zou ook samen kunnen hangen met het feit dat in 2020 geen ruige mest werd 
uitgereden en er toen ook eerder gemaaid werd. Dit zorgt voor verschraling. 
 
De vegetatiesamenstelling verschilde significant voor de hoeveelheid bodembedekking van 
gestreepte witbol, straatgras en zachte dravik, waarbij er in het perceel met drukdrainage meer 
witbol voorkwam (p=0,011, p=0,015, p=0,041).  
 
Ook werd er een significante relatie gevonden tussen het aandeel gestreepte witbol en het hoogte 
gradiënt van de percelen.  
 
De plots hebben, onafhankelijk van de behandeling van hoog naar laag (van 2.1 naar 2.4 en van 3.1 
naar 3.4) een toenemend aandeel witbol (p=0,002).   
  

Figuur 14 Gemiddeld aantal insecten, onderverdeeld in grootte-klasses voor 2020 en 2021 
Figuur 15 Aantal insecten, weergegeven per meetmoment voor 2020 en 2021 
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De mate/ dichtheid waarin er meer kruiden in de percelen staan, verschilt wel tussen het 
drukdrainage- en controleperceel. Zie foto 1. 
 
Op de lagere perceelsdelen van het perceel met drukdrainage, lijkt zich een kruidenrijkere vegetatie 
te gaan ontwikkelen 
Vooral de doorwerking van drukdrainage onder de lager gelegen greppel op de vegetatie valt op. 
Pleksgewijs komt op het drukdrainperceel ook een meer diverse, meer kruidenrijke vegetatie voor op 
de hogere delen van de akkers. 

Op het controleperceel is een monotone vegetatie zichtbaar die egaal en massaal staat. Langs de 
slootranden is wel een kruiden- en bloemrijke strook van ongeveer 3m ontwikkeld.  

Op het drukdrainageperceel is een diverse vegetatie met veel variatie is soorten, kleur en structuur. 
Langs de slootranden is een strook van ongeveer 3m volledig kruiden- en bloemrijk. Duidelijk te zien 
is dat op de hogere delen van de akkers een soortgelijke, monotone vegetatie is ontstaan als op het 
controleperceel. 

Dit pleit er echter niet voor om de grondwaterstand op een drukdrainageperceel nog verder omhoog 
te brengen. Op de lage delen van het drukdrainperceel was in dat geval een toename van witbol, 
maar ook krulzuring zichtbaar. Indien er zaden van krulzuring in de zaadbank zitten, kunnen deze 
mogelijk hun kans grijpen bij te grote verhoging van het grondwaterpeil. 
Bovendien zou de methaanuitstoot dan ook te hoog uit kunnen vallen, aangezien het grondwaterpeil 
dan boven de 20 cm onder maaiveld zou kunnen worden gebracht.  

Foto 1 luchtfoto 9 juni 2021 drukdrainage perceel links <> controleperceel rechts 
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C.2. Agrarische effecten – Gewasopbrengst (Grasvoorraad) 
 
De grasvoorraad gemeten over de tijd had een relatie met de grondwaterstand. In 2020 werd 
gemiddeld geen significant verschil gevonden voor de grasvoorraad tussen het drukdrainage- en 
controle perceel, de spreiding was geregeld erg groot (p=0,16).  
 
Echter was er over tijd wel een significant verschil tussen het drukdrainage- en controleperceel op 
een aantal momenten, zie figuur 16 (p=<0,001). In 2021 werd er een trend gevonden dat de 
grasvoorraad verschillen tussen de behandelingen (p=0,06). Ook hier was over tijd wel een significant 
verschil in grasvoorraad op een aantal momenten (p=<0,001).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een hogere grondwaterstand zorgt dus voor een significant vertraagde gewasgroei maar leidt niet tot 
een lagere gewasproductie op moment van maaien (medio juni).  
 
C.3. Agrarische effecten – Voederwaarde 
De voederwaarde liet voor beide jaren geen significante verschillen zien, voor geen van de 
parameters in figuur 17.   

 

 
  

Figuur 16 Grasvoorraad in mm gemeten boven maaiveld in 2020 (L) en 2021 (R). Momenten met een * zijn 
significant van elkaar verschillend. 

Figuur 17 Voederwaarden in 2020 en 2021 
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D. Conclusies 
1. Is het mogelijk om door middel van drukdrainage de grondwaterstand op een optimaal peil voor 

weidevogels te brengen en te houden?  
Wanneer gebruik gemaakt wordt van drukdrainage is het mogelijk de grondwaterstand significant 
hoger te houden ten opzichte van het controle perceel. De grondwaterstand blijft ook binnen de 
streefwaarde die voor grutto’s wenselijk zijn.  
 
2. Neemt de indringingsweerstand af naarmate de grondwaterstand optimaal wordt beheerd ten 

behoeve van weidevogels? 
Er is geen langere indringingsweerstand gemeten in de laag 0-10cm wanneer de grondwaterstand 
optimaal wordt gehouden voor weidevogels. Er was geen verschil tussen het drukdrainage- en 
controleperceel. Op veengrond zal de indringingweerstand zeer waarschijnlijk geen beperking vormen 
voor weidevogels.  
 
3.     Speelt de grondwaterstand een rol in de voedselbeschikbaarheid voor weidevogels (wormen) en 

hun kuikens (insecten)? 
Er is geen verschil in aantal wormen per m² in de laag 0-10cm. Wel is er een trend in 2020 en een 
significant verschil in biomassa wormen per m² in de laag 0-10cm in 2021 ten voordele van het 
controleperceel. De biomassa wormen per m² blijft gedurende deze twee jaar onafhankelijk van de 
behandeling voldoende tot goed voor weidevogels. 
 
Er is geen verschil in aantallen en grootte van insecten tussen de behandelingen voor beide jaren. De 
insectenaantallen nemen toe naarmate het voorjaar vordert.  
 
4. Heeft het verhogen van de grondwaterstand invloed op de gewasgroei, gewasproductie, 

voederwaarde en vegetatiesamenstelling?  
Een hogere grondwaterstand zorgt voor een significant vertraagde gewasgroei maar leidt niet tot een 
lagere gewasproductie op moment van maaien. De voederwaarde verschilde niet tussen het 
drukdrainage- en controleperceel. De vegetatiesamenstelling is wel beïnvloed door hogere 
grondwaterstand waarbij er een hoger aandeel gestreepte witbol, straatgras en zachte dravik is 
gemeten.  
 
5. Heeft grondwaterpeilverhoging tot 20-30 cm onder maaiveld d.m.v. drukdrainage een positief 

effect op de weidevogelstand? 
Het aantal weidevogels dat de proeflocatie bezoekt is substantieel toegenomen. De plas-dras 
situaties die met drukdrainage zijn gecreëerd, trekken weidevogels aan. Van de kievit hebben in 2021 
(en wellicht 2020) de 1e broedgevallen plaatsgevonden. Grutto’s in paarvorm hebben de percelen ook 
al verkend, maar zijn nog niet tot broeden gekomen, van de tureluur heeft hoogstwaarschijnlijk een 
paartje in 2021 gebroed.  
In de kuikenfase (mei en juni) trekken tureluur- en gruttogezinnen naar de percelen met drukdrainage 
toe. Ze komen van naburige weidevogelclusters, maar weten de drukdrainagepercelen goed te 
vinden. Dit kan gunstig zijn voor de toekomst, aangezien weidevogels zo het gebied leren kennen. 
 
Het bovenstaande in ogenschouw nemende, kan worden geconcludeerd dat verhoging van de 
grondwaterstand d.m.v. drukdrainage mogelijk is, kan worden vastgehouden en weidevogels naar 
het gebied trekt. Bij percelen met hoogteverschillen is het mogelijk om met AWIS plas-dras te 
creëren op de lagere delen. 
 
Het effect van drukdrainage op de voedselbeschikbaarheid van weidevogels en hun kuikens is op de 
proeflocatie, met het huidige beheer, beperkt.  
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Drukdrainage lijkt daarmee niet een sterk bepalende maatregel te zijn voor de bevordering van het 
weidevogelhabitat op veengronden, maar heeft ook geen negatieve invloed. Andere factoren als de 
mate van verschraling, vegetatiesamenstelling, bemesting en timing van maaien en beweiden spelen 
blijkbaar een belangrijkere rol. Microreliëf en de aanwezigheid van greppels hebben invloed op de 
variatie in bodem- en gewaskwaliteit binnen het perceel.  
 
Drukdrainage kan een onderdeel zijn in een set van maatregelen ter bevordering van de 
weidevogelstand in agrarische percelen. 
 
Voor verder onderzoek zou het interessant kunnen zijn niet alleen op de hogere delen, de akkers, van 
een perceel te meten. De vegetatiesamenstelling- en structuur van de lagere perceelsdelen laten 
immers een ander, kruiden- en structuurrijker beeld zien dan de hogere delen. 
 
 

 
 

  
Foto 2  31 mei 2021 ontwikkeling kruidenrijk grasland nabij greppel op drukdrainage perceel  
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Ervaringen/ Aanbevelingen voor beheer 
 
Weidevogelbeheer behelst dat je percelen beheert! Voor toepassing van drukdrainage ten behoeve 
van grondwaterpeilverhoging geldt dit zeer zeker ook. 
 
Je moet het perceel ‘leren kennen’, ‘in de vingers krijgen’! Hoe reageert het op het (substantieel) 
verhogen van de grondwaterstand? Dit vereist -tot je het perceel kent- dat je: 

- Minstens 2 keer per week het perceel bezoekt 
- Een goede plek kiest voor de grondwaterpeilbuizen. Dit om goed te kunnen sturen.  

 
Verder is het van belang om: 

- Rekening te houden met hoogteverschillen binnen het perceel. 
- Te anticiperen op weer(svoorspellingen).  
- De sleufjes van de drijver die rond de infiltratiepomp zitten om groot vuil te vermijden, 

regelmatig schoon te maken. 
- Actief de hydratatievlotter in de waterput te gebruiken. Dit om voldoende druk op te kunnen 

bouwen voor (substantiële) grondwaterpeilverhoging. 
 
Voor percelen die (nog) een te rijke bodem hebben voor kruidenrijkdom, is het zaak om naast de 
grondwaterpeilverhoging ook het graslandbeheer aan te passen. Laat maaien (na 1 juni) heeft dan 
weinig zin. Daarom de volgende aanbevelingen: 
 

- Gras kort de ‘winter’ in en uit! Zorgt voor ‘winterbeweiding’. 
- Geen voorjaarsbemesting toepassen. 
- Als de grasgroei te hard gaat en witbol, zachte dravik en/ of ridder- of krulzuring opkomt, 

voor 23 mei maaien (week eerder grondwaterpeil verlagen)* 
- Als je verder wilt verschralen: na 1e snee in principe niet bemesten** (vervolgens weer tijdig 

2e snede maaien).  
 
*Wel ervoor zorgen dat er broedvogels- of kuikens worden beschermd! 
**Houd ook de Ph van het perceel in de gaten! Als deze niet goed is, kijken wat de beste manier van 
om deze op peil te krijgen. 
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Bijlage I Vegetatiekarteringen  
door Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen 2019 en 2021 
In 2019, het jaar voor de proef (nulmeting) en 2021 zijn vegetatiekarteringen gedaan op alle 3 de 
percelen. Hiertoe werden 6 monitoringsplots uitgezet, gelijkelijk verdeeld over de drie percelen. In 
de plots werden via een zg. transect telling de soorten in de vegetatie bepaald.   
 

  
 
Hieronder de resultaten. 
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