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Nico Neppelenbroek uit Zuidwolde hoeft regenhaspel bij droogte niet uit te rollen

Peilgestuurde drainage houdt land groen
IDA HYLKEMA
DRENTHE - Het is droog in Zuid-

wolde, maar melkveehouder Nico
Neppelenbroek weet zijn grasland
nog groen te houden. Dankzij een
zelfbedacht systeem van peilgestuurde drainage kan hij het vocht
in de bodem houden en hoeft hij
de regenhaspel op de gedraineerde
percelen niet uit te rollen.

ACHTERGROND
Nico en zijn broer Guido Neppelenbroek hebben een melkveebedrijf met 140 melkkoeien. Ze hebben
86 hectare in eigendom, waarvan
op 16 hectare snijmais wordt verbouwd. Ook hebben ze 20 hectare natuurland in gebruik. Op het
bedrijf komen verschillende grondsoorten voor, van lemige zandgrond
met een ondiepe laag keileem tot
droogtegevoelige zandgrond.
Toen in 2014 een deel van zijn
land onder water stond, werd de
waterafvoer verbeterd door het
verbreden van watergangen en het
aanpakken van storende lagen in
de bodem. Dit loste het probleem
van watertekort in de zomer echter
niet op. Neppelenbroek sloeg aan
het tekenen en bedacht een systeem
waarmee hij het grondwater bij
droog weer omhoog kan brengen.
TWEE PEILEN
De basis van het systeem is het
feit dat Neppelenbroek gebruik kan
maken van twee waterpeilen, vertelt
Matheijs Pleijter van Aequator, het
adviesbureau dat het project begeleidt. Een hoog peil van het water-

Nico Neppelenbroek kan met twee kleppen in de hoofdwatergang het waterpeil in het drainagesysteem regelen.
schap tussen het aangrenzende
natuurgebied en het boerenland en
een lager, zelf in te stellen peil.
Neppelenbroek maakte gebruik
van het feit dat de watergang De
Egge, die parallel loopt aan zijn percelen en een hoog waterpeil heeft,
een natuurvriendelijke oever kreeg.
Grenzend daaraan kon de melkveehouder op zijn land een kavelpad maken en de centrale leiding
voor de drainage aanleggen. Dit

Demonstratiebedrijf ‘Boeren met bodem en water’
Het demonstratiebedrijf ‘Boeren met
bodem en water’ van de maatschap
Neppelenbroek is een initiatief van LTO
Nederland onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het streven:
een hogere landbouwproductie en een
verbeterde waterkwaliteit en -kwantiteit.
Om de knelpunten op het gebied van
water op te lossen, vindt er vanuit het

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer intensieve samenwerking plaats tussen de
agrarische sector en de andere waterbeheerders. De agrarische ondernemers
moeten worden gefaciliteerd en de
samenwerking met de waterschappen
en drinkwaterbedrijven moet worden
bevorderd. Onder andere door gebiedsprocessen te starten.

kwam in de plaats van een sloot
die hij aanvankelijk zou graven.
Bij droogte kan hij via een klep het
water uit de Egge in de centrale aanvoerbuis laten stromen.
Deze vertakt in vier betonputten. Daarin zitten ook weer kleppen
waarmee, via de drainagebuizen,
het grondwaterpeil in de aanliggende percelen kan worden geregeld.
Als hij de grond wil bewerken,
kan Neppelenbroek het peil naar
beneden brengen door het lage
peil aan te sluiten. Bij wateroverlast wordt het water via diezelfde
drainagebuizen afgevoerd. Daarnaast heeft de melkveehouder een
plasdras aangelegd die ook wordt
gevoed vanuit de betonputten en
die wordt gebruikt om te infiltreren.
Het systeem is in 2017 aangelegd.
In 2018 verbouwde Neppelenbroek
op een deel van de gedraineerde
percelen snijmais. Dat lukte zonder

beregening. Ook dit jaar heeft hij
medio juli de percelen die zijn aangelegd op het systeem nog niet hoeven beregenen. Aan de groene kleur
is te zien op welk perceel de drainage is aangelegd en op welk perceel
niet. ‘Ik ga ervan uit dat ik hier niet
meer hoef te beregenen.’
Dat is het streven, maar is onder
meer afhankelijk van het gewas dat
geteeld wordt. Pleijter: ‘Het infiltratiesysteem zorgt ervoor dat het
grondwater minder snel daalt. Maar
het is afhankelijk van de worteldiepte van het gewas of je ook echt
zonder beregening kan. Bij aardappelen zal dit bijvoorbeeld lastiger
zijn dan bij gras en snijmais.’
Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar voor Neppelenbroek is wel duidelijk dat het
systeem werkt. ‘Ik kan het iedereen
aanraden. Het peil is met kleppen
en het verdraaien van de pvc-buis
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vrij eenvoudig te regelen’, stelt hij.
‘Wel is het – zoals wij het hebben
aangelegd – een vrij duur systeem,
door de betonnen putten. Het kan
eenvoudiger. Maar we gaan het wel
op deze manier uitbreiden door nog
een extra betonput aan te sluiten en
nog meer land te draineren.’

‘Ik ga ervan uit dat
ik niet meer hoef
te beregenen’
‘Iedere situatie is anders en dat
vraagt om maatwerk’, zegt Pleijter.
‘Het voordeel voor Neppelenbroek
is dat hij gebruik kan maken van het
hoge waterpeil en dat aanvoer van
water kan zonder te pompen. Duidelijk is wel dat peilgestuurde drainage mogelijkheden biedt.’

‘De impact van stalbranden wordt steeds groter’
JOOST DE LA COURT
NIEUW-WEERDINGE - Na de zomer

start de brandweer in onder andere
Drenthe een campagne om agrariërs bewuster te maken van brandrisico’s op hun bedrijf. ‘Brand op je
bedrijf is waarschijnlijk het meest
vreselijke dat je kan overkomen’,
zegt LTO-regiobestuurder Brenda
Timmerman uit Nieuw-Weerdinge.

INTERVIEW
U heeft onlangs overleg gehad met de
Regionale Brandweer Drenthe. Wat
was de aanleiding?
‘Net als veel andere boeren maak ik
mij zorgen over het brandrisico op
agrarische bedrijven. Over de grote
aantallen dieren die het slachtoffer

kunnen worden van een stalbrand,
maar ook over de negatieve uitstraling die zoiets veroorzaakt. Alles
wat je kunt doen om het tegen te
gaan, is dus meegenomen.’
Wat kwam er uit het gesprek met de
Drentse brandweer?
‘Er komt op korte termijn een landelijke campagne om als brandweer
op de bedrijven zelf voorlichting te
geven. We hebben er als LTO en de
regionale brandweer bij de landelijke korpsleiding aan moeten trekken
om daar aandacht voor te krijgen.
‘Dat het is gelukt, is mooi. Want
voorlichting op het erf spreekt veel
meer aan dan een presentatie met
spreadsheets in een zaaltje. Als je
zo direct op specifieke risico’s wordt
gewezen, schrik je er toch van. En je

krijgt direct gericht advies.’

brandweer, de lijnen zijn kort.’

Een brandweerman of -vrouw op je
bedrijf, is dat niet een soort inspectie?
‘Er is mij verzekerd dat de brandweer niet langskomt met meer
regels. Zo’n bezoek is puur preventief bedoeld, zo van: kijk daar eens
naar en let daar op. Verder werken
we als LTO goed samen met de

Over regels gesproken, ligt daar niet
nog een taak voor LTO?
‘Je kunt stellen dat de regelgeving
niet altijd even logisch is. Vanuit
de veranderde welzijnseisen wordt
meer ventilatie voorgeschreven.
Maar juist die ventilatiekanalen
vormen in stallen voor varkens of

Met voorlichting van de
brandweer op je eigen erf
word je direct op specifieke
risico’s gewezen. Daar
schrik je toch van.
Regiobestuurder Brenda Timmerman van LTO Noord
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pluimvee bij brand een groot trekgat.
‘Je kunt als wetgever wel meer dierenwelzijn nastreven, maar let
dan ook op de risico’s van dit soort
maatregelen.’
Bij een stalbrand hoor je ook maatschappelijke kritiek. Is dat terecht?
‘In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn er niet meer stalbranden dan vroeger. Wel is de
impact groter, omdat in de huidige
stallen veelal meer dieren worden
gehouden onder één dak.
‘Als er dan wat gebeurt, zijn de
gevolgen dus veel groter. Het leidt
tot meer dierenleed en tot imagoschade voor de hele sector. Reden
te meer om daar serieus mee aan de
slag te gaan.’

