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Even voorstellen: Jacqueline Ulen

• 29 jaar

• Opgegroeid op melkveehouderij in 
NB

• Opleiding: Msc Plant Sciences –
Wageningen Universiteit

• Werkervaring:
• organisatieontwikkelaar bij 

Oneplanetcrowd (crowdfunding)
• onderzoeker ruwvoerteelten (WUR 

Open teelten)

• Sinds 2020 fulltime aan de slag op 
ouderlijk melkveebedrijf



Even voorstellen: Melkveehouderij PWS Ulen

• Familiebedrijf in Asten, 

Zuidoost Brabant

• 370 melkkoeien

• 175 jongvee

• 150 ha grond

• Huisperceel ± 60 ha



Water als element in kringlooplandbouw
Sub-irrigatie als voorbeeld

In deze presentatie:

- Kringlooplandbouw in melkveehouderij

- Rol van vocht in kringlooplandbouw

- Sub-irrigatie als voorbeeld

- Het systeem

- Toegepaste innovaties

- Resultaten in het veld

- Ook aan de slag met sub-irrigatie? → Checklist o.b.v. onze ervaringen



Wat betekent kringlooplandbouw voor de melkveehouderij?



Productiefactor bodem belangrijk 
om eigen mest efficiënt om te zetten naar ruwvoer



T.b.v. deze dag zoomen we in op de bodem & vochthuishouding



Zonder voldoende vocht

→ geen goede benutting van mineralen 

→ inefficiëntie in kringloop 

→ op inspelen d.m.v. management



Uitdagingen m.b.t. vocht

Het grootst op Droge Hoge Zandgronden

Worden groter door klimaatverandering:

- Hoeveelheid regenval blijft onveranderd

- Buien worden heviger

- Periodes van droogte worden langer



Nu & in de toekomst gewassen v. voldoende vocht voorzien

Hoe? 

Meerdere wegen leiden tot Rome

Op onze huiskavel gekozen voor sub-irrigatie

Noot: deze aanpak ik niet overal mogelijk, nodig of wenselijk



M.b.t. onze huiskavel

Situatie vóór aanleg systeem

‘Gedeeltes van de kavel zijn vaak te droog, bij de lage 
gedeeltes is er eerder sprake van wateroverlast.’



Boer zoekt water

• Deze problematiek omgezet naar 
project

Met





Het gebied & de stuw

• Geselecteerde kavel ±50 ha

• Stuw staat vóór huiskavel

• Geen stuwen binnen huiskavel

• → verval

• →mogelijk om water in te laten 
zonder gebruik v. energie

Stuw Voordeldonkse
Broekloop (bovenstrooms) 
Bron sub-irrigatie

Stuw Voordeldonkse
Broekloop (benedenstrooms)





Het systeem stap voor stap
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Het systeem stap voor stap

Hoofdaanvoerleiding

Distributieput

Aanvoerleiding per 
compartiment

Drainagebuizen

Afvoerleiding per 
compartiment

Taludbak



Innovatieve toepassingen: meetdrains
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Meetdrains: geven 
gemiddelde grondwaterstand 
weer van het compartiment

Stijgbuis

Drain
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Innovatieve toepassingen: toevoerregelaars

Modulerende toevoerregelaars:
- Gewenste grondwaterstand

is in te stellen
- Zodra betreffende 

grondwaterstand bereikt is, 
wordt de aanvoer 
dichtgeknepen

Er wordt niet meer oppervlakte 
water gebruikt dan gewenst

Peil van compartiment

Aanvoerleiding

Hefinrichting met 
instelbaar peil



Systeem in beeld

Distributieput

Modulerende 
toevoerregelingen

Meetdrains



Systeem in beeld

Water afvoeren

Tablubak

Water vasthouden



Resultaten

Seizoen 2019: zeer droog gepaard met hitte

• Géén verdroging van het gras, gras blijft groen

• Bij hitte wordt grasgroei (alsnog) tot stilstand gebracht



Resultaten

Seizoen 2020: natte start, droog voorjaar

• Tussen 1e en 2e snede 2,5mm regen gevallen

• Toch is de bouwvoor vochtig gebleven

• Grondwaterstand 50 tot 70 min maaiveld

• → 1e en 2e snede gras niet hoeven te beregenen

• Geen verdroging

• Prima grasgroei



Resultaten in beeld



Sub-irrigatie geeft klimaatadapatie inhoud
Sub-irrigatie draagt (in onze situatie bij) aan kringlooplandbouw



Ook aan de slag met sub-irrigatie?

Wat erbij komt kijken:

1. Functioneel systeem

2. Vergunningen

3. Gebruik



1. Functioneel systeem

Algemeen: # compartimenten ↑  → complexiteit ↑

Checklist:

Is mijn bodem geschikt voor sub-irrigatie?

• Maak diepe boringen tot 3m diep
• Zijn er 1 meter onder het maaiveld of dieper wel storende aanwezig waardoor het water 

vastgehouden kan worden?

• Teveel zand/keien → teveel wegzijging

• Maak boringen tot 1 meter diep
• Is het peil wel goed te stuwen?

• Tot 1m zouden er eigenlijk géén storende lagen aanwezig moeten zijn



1. Functioneel systeem

Checklist (vervolg)

Ga na of er water is dat ingelaten kan worden

Ga na of er (voldoende) verval is
• Vraag een iemand om door te rekenen of: het water alle compartimenten bereikt en het mogelijk is om het gewenste peil te 

bereiken.

Indien natuurlijk verval beperkt is, overweeg maatregelen, bijv.:

• Peilverhoging stuw mogelijk?
• Water overpompen in hogere bak?

• Extra stuw in beek?

• Egaliseren?
• Diameter en type aanvoerbuis aanpassen? → deze maatregel hebben wij 

toegepast



1. Functioneel systeem

Checklist (vervolg)

Ga na of de betreffende percelen vlak genoeg liggen

Zo niet, overweeg om te egaliseren

Voorbeeld:

Hoogteverschil binnen beoogd compartiment 1 meter

Beoogde gemiddelde grondwaterstand 0,50 m maaiveld

→ Perceel zal gedeeltelijk onder water komen te staan



1. Functioneel systeem

Welke functionaliteit streef je na?

• Peilgestuurde drainage vs. sub-irrigatie

• Hoe schoon water in te laten (geen vuiligheid/goede waterkwaliteit)? Gekozen voor inlaatrooster Promeco

• Hoe diep moeten de drains liggen?

• Om de hoeveel meter drains?

• Waar staan objecten je niet in de weg? Taludbakken --> in beek.

Regelsystemen staan in en bij
goed zichtbare putten

• Water afsluitbaar per compartiment? Water regelbaar/compartiment

Etc.



2. Vergunningen

Benodigde vergunningen (in ons geval):

1. Aanlegvergunning gemeente peilgestuurde drainage, dempen sloten, plaatsen 
doorvoerbuis. Vooraf: Flora & Faunaonderzoek

2. Watervergunning Waterschap Aa en Maas

3. Aanlegvergunning egaliseren gemeente + melding egaliseren provincie. Vooraf: 
archeologisch onderzoek



3. Gebruik

Sub-irrigatie = wat complexer dan peilgestuurde drainage

Wat is het gewenste peil? Volgens onderzoek -60 tot -80 op zand

In groeiseizoen → gewenste peil bereikt → anticiperen op weersvoorspellingen:

• (In aanloop naar) droge periode → water blijven bufferen

• Wisselvallige periode verwacht?→ in droge periode al stoppen met water 
aanvoeren zodat verwachte regen gebufferd kan worden.



Boer zoekt water

• Dank voor uw aandacht

• Meer weten of komen kijken? 

Twijfel niet. Neem contact op met Jacqueline 
Ulen via melkveebedrijf.ulen@outlook.com

mailto:melkveebedrijf.ulen@outlook.com

