Toelichting update buisdrainagekaart 2017
Harry Massop en Rini Schuiling
Inleiding
De buisdrainagekaart 2015 (Massop en Schuiling, 2016) is de meest recente landelijke kaart die de
verbreiding van buisdrainage in Nederland in beeld brengt. De verbreiding van buisdrainage is gebaseerd
op informatie uit de meitellingen en aangevuld met informatie uit andere bronnen. Op basis van
vuistregels is informatie toegevoegd over diepte van de drains en de weerstand. Ingeval de boer heeft
aangegeven dat er geen buisdrainage voorkomt of dat het gehele bedrijf is gedraineerd klopt de kaart
met de werkelijkheid. Ingeval het opgegeven areaal met buisdrainage kleiner is dan het
bedrijfsoppervlak is buisdrainage toegekend aan slechts een deel van het bedrijfsoppervlak, hierbij is
gebruik gemaakt van karteerbare kenmerken, zoals gewas, bodem en grondwaterstand. In deze laatste
situatie kunnen de weergegeven locaties met buisdrainage afwijken van de werkelijkheid. De kaart is dus
gedeeltelijk een statistische kaart. Bij het samenstellen van de buisdrainagekaart 2015 was voor enkele
gebieden kaartinformatie beschikbaar over gedraineerde percelen, deze informatie is destijds gebruikt
bij de toekenningsprocedure. Voor waterschap Aa en Maas was op dat moment niet bekend dat er ook
voor dit waterschap een kaart beschikbaar was met locaties van gedraineerde percelen. Om deze
beschikbare informatie van waterschap Aa en Maas mee te nemen in de landelijke buisdrainagekaart
heeft het waterschap Aa en Maas aan Wageningen Environmental Research (Alterra) opdracht gegeven
voor een update van de buisdrainagekaart 2015, de nieuwe kaart wordt aangeduid als buisdrainagekaart
2017.
Gegevens
Het waterschap heeft een vlakkenkaart met buisdrainage aangeleverd (Figuur 1). Deze kaart geeft 2543
vlakken met een totale oppervlakte van 9169.9 ha.

Figuur 1
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Voor het overige kaartmateriaal is gebruik gemaakt van dezelfde kaarten als beschreven in Massop en
Schuiling (2016).
Aanpak en resultaat
De buisdrainagekaart 2015 is gemaakt op basis van de meitellingen van 2012 en de BRP-2012. Voor
deze update zijn bedrijven geselecteerd met percelen binnen Aa en Maas die geheel of gedeeltelijk zijn
gedraineerd volgens de kaart van Aa en Maas (Figuur 1). Om de betrokken bedrijven te selecteren is als
eerste stap een overlay gemaakt van de buisdrainagekaart van waterschap Aa en Maas (Figuur 1) met
de BRP2012-vlakkenkaart van Nederland. Op basis van deze overlay zijn BRP-2012 percelen
geselecteerd die geheel of gedeeltelijk overeenkomen met de vlakken in de buisdrainagekaart van het
waterschap. Van de gevonden overeenkomstige BRP percelen (3288 percelen met 10171 ha oppervlakte)
zijn vervolgens de bedrijven via de bedrijfsnummers vastgesteld. Met deze bedrijfsnummers (1065
bedrijven) worden alle percelen uit de BRP geselecteerd die bij die bedrijven horen, dat zijn 13935
percelen (34801,37 ha). Een deel van de percelen liggen buiten het beheergebied van waterschap Aa en
Maas. Voor deze bedrijven heeft opnieuw de toekenning van buisdrainage plaatsgevonden zoals
beschreven in Massop en Schuiling (2016). Percelen met buisdrainage volgens de kaart van het
waterschap krijgen direct buisdrainage toegekend, als vervolgens het areaal buisdrainage volgens de
opgave in de meitelling per bedrijf nog niet is bereikt wordt het aantal percelen verder aangevuld
volgens de beschreven procedure. Het resultaat op basis van toekenning aan BRP-percelen staat
weergegeven in figuur 2, vergelijkbaar met figuur 11 rechts uit Massop en Schuiling (2016).

Figuur 2

Toekenning van buisdrainage aan polygonen uit de BRP2012.

Een aantal percelen uit het drainagebestand van Aa en Maas vallen buiten de BRP-percelen, deze
percelen zijn later toegevoegd. Verder zijn de volgende gebruiksvormen toegevoegd voor zover deze nog
niet zijn meegenomen:
Boom- fruitkwekerijen
Boomgaarden
Sportterreinen
Kassen
Begraafplaatsen
Bebouwd gebied en infrastructuur en
Vliegvelden
Het resultaat van de samenvoeging met figuur2 is weergegeven in figuur 3. Figuur 3 is vergelijkbaar met
figuur 12 uit Massop en Schuiling (2016).

Figuur 3
(rechts).

Buisdrainage kaart van Nederland (links) en ingezoomed op waterschap Aa en Maas

De kaart in figuur 3 is gebruikt voor de bepaling van de drainagediepte (Figuur 4) en drainageweerstand
(Figuur 5). De drainagediepte is afhankelijk van het grondgebruik en de bodemsoort.

Figuur 4
Diepte buisdrainage buisdrainagekaart 2017, afgeleid op basis van vuistregels en
gebiedsinformatie voor Nederland (links) en ingezoomed op waterschap Aa en Maas (rechts).
De drainageweerstand is afhankelijk van het drainagecriterium en diepteligging van de drains.

Figuur 5 Weerstand buisdrainage buisdrainagekaart 2017, afgeleid op basis van draindiepte in figuur 4
voor Nederland (links) en ingezoomed op waterschap Aa en Maas (rechts).
Figuur 4 en 5 zijn vergelijkbaar met figuur 14 en 16 uit Massop en Schuiling (2016).
In figuur 6 zijn de verschillen weergegeven door de kaarten over elkaar te leggen.

Figuur 6 Verschillen in drainagevlakken tussen drainagekaart 2015 en 2017, nieuwe buisdrainagevlakken
groen (links) en verdwenen buisdrainage rood (rechts)

In figuur 6 links geven de groene vlakken de vlakken weer waaraan in buisdrainagekaart 2017
buisdrainage is toegekend en die in buisdrainagekaart 2015 geen buidrainage hebben. Omgekeerd zijn er
vlakken waaraan in buisdrainage 2015 buisdrainage is toegekend en die in buisdrainagekaart 2017 geen
buisdrainage meer hebben, dit zijn de rode vlekken in figuur 6 rechts.
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