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Inhoud presentatie
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 Boeren verstand

 Kleibagger kan beter

 Beleid en bewustzijn

 Koppel grondstromen

 Uitdagingen

 Wie gaat dat betalen?
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Sebastiaen Craenhals sluit de kade in 1566
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 23 januari 1566, het doorsteken van 

de dijken in Hollands Noorder 

Kwartier.

 Assendelfvers lieten slibrijk water uit 

het IJ over hun land stromen.

 Diederik Aten heeft in Tijdschrift 

voor Waterstaatsgeschiedenis 

(2010) beschreven: inundatie als 

landbouwmethode.

 Open zeegaten om “tvette waeter” 

binnen te laten.

 Tot 1841, ruim 300 jaar is inundatie 

een methode geweest om landbouw 

gronden te verbeteren.
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“Tvette waeter” stroomt nog steeds Nederland binnen

4



14/03/2018

Project related 3

12 maart 2018

Kleibagger van de rivier naar landbouwgronden
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 Inundatie als landbouwmethode 

bestaat bijna niet meer.

 Dijken zijn op sterkte en geleiden 

het water, samen met het slib, zo 

snel mogelijk naar de zee.

 Het water is beladen met 

uitgespoelde fijne bodemdelen uit 

het stroomgebied. 

 Een deel zal bezinkt in de 

Nederlandse binnenwateren.

 Kleibagger kan je “winnen”.

 Ieder jaar een dun laagje op de 

landbouwgrond. 

 Een technisch oplossing voor 

inundatie als landbouwmethode.

 Gecontroleerde inundatie?  
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“Vettigheijt” op de kade van Arnhem 2018
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8 miljoen m3 (klei)bagger per jaar “gestort”
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Kan het “toepassen” van slib meer circulair?
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RWS Self Supporting River System 
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 In 2050 heeft RWS de ambitie om 

100% circulair om te gaan met 

grondstoffen.

 Het toepassen van slib en bagger in 

diepe plassen is een nuttige 

toepassing.

 Een deel van het slib wordt op die 

manier uit het systeem gehaald.

 Is een deel geschikt voor een 

hogere doelstelling?

 Gebruik de meest geschikte 

kleibagger stromen.

 Overweeg wat de meest 

waardevolle toepassing is.

 Controleer op onoverkomelijk 

bezwaar.
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Beleid en bewustzijn
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 Troonrede 2017: “In Nederland 

voeren we het Energieakkoord 

onverkort uit. Hierin staat de 

reductie van CO2-uitstoot centraal”.

Er zijn meerdere actuele bewegingen 

in beleid en bewustzijn:

 Energietransitie

 Degradatie landbouwbodems

 RWS 100% circulair

 Greendeals

 Gezonde bodem, voedsel

 Klimaateffect door verhogen 

organische stof in de bodem 
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 Werkwijze:

 Ieder jaar dun laagje klei

 Inspoelen tot grote diepte

 Bodemproces tot 

kleihumuscomplex

 Beoogde doel: 

 vertragen mineralisatie veen 

(hypothese)

 Koolstof blijft langer in de bodem

 Bodemdalingssnelheid trager

 Bodemprofiel steviger, koeien 

eerder in de wei
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1,4 miljoen ton CO2 per jaar uit het Groene Hart
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 Uit het Groene Hart emitteert per 

jaar 1,4 miljoen ton CO2

 Bij reductie van 50%: 

 0,7 miljoen ton

 Tegen 21 euro per ton CO2

 Emissiehandelswaarde half 

miljard euro, per jaar
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Bodemdaling Groene Hart 1 cm per jaar.
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 Hoogwater veiligheid is:

 zeespiegelstijging 

 én

 afvoer over de rivier 

 én 

 Bodemdaling

12 maart 2018

Klei in veen

 Natuurlijke inspoeling

 Bewerking

 Bodemproces door bodemorganisme

 Beregenen of met overmaat water aanbrengen

Vraag: hoe krijg je het klei zo diep mogelijk in het veen?

Reacties uit de zaal:

Dat gaat vanzelf als je het tijd geeft.

Daar hebben we technieken voor.
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Perceel van 10 ha

 10-20 kg/m2

 100-200 ton/ha

 1000-2000 ton/perceel

Vraag: hoeveel kleibagger per m2 kan het gras 
verdragen en hoe ga je dat verspreiden?

Reacties uit de zaal:

Bedoel je natte bagger of droge stof? 10 kg droge stof.

In de uiterwaarden is het ook geen probleem.

Voordat het gras gaat groeien, best veel.
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In het groot, bijvoorbeeld 1 M ton per jaar

1 miljoen ton kleibagger te verdelen:

 Februari en maart

 10 kg/m2, 100 ton/ha, enkele jaren herhalen

 10.000 ha (van de 200.000 ha Groene Hart)

Vraag: hoe krijg je 1 M ton kleibagger van de wal naar 
het erf?

Reacties uit de zaal:

Er kan weinig zwaar verkeer bij. Moet over water of 
persen.

In vergelijk met het mest rijden is dit relatief weinig.
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Proefprojecten

 Grondslag Veen – POP3  Louis Bolk Instituut

 Vraag: wie doet er mee?

 Vraag: wat moeten we doen om het  mogelijk te 

maken (omgaan met belemmeringen)?

Reacties uit de zaal:

Meerdere boeren zijn geïnteresseerd voor een proef op 

eigen land.

Aandacht is nodig voor ongewenste verontreiniging.
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Geld en waarde

 MKBA  negatieve gevolgen bodemdaling

 CO2 footprint van veenweidemelk

 Wateroverlast en waterbeheer

 CO2 emissie handel

 Nutriënten beheer en bedrijfsvoering

 MKBA voor nuttig toepassen van kleibagger

 Grondprijs

 Economische waarde van de werkgelegenheid

 Imago en goed gevoel

 Algemeen belang

 Vraag: hoe verdeel je de kosten en opbrengsten?
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linkedin.com/company/royal-haskoningdhv

@RHDHV

facebook.com/RoyalHaskoningDHV
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Ruud.van.Uffelen@RHDHV.COM

06 50 21 34 92

www.veenweiden.nl


