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Klei voor veenbehoud
A next step?

Joachim Deru
Louis Bolk Instituut
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Klei op veen: 
tragere bodemdaling

Van den Akker et al., 2008

Hogere kleigehalte in veen: 
lagere potentiële C mineralisatie

Deru et al., 2017 (Applied Soil Ecology)
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Correlaties potentiële C-mineralisatie 
en bodemparameters

Melkveehouderij

(n=20)

Natuur

(n=20)

Schimmelbiomassa n.s. 0.78 ***

Bacteriële biomassa n.s. 0.55 *

Bodemvocht 0.65 *** 0.83 ***

Kleigehalte –0.62 ** n.s.

C-totaal 0.52 * n.s.

HWC 0.60 ** 0.49 *

WSC n.s. 0.76 ***

Deru et al., 2017 (Applied Soil Ecology)

40 graslanden, westelijk veenweidegebied

KLEI

Klei op veen: 
veen ‘sealen’
met veel klei

Klei in veen: 
organische stof binden
relatief weing klei; infiltratie
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Mechanismen

• Organische stof (OS) bindt zich aan/in macro- en 
micro-aggregaten, en aan kleideeltjes

• Hoe kleiner het deeltje, hoe sterker en duurzamer 
de binding

Fysische bescherming door binding van 
microaggregaten en klei

Six et al., 2002 (Plant & Soil)
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Organische stof en bodemaggregaten

Eyles et al., 2015 (Soil Research)

Duurzame binding in ondergrond
Bodems met klei-inspoeling 

Torres-Sallan et al., 2017 (Nature)
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Relaties klei, C gehalte en 
C mineralisatie

Hassink et al., 1993 (Geoderma)

Stabilisatie organische stof door 
bacteriën en schimmels

Kallenbach et al., 2016 (Nature)
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Samenvatting deel 1:

• Effect van klei op afbraak van veen
– klei op veen

– lutum gehalte van het veen

• Mechanismen in minerale bodems:
– stabilisatie OS heeft een duidelijke relatie met

• aggregaten en klei: fysisch-chemische binding

• bodemleven: bacteriën en schimmels

– NB: aanbregen nieuwe OS in de grond 
• hoeveelheid OS << minerale delen

Klei in veen: 
organische stof binden
relatief weing klei; infiltratieOnderzoeksvragen voor VEEN

Aanbrengen weinig klei op veel oude OS 

• Bindt aangebrachte klei oude OS (veen)?

• Infiltreert opgebrachte klei naar de 
ondergrond? (hoe, hoe snel, hoeveel)

• Is er OS binding in de ondergrond?

• Wat is de rol van bodemleven bij
– infiltratie / vermenging van aangebrachte klei

– stabilisatie OS en / binding aan klei

 Effect op C mineralisatie (veenafbraak)?
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Praktische vragen

• Welke klei? Waar vandaan?

– Fysisch-chemische kenmerken van klei- en slibsoorten

– Oorsprong en beschikbaarheid

• Hoe aanbrengen (nat / droog), hoeveel, etc?

• Totale CO2 footprint aanbrengen + effect

• Impact op C- en N-mineralisatie, grasproductie 

• Logistiek, wetgeving

Onderzoeksaanpak

• Verkenning 
– aanbod klei: kwaliteit, beschikbaarheid
– infrastructuur
– voorbereidende labtoetsen 

• Verdieping
– kolommenproef, veldproef
– effecten op C mineralisatie, grasproductie etc.
– Carbon footprint

• Opschaling
– logistiek, wetgeving
– gebruikerservaringen
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Lopende aanvragen

• Provincie Zuid-Holland / Krimpenerwaard

• Provincie Utrecht

• POP3 (Utrecht)

• Uitvoering: VIC, LBI, KTC, Royal HaskoningDHV 

• Periode 2018-2020

Samengevat:

• Behoefte aan vermindering veenafbraak én aan 
waardevolle toepassing kleibagger 

• Mogelijk kansrijke combinatie, met potentie

• Onderzoek naar effectiviteit en uitvoerbaarheid 
noodzakelijk!
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Dank voor uw aandacht

Joachim Deru
j.deru@louisbolk.nl

mailto:j.deru@louisbolk.nl

