
Klei in veen: 
doorontwikkeling 
van een oud principe 
Veenbehoud door slimme kleitoepassing
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De veenweiden vormen een bijzonder, 

maar ook kwetsbaar gebied. Bijzonder door 

de karakteristieke langgerekte percelen, 

omsloten door water, de weidende koeien 

en de specifieke biodiversiteit waaronder 

weidevogels. Kwetsbaar vanwege de steeds 

verder dalende bodem als gevolg van afbraak 

van de organische stof door de ontwatering in 

het gebied. Met niet alleen bodemdaling tot 

gevolg, maar ook uitstoot van broeikasgassen. 

Zo is maar liefst 2,5% van de totale Neder-

landse broeikasgasemissie afkomstig van 

veenafbraak (Van den Akker et al., 2008). Ont-

wikkelingen met een negatief effect op wonen, 

werken en leven in de veenweiden, maar ook 

met effect op de rest van Nederland. 

Het inbrengen van klei (lutum) in veengrond 

is mogelijk een effectieve maatregel om de 

afbraak van organische stof in veen af te 

remmen en daarmee ook de bodemdaling 

te beperken. Kleideeltjes kunnen namelijk 

een sterke binding met organische deeltjes 

aangaan en bovendien verlopen de afbraak-

processen bij een hoger kleigehalte trager. 

Daarmee zou klei in veen een kansrijk 

perspectief voor de veenweiden kunnen zijn. 

Reden genoeg voor het Veenweiden Innova-

tiecentrum (VIC), Royal HaskoningDHV en 

Louis Bolk Instituut om de kansen, voor-

waarden en consequenties van het gebruik 

van klei voor veenbehoud te onderzoeken.

Klei in veen, een duurzaam 
perspectief voor veenbehoud  
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Veen Klei

Veengrond bestaat voor een groot deel uit 

plantaardig materiaal dat tijdens duizen-

den jaren is opgebouwd uit afgestorven en 

onverteerde planten. Door de zuurstofloze 

omstandigheden in de toen nog niet ontwa-

terde veengronden, kon opbouw van orga-

nisch materiaal plaatsvinden. Zo zijn veen-

lagen ontstaan die plaatselijk tot meer dan 

10 m dik waren. Sinds de middeleeuwen 

zijn steeds grotere veengebieden ontwaterd. 

Nu is ongeveer 80% van het Nederlandse veen- 

areaal in gebruik voor landbouw, en dan 

vooral als grasland voor de melkveehou-

derij. De ontwatering die landbouw op veen 

mogelijk maakt, zorgt echter voor veenaf-

braak: het opgebouwde organisch materi-

aal wordt onder zuurstofrijke omstandighe-

den alsnog afgebroken. Dit leidt tot uitstoot 

van CO2, tot bodemdaling en afname van 

het veenweiden oppervlak.

Klei bestaat voornamelijk uit lutum, grond-

deeltjes kleiner dan 2 µm die zijn samen-

gesteld uit silicium- en aluminiumhoudende 

mineralen. Door de vorm en samenstelling 

van de gronddeeltjes kunnen water en 

nutriënten beter worden vastgehouden. 

Grond die voor meer dan 8% bestaat uit 

lutumdeeltjes, wordt aangemerkt als klei; 

hoe meer lutum, hoe zwaarder de klei. 

Klei wordt afgezet via rivieren en de zee 

en komt jaarlijks in grote hoeveelheden 

beschikbaar; bijvoorbeeld bij afgravingen 

van natuurgebieden maar ook als kleibag-

ger uit rivieren en vaarwegen. Deze kleibag-

ger komt meestal terecht in depots of wordt 

gebruikt voor geluidswallen of als vulling 

van zandgaten. Kleibagger kan echter prima 

dienst doen als bodemverbeteraar voor de 

landbouw. Wanneer klei en veen (dus lutum 

en humus), met elkaar worden gemengd, 

ontstaat er een kleihumuscomplex. Een 

combinatie die zorgt voor vochtiger en 

steviger grond. En daarmee voor minder 

bodemdaling en betere draagkracht.



Nieuwe inzichten en 
technieken vanuit een 
oud principe

Kleibagger gebruiken voor verbetering van 

landbouwgrond en bodemleven is niet nieuw. 

Al in de 16e eeuw werden veengronden 

bewerkt met een zogenaamd toemaakdek: 

een mengsel van slootbagger en stalmest. 

Vaak aangevuld met stadsafval. Ook toen 

werd het belang gezien van kleibagger voor 

de bodemvruchtbaarheid, het bodemleven 

en de structuur van de grond. Daarvoor liet 

men soms zelfs kunstmatig de polders over-

stromen waardoor dunne laagjes klei wer-

den afgezet. Maar in de toemaak kwamen 

samen met de bruikbare grondstoffen ook 

niet afbreekbare of schadelijke stoffen mee. 

Bij het aanbrengen van klei in veen is daar 

geen sprake van: de te gebruiken klei is van 

natuurlijke oorsprong en wordt vooraf getest 

op geschiktheid. De uitdaging is om kleine 

hoeveelheden klei (lutum) die jaarlijks als 

topdressing worden opgebracht, geleidelijk 

in te laten spoelen om hiermee ook de  

diepere veenlaag te bereiken. Het is de 

bedoeling dat kleideeltjes samen met de 

makkelijk afbreekbare organische stof in 

het veen, een stabiel klei-humus complex 

vormen. Door deze binding van organische 

stof vertraagt de afbraak in de bodem. 

Eerder onderzoek in veengrond liet zien dat 

de afbraak van organische stof (uitgedrukt in 

potentiële C mineralisatie) lager is op perce-

len die rijker zijn aan klei. (Deru et al., 2018). 

Klei in veen levert naar verwachting een bijdrage aan:

• Beperking van bodemdaling van veen c.q. verbetering draagkracht van de bodem.

• Vermindering van emissie van broeikasgassen en stikstof door minder afbraak van 

veen (efficiëntere kringloop, waterkwaliteit).

• Een verminderde afkalving van slootkanten.

Game changer: 
bagger wordt
waardevolle grondstof
Voor zowel Rijkswaterstaat 

en de Waterschappen als voor 

de landbouw is de toepassing 

van klei in veen een kansrijk 

perspectief; waar kleibagger 

voor de één een restproduct 

is, blijkt het voor de ander 

een waardevolle grondstof te 

zijn. Hiermee kunnen beide 

partijen stappen maken naar 

klimaatneutraal.
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Figuur 1: Relatie tussen kleigehalte van de bodem en potentiële C-mineralisatie in twintig veengraslanden van 
melkveehouderijbedrijven in het Westelijk veenweidengebied. Bron: Deru et al., Applied Soil Ecology (2018)
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Onderzoek naar mogelijk-
heden voor succesvolle 
kleitoepassing

De tijd dat er ‘zomaar’ van alles op het land 

gebracht mocht worden, ligt achter ons. Daar-

om is ook voor een kansrijk perspectief als 

klei in veen, eerst antwoord nodig op vragen 

met betrekking tot de werking, beschik-

baarheid, toepasbaarheid en verwerking van 

klei in veenbodems. En moet er een heldere 

kosten- en batenanalyse en plan van aanpak 

komen voor monitoring van de effecten. Om 

dit voor elkaar te krijgen richt het proces 

zich op de volgende vragen en opgaven: 

Toetsen van de werking
Kan aangebrachte klei 

organische stof uit veen 

inderdaad binden? Welke kleisoorten 

zijn mogelijk geschikt voor toepassing 

op veen? Kunnen we onder laboratorium- 

omstandigheden meten dat aanbrengen 

van klei de afbraak van veen vermin-

dert? Is de effectiviteit afhankelijk 

van bepaalde factoren (bijvoorbeeld 

kleisoort), en zijn deze factoren ook te 

beïnvloeden? De antwoorden op deze 

essentiële vragen worden door kennisin-

stellingen opgepakt en vormen de basis 

voor verdere uitwerking en toepassing. 

Risico’s 
Voor succesvolle toepassing 

van klei in veen is het essen-

tieel dat de opgebrachte klei geschikt 

en duurzaam is. Daarom is het noodza-

kelijk de langjarige consequenties voor 

de ontvangende partij in kaart te brengen 

(milieu, biodiversiteit, agrarische 

productie) en mogelijke oplossingen te 

verkennen. Voor de melkveehouder of 

grondeigenaar die over kleitoepassing 

op zijn grond nadenkt, moeten mogelijke 

risico’s vooraf worden onderzocht en zo 

goed mogelijk afgedekt. 

      

Hoeveelheid benodigde 
klei
Hoeveel klei is er daadwer-

kelijk nodig? De Veenweiden in West 

Nederland beslaan ongeveer 1/3 van 

de totale oppervlakte veenbodems in 

Nederland. Ook in Overijssel en Fries-

land zijn substantiële veengebieden 

aanwezig. De focus ligt op de veengron-

den waar zeer weinig of geen lutum 

aanwezig is; deze oppervlakte bedraagt 

ongeveer 70-100.000 ha. Verdeeld over 

een periode van 10 jaar, zou in theorie 

zo'n 100 tot 300 ton kleibagger per 

hectare kunnen worden aangebracht, 

grofweg zo’n 10 tot 30 kilo droge stof per 

vierkante meter.

Stel dat 5 cm (50 l/m²) klei nodig is om een 

gewenst blijvend effect te bereiken en dat 

dit met 0,5 cm per jaar in het veen wordt 

ingebracht (gedurende 10 jaar); dan is 

10.000 (m2) x 0,005 (m) = 50 m3 kleibagger 

per ha per jaar nodig. 

Voor de 25.000 ha in Utrecht is dit totaal 

1.250.000 m3 / jaar. Dat lijkt veel maar 

jaarlijks komen er in Nederland meer-

dere miljoenen m3 klei/kleibagger vrij bij 

natuurontwikkelingsprojecten, ruimte voor 

de rivier, baggerwerkzaamheden etc. 
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Inbrengen van klei 
Hoe krijg je de benodigde 

klei in de veenweidebodem? 

Bestaande en nieuwe technieken om 

klei over de veenbodem uit te spreiden  

of zelfs in de bodem te brengen  

worden op hun merites beoordeeld. 

Daarvoor bieden huidige technieken als 

de baggerspuit, sleepvoet of het droog 

aanbrengen in de vorm van kleikorrels 

voldoende aanknopingspunten. Essen-

tieel is dat de klei door inspoeling en 

bodemprocessen dieper in de veenbodem 

komt. Voor de beste slagingskans van 

deze processen wordt eerder gedacht 

aan een hoeveelheid klei van 0,5 cm/jaar 

in plaats van één keer 5 cm. 

Schone of vervuilde 
beschikbare kleibagger
Hoe en waar vinden we 

geschikte klei in de vorm van bagger 

of afgegraven grond? Per jaar wordt in 

Nederland zo’n 8 miljoen m3 bagger 

gewonnen. Het deel dat niet is vervuild, 

kan worden hergebruikt in de land-

bouwkringloop. In nauw contact met 

Rijkswaterstaat en de Waterschappen, 

de grootste baggeropdrachtgevers in 

Nederland, kunnen de beschikbare klei-

baggerstromen en hun kwaliteit in kaart 

gebracht worden. Ook wordt gezocht 

naar beschikbare klei uit natuurgebieden 

of zelfs uit het IJsselmeer.

  

Custom-made klei
Welke klei is nodig op welke 

grond? En welke processen 

zijn nodig om klei te ‘customizen’? Niet 

elke veengrond is hetzelfde en niet elke 

kleibagger heeft dezelfde samenstelling. 

Verplaatsen van kleibagger kriskras 

door Nederland is eveneens een onge-

wenste ontwikkeling. Kunnen we de klei 

in een geschikte conditie brengen voor 

transport zodat er een match ontstaat 

tussen de behoeften van de ontvangende 

percelen en de vraag naar specifieke 

kwaliteit klei? 

Grondverbetering in 
relatie tot milieudoelen
Klei in veen is mogelijk een 

effectieve maatregel tegen bodem-

daling. Een maatregel die bovendien 

past binnen een circulaire economie 

waarbij vruchtbare grond uit de keten 

wordt hergebruikt. Kleibagger wordt 

daarmee een waardevolle en bruikbare 

grondstof. Het toepassen van klei heeft 

mogelijk ook een positieve uitwerking 

op het verminderen van de uitspoeling 

en emissie van nutriënten. Wanneer de 

veenafbraak (mineralisatie) door het 

binden van organische stof met kleideel-

tjes vermindert, heeft dat ook effect op 

de uitstoot van ammoniak, lachgas en 

CO2 en draagt het bij aan schonere lucht 

en water. 

Logistiek, infrastructuur 
en planning
Het is niet wenselijk grote 

hoeveelheden bagger in zware vracht-

wagens over wegen met een slechte 

draagkracht te vervoeren. Het gebruik 

van pijpleidingen met een centraal 

verspreidingspunt die de kleibagger met 

kleinere verpompingsinstallaties op de 

veengrond brengt (sleepslang systemen), 

is een optie die verder wordt onderzocht. 

Ook de verwerking van klei is een punt 

van aandacht: wanneer er bijvoorbeeld 

in december klei wordt opgehaald, is 

deze niet te verwerken in de veengrond. 

Hoe zorgen we voor goede planning en 

logistiek van beschikbare klei?

Verdienmodel
Hergebruik van een rest-

product levert in termen van 

duurzaamheid winst op. Maar het gaat 

ook om economische haalbaarheid. 

De reductie van de uitstoot van broei-

kasgassen moet in relatie staan tot de 

kosten die ermee gemoeid zijn. En de 

milieuwinst, het effect op het klimaat 

en de waarde van het vertragen van de 

bodemdaling dienen in evenwicht te zijn 

met de kosten die gemaakt worden. Een 

belangrijk aspect, want grondeigenaren 

krijgen er een rol bij; die van verzorger 

van de bodem voor algemeen belang.

 

Succesvol ‘verkleien’
Wanneer bevat veenweide-

bodem voldoende klei voor 

minimale veenafbraak? In welke periode 

is verkleien het meest effectief? Hoe 

en hoe snel verloopt de vermenging 

van klei met veen? Wat is het effect van 

regen of droogte? Wat gebeurt er met de 

grasgroei en de botanische samenstel-

ling? Stuk voor stuk vragen waarop de 

komende jaren een antwoord gegeven 

dient te worden.

Ervaringen delen
Diverse organisaties en 

veehouders hebben op kleine 

schaal al ervaring met het opbrengen 

van kleine hoeveelheden klei op veen en 

de consequenties voor bodemvrucht-

baarheid. Het samenbrengen van deze 

kennis en ervaringen, en het gezamen-

lijk oplossen van de beschreven vraag-

stukken, kan de effectiviteit van klei als 

bodemdalingvertragende toepassing 

bevorderen. 
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Klei in Veen is een initiatief van het Veen-

weiden Innovatiecentrum (VIC),  

Royal HaskoningDHV en het  

Louis Bolk Instituut, waarbij wordt 

samengewerkt met diverse partners: 

• Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

• Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

• NMI-agro

• Diverse veehouders in de regio

Contact:
Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)

Oude Meije 18

3474 KM Zegveld

T:  0172 – 409 543 

E:  frank@veenweiden.nl


