
Melkveehouder Jelger Zielhorst op zijn zandperceel in Hengelo waarop een laag van 1 cm klei is aangebracht. „Dit gebied is extreem droog. We zijn afhankelijk van water van boven.”

p enkele plekken in het per-
ceel aan de Blekweg in het 
Gelderse Hengelo lopen res-
tanten van de bietenplantjes 
al uit. Afgelopen seizoen ver-
huurde melkveehouder Jel-
ger Zielhorst het perceel aan 
een akkerbouwer, die er bie-

ten op oogstte. Als je goed kijkt, zijn 
kleidelen zichtbaar tussen het zand. 
De melkveehouder bukt zichtbaar 
verrast neer bij een stuk klei dat uit 
elkaar valt op het acht ha grote zand-
perceel. „Kijk, door de vorst brokkelt 
de klei nu af. Dat is mooi, want zo 
vermengt het zich met de zandgrond. 
Hier zaaien we in april maïs in.” 

6.000 kilo ds gras
Iets verderop staan drie witte paal-
tjes in de grond. Zij geven aan waar 
Zielhorst drie proefstroken met klei 
heeft uitgezet. In het midden steekt 
de waterpuls boven het kale perceel 
uit. Zielhorst kijkt om zich heen. „Af-
gelopen zomer was het grondwater-
peil in dit gebied 5 tot 5,5 meter. Nu 
is dat nog 4,5 meter. We oogstten af-
gelopen seizoen slechts 6.000 kilo ds 
gras. Normaal gesproken is dat 10 
ton. Met de maïs zaten we op 15 ton 
ds in plaats van 20 ton ds die we nor-
maal gesproken oogsten. Overal was 
het droog, maar hier, in het waterwin-
gebied van Vitens, was het helemaal 
extreem. We krijgen daar wel een 
schadevergoeding als gevolg van de 
droogte voor, maar dat is een schijn-
tje. Daar kun je de beregeningsappa-
ratuur niet voor uit de schuur halen.”
Zielhorst: „Helaas ziet Vitens nog 
steeds niet in dat we hier in een zeer 
extreem droog zandgebied zitten. Ze 
houden vast aan een vergoedingen-
stelsel dat voor heel Nederland geldt, 
namelijk dat er wordt gekeken naar 
het neerslagtekort over het hele jaar. 
Dat klopt natuurlijk nooit. Juist in het 
groeiseizoen hebben we het vocht 

 Van zand 
naar zavel of 

lichte klei 

O

Lichte zandgrond verrijken met zware klei voor 

een betere bodem: in het Gelderse Hengelo testen 

twee boeren en proefbedrijf De Marke dit uit. In dit 

waterwingebied is de droogte een groeiend pro-

bleem bij boeren. Hoe werkt het aanbrengen van 

klei op zand, wat zijn de kosten en – vooral – wel-

ke verwachtingen hebben de deelnemers? 

hard nodig. Ik vind dat de rekenme-
thode voor de schadevergoeding als 
gevolg van droogte aangepast moet 
worden naar een eerlijke en reële ver-
goeding.”
Weer terug op de nabijgelegen boer-
derij aan de Varsselseweg, waar Ziel-
horst in maatschap zit met Bennie 
en Diny Hebbink en 70 melkkoeien 
en 40 stuks jongvee houdt, vertelt de 
jonge boer over de proef met klei op 
zandgrond. „Wij zijn hier afhankelijk 
van regen. Als je dan een extra droog 
seizoen hebt, heb je als boer echt een 
probleem. We hebben afgelopen sei-
zoen de maïs beregend en dat heeft 
wel iets gedaan, maar het grasland 
beregenen heeft helemaal geen effect 
gehad. Alles bij elkaar kostte ons dat 
minstens 5.000 euro.”

Verspreiden met meststrooier
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
(DAW) heeft samen met enkele ge-
biedspartners, waaronder de provin-
cie Gelderland, de agenda voor het 
waterwingebied ’t Klooster opgesteld 
om de droogteverschijnselen probe-
ren te beperken. Kern van DAW is dat 
de sector samen met het waterschap 
meer eigen verantwoordelijkheid 
neemt bij de oplossing van waterpro-
blemen. Het aanbrengen van klei op 
zandgrond is hier een uitwerking van. 
Zielhorst: „Op ons perceel hadden we 
eind november een demo om te laten 
zien hoe de klei op de grond aange-
bracht kan worden. We hebben hier-
voor een meststrooier gebruikt en dat 
ging erg goed. Er is ongeveer een laag 
van één cm op het perceel terechtge-
komen. Ook op een grasperceel van 
drie ha hebben we een kleilaag van 
ongeveer een halve centimeter aan-
gebracht.”
De klei voor de proef in Hengelo is 
verschillend van samenstelling en 
is afkomstig van drie plekken in De 
Betuwe en De Liemers, waar natuur 
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