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‘Goed dat boer werkt 
aan antiverdroging’
Waterschap Rijn en IJssel is partner in de Agenda 
van ’t Klooster, ook wel bekend als het anti-ver-
drogingsproject in Hengelo (GD). Het waterschap 
volgt de pilot met kleigrond met interesse.

„Het is goed om te zien dat op deze manier wordt 
gewerkt aan droogtebestrijding. Klei heeft voordelen 
waar wij als waterschap blij mee zijn: het houdt water 
langer vast, verrijkt de grond en spoelt ook minder snel 
meststoffen weg naar watergangen. Vanuit Vruchtbare 
Kringloop-projecten zijn we hier ook al mee bezig, maar 
dit nieuwe initiatief juichen wij natuurlijk toe”, laat een 
woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel weten.  
Zo stelt het waterschap duikerafsluiters ter beschikking 
aan grondeigenaren om regenwater langer vast te hou-
den. Hiervoor hebben zich bijna zeventig grondeigenaren 
aangemeld. 
Het gebied rond ’t Klooster is van oudsher vooral hei-
degrond. Die bestaat uit een dun laagje van soms maar 
15 tot 18 cm zwarte grond met daaronder zogenaamd 
klapzand, fijne tot zeer fijne, leemarme zandgrond. 
Door een laag leemhoudend zand of klei hierop aan te 
brengen en te vermengen met de bovenste laag, ontstaat 
in totaal een dikkere organische laag met bodemleven, 
waar plantenwortels vocht en voeding kunnen halen. 
Kleigrond heeft een groter waterbergend en voor planten 
een groter vochtleverend vermogen dan zand. Door de 
bovenste laag van deze arme zandgronden te vermengen 
met klei, ontstaat een bodem met in totaal meer ruimte 
voor poriën en dus ruimte waar tijdelijk water geborgen 
kan worden. De capaciteit om vocht te leveren voor de 
groei van de plant neemt door deze toepassing toe en 
maakt de bodem minder gevoelig voor droogte.
Een tweede voordeel is dat deze verrijkte bodem minera-
len en voedingsstoffen beter binden en aan de plant af-
geven en dat als gevolg daarvan de risico’s op uitspoeling 
van meststoffen afnemen. Tenslotte neemt ook de dikte 
van de bovenste zwarte laag toe. Dit maakt de bodem 
minder gevoelig.
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Door klei aan zandgrond toe te voegen, verandert zandgrond in de richting van zavelgrond of lichte klei. Tijdens een demo werd de klei met een meststrooier verspreid.

De Betuwse klei kwam eind november aan op het perceel in Hengelo.
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wordt aangelegd. Uit Aerdt komt 
zware, goed hanteerbare zavel met 20 
procent lutum. Uit Lingezegen komt 
zware klei met 40 procent lutum en 
uit Tricht komt zware komklei met 60 
procent lutum.
Ruud van Uffelen onderzocht in op-
dracht van de provincie Gelderland 
wat de maatschappelijke kosten en 
baten van grondtransport zijn. Ook 
is hij nauw betrokken bij deze pilot. 
„Veel goede klei wordt nu snel en risi-
coloos in de nabije omgeving afgezet. 
Dat kan anders. Op de natuurontwik-
keling in Tricht is 50.000 kuub kom-
klei verwijderd. Daarvan is nu 1.000 
kuub naar De Achterhoek gegaan. 
Transport- en dieseluitstoot zijn niet 
direct erg CO2-vriendelijk. Maar als 
je uitstekende, gezonde bovengrond 
goed houdt, legt de grond CO2 uit de 
lucht vast in de vorm van organische 
stof. Dit maakt heel veel goed.”

Hoge verwachtingen
Door klei aan landbouwzandgrond 
toe te voegen, verandert zandgrond 
in de richting van zavelgrond of lichte 
klei, legt Van Uffelen uit. „Dit klinkt 
sommige boeren wat eng in de oren, 
want eigen grond is toch vaak de bes-
te en de grond wordt vaak al vele hon-
derden jaren bewerkt. Maar deze toe-
passing heeft veel positieve effecten. 
Ik heb er hoge verwachtingen van. 
Lutum blijft in de bodem. Compost 
heeft vaak een tijdelijk effect, maar 
klei blijft altijd. Het is niet alleen een 
kwestie van mengen en bewerken, 
maar ook een bodemproces. Ik hoop 
dat dit de nieuwe werkelijkheid gaat 
worden. Daarvoor moeten er nog heel 
wat denkrichtingen anders, is draag-
vlak en geld nodig. De provincie Gel-
derland heeft het in haar Meerjaren-
programma Bodem en Ondergrond 
2015-2020 beschreven. Deze proef is 
een voorbeeld van uitvoering van dit 
beleid.”

Proef op De Marke 
Naast de proefpercelen van Zielhorst 
doen ook proefboerderij De Marke en 
melkveehouder René Hobelman uit 
Varssel mee aan de pilot. Bij De Mar-
ke wordt klei op zand wetenschap-
pelijk getoetst op kleine percelen. Op 
de proefveldjes worden verschillende 
diktes klei aangebracht op maïs- en 
graspercelen. 
Bedrijfsleider Zwier van der Vegte 
heeft goede verwachtingen en is posi-
tief over het initiatief van de provincie 
om de kleigronden vanuit andere ge-
bieden in Gelderland naar De Achter-
hoek te transporteren.
„De provincie draagt de extra kos-
ten voor het transport van de grond 
naar de Achterhoek. De kosten voor 
het aanbrengen en verspreiden van 
de klei zijn voor de boer. Beide par-
tijen maken nu kosten èn doen er hun 
voordeel mee. Met name in waterwin-
gebieden wil de provincie hiermee 
aan de slag, want de provincie is ver-
antwoordelijk voor de grondwater-
kwaliteit.”

Kleilaag tot 10 centimeter
Van der Vegte licht toe dat de klei op 
de proefboerderij in verschillende 
diktes wordt aangebracht. „We ma-
ken op korte termijn percelen met 1, 
2 cm klei, maar ook met 5 tot 10 cm. 
Het is de vraag hoe de klei zich gaat 
mengen met de zandgrond. Op De 
Marke gaan we dit technisch uitvoe-
ren en meten.”
De bodem bevat nu circa 1 procent 
lutum en relatief weinig humus. In 
een aantal varianten wordt dat lutum-
percentage verhoogd tot bijvoorbeeld 
5 procent. Onderzocht wordt hoe dat 
precies kan worden gedaan en hoe-
veel tijd nodig is om via bewerking 
en bodem-processen te komen tot een 
duidelijke verbetering van de land-
bouwbodem. 
Jelger Zielhorst is ook vol vertrou-

wen. „Ik heb het voordeel dat we nu 
niet betalen voor de klei, al betalen 
we wel de loonwerker voor het la-
den en verspreiden van de klei. Ik 
ben sowieso erg positief over kring-
looplandbouw en ben deelnemer aan 
Vruchtbare Kringloop Achterhoek. 
Dit is een proces dat in het begin 
opbrengst kan gaan kosten, maar 
op langere termijn wel een beter en 
gezondere bodem en gewassen ople-
vert. Ik zou graag zien dat de over-
heid inziet dat de gebruiksnormen 
omhoog kunnen en dat we meer vaste 
mest en compost mogen toepassen en 
minder kunstmest nodig hebben. Wij 
passen al compost toe op onze gron-
den. Met de nitraatuitspoeling zitten 
we in dit gebied onder de norm. We 
zijn hier een extensief bedrijf, dus we 
kunnen al iets makkelijker investeren 
in de bodem door bijvoorbeeld min-
der kunstmest en meer compost of 
klei aan te voeren.”

Benieuwd
Melkveehouder Jelger Zielhorst is 
benieuwd hoe de klei zich gaat ver-
houden tot het zand. „De grond moet 
zich met elkaar mengen, maar hoe 
dat gaat is nu nog onzeker.”
De veehouder gaat het perceel dit 
voorjaar niet meer ploegen, maar 
trekt de grond vóór de maïsinzaai 
nog één keer los. „We moeten het van 
het vocht van boven hebben en als dat 
er niet is, moeten we toch kijken naar 
andere manieren om het water in het 
gebied te houden. Ik wil hier graag 
nog lang boer blijven.”


