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Klei IN Veen
Klei IN veen is een nieuwe maatregel die veenafbraak, 

broeikasgasemissie en bodemdaling mogelijk kan beperken -
onafhankelijk van waterpeil.

Maaike van Agtmaal
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klei mineralen (< 2 μm)

• reactieve bodemdeeltjes

• kunnen op verschillende manieren binden
aan organische stof

• Vullen open ruimtes op in het veen

I) Mogelijke directe effecten kleitoepassing:

Klei-humus complex vorming

Klei-veen interactie

II) Mogelijke indirecte effecten kleitoepassing:

Verandering waterhuishouding, 
zuurstofbeschikbaarheid,  
microbiële samenstelling en activiteit.
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Hoe test je de werking van Klei IN Veen?

• Onder zoek in het lab: werkt het?
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• Substantiële vermindering CO2

emissie in pilotproef 

• Brede range:10-60% minder CO2 na 

toevoeging klei Controle

Zonder klei

Effect verschilt per type klei

Potentie van klei op veen is groot

• Onduidelijk welke eigenschappen 

effect voorspellen

kleisoorten

Resultaten
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• In Zegveld-veen werken beide 
kleisoorten vrijwel even goed

• In veen uit Gersloot en 
Oldelamer geeft de Friese klei 
geen of een stimulerend effect

Resultaten

Werking hangt of van combinatie veen-klei
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Meten van het effect van kleitoepassing in het 
veld

Kleine en grote proefvelden

1. Testen of kleitoepassing de CO2

emissie kan verminderen 

2. Monitoring klei inspoeling

3. Ervaring aanwending

Start van experiment

6 weken later
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Veldonderzoek 1) meten CO2

Veldmonsters worden 

mee terug genomen 

naar het lab voor 

meting CO2 emissies

monstername

1: guts boring

2: klei is nog zichtbaar in het eerste jaar

3: nemen van intacte veenkolommen

4: labelen

5: meting CO2 in kolommen

6: CO2 metingen in het lab
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Testen van verschillende manieren van 
aanwending
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Wat weten we nu (en wat nog niet)

• We weten nog niet:

? Welke klei eigenschappen het beste 
effect geven (veel verschil tussen 
kleisoorten) 

? Of het bij alle veensoorten werkt

? Hoe lang klei effect geeft en wat de 
langetermijneffecten zijn

? Wat de totale CO2 ‘winst’ is 

? Hoeveel, hoe vaak en op welke 
manier opbrengen het beste resultaat 
geeft

? En nog veel meer……

• We weten dat:

✓Bijna alle kleisoorten effect geven

✓Sommige kleisoorten tot wel 60% 
reductie van CO2 emissie geven

✓Het proces van kleibinding langzaam 
verloopt, de eerste effecten zijn 
meestal zichtbaar tussen 6 en 12 
maanden na toevoeging klei

✓Klei met bestaande machines 
opgebracht kan worden

✓Veldmetingen variabel zijn (maar 
voorzichtig een eerste effect laten 
zien)
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