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 KLEI PUTTEN

afbeelding omslag: 
Roel van Tour

Souvenirs Revisited Porcelains, Cynthia Hathaway, 
hand produced by Inge ven der Bosch, 2013

Route: Langs de kralenketting van kleiputten die door De Bovenlanden kronkelt
Gids: Hanneke Oort (keramiste); met special guests Cynthia Hathaway en Brecht Duijf 
(ontwerpers)

HUNNIE KLEI PUTTEN 
zATERdAg 21 SEPTEmbER 
14.00-17.00

Voor het eerst sinds honderd jaar 
putten we weer klei uit de historische 
kleiputten van De Bovenlanden en 
geven we een eigen draai aan de 
pijpenkopjes die in het toemaakdek* 
bewaard zijn gebleven.  
Met digitale veldlezing van adviseur 
openbare ruimte Hans van de Markt 
en masterclass klei doorwerken van 
pottenbakster Hanneke Oort.

Nodig: buitenuitrusting, eigen mok, 
spieren
Plaatsen: onbeperkt
Locatie:  Hunnie Veldwerkplek & 
Oudste kleiput van De Bovenlanden

*toemaakdek: stadsafafval ver-
mengd met vuile grond en puin 
waarmee het land werd opgehoogd 
in ruil voor turf dat als brandstof aan 
Amsterdam verkocht werd.

De Bovenlanden liggen op -1,6 NAP. Dat is eigenlijk nog vrij hoog als je het vergelijkt met 
ander bovenland in dit gebied. Dat komt, je zit hier al enigszins in die oksel van de Vecht en 
de Kromme Rijn. Vandaar ook die kleiputten, daar waren tussenriviertjes en kortsluitingen 
tussen de grote rivieren - daar is dus wat klei terecht gekomen en daardoor is de grond 
ietsie zwaarder dan de echte pure veen die je daar hebt. Het is minder gezakt omdat er klei 
in zit en dat klinkt niet in. Het veen klinkt in, maar de wat steviger grond niet. – Historicus L.
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Het ontstaan van het veenweidelandschap

De veenweiden zijn het landschap van het Groene Hart. Veen bestaat vooral uit 
plantenresten. Dood plantenmateriaal vergaat langzaam onder natte omstandigheden. 
In het veen kun je soms overblijfselen van planten herkennen die duizenden jaren 
geleden leefden. Soms zijn zelfs hele boomstammen of lijken bewaard in het zure veen. 
De veenweiden zijn door de brede sloten verdeeld in lange, smalle percelen. Het water 
in de sloten staat hoog, vaak ligt het land niet meer dan 30 tot 40 cm boven het water.  
Hier en daar ligt een geriefhoutbosje.                      
De dorpen zijn vaak kilometers lang en hebben alleen een smalle bebouwing aan 
beide zijden van de weg. Deze lintdorpen zijn met elkaar verbonden door de zuwen, 
de wegen die lang geleden door het veen werden aangelegd. De structuur van dit 
landschap is duizend jaar geleden ontstaan. Bij de ontginning werden voor de ontwa-
tering sloten gegraven om het moeras te ontwateren. Er werden op geregelde afstand 
van elkaar ontginningsbases aangelegd van waaruit men verder werkte. De sloten 
liggen er nog zo als duizend jaar geleden en de ontginningsbases met de boerderijen 
werden de lintdorpen van nu. De veenweide is een open landschap want de bomen 
worden er niet oud. De ondergrond is slap en als de bomen te groot worden waaien ze 
om. Alleen knotwilgen, die regelmatig geknot worden, houden het hier wat langer uit, 
maar ouder dan vijftig jaar worden ze zelden.

De veenweiden liggen 
op een veenpakket dat 
in het westen vele meters 
dik is en dat in de 
oostelijke Vechtstreek 
uitwigt tegen het zand 
van ’t Gooi en de 
Utrechtse Heuvelrug. 
Het oorspronkelijke 
moeraslandschap lag 
meters boven de 
veenrivieren. Toen 1000 
jaar geleden het moeras-
sige veenland geschikt 
gemaakt werd voor het 

agrarisch bedrijf, werden sloten gegraven om het water te laten afstromen naar de 
rivieren. De bovenste laag veen kwam boven het grondwaterpeil te liggen. Veen zakt 
in elkaar en verteert als het boven water komt en er blijft weinig van over. Het land 
zakt en wordt drassiger. Men noemt dit de ‘ inklink’ van het land. Om het agrarisch 
bedrijf toch te kunnen blijven uitoefenen moest de grondwaterstand verder verlaagd 
worden. Zo ging dat eeuwen door zakte het landschap steeds verder.

I. Kleiputten

Middenin al het veen bewaart veenweidelandschap De Bovenlanden ook klei. 
Een verdwenen arm van rivier de Vecht heeft die klei afgezet. Uit de ligging van de 
ketting van kleiputten kun je afleiden hoe de Vecht vroeger liep. De klei diende voor de 
ophoging van dijken en kades en versteviging van erven en wegen. De kleiputten van 
De Bovenlanden zijn, naast geriefhoutbosjes waar de boeren het voor hekken en de 
stal benodigde hout haalden, landschapselementen die laten zien hoe mensen door de 
eeuwen heen het landschap gebruikten.

Naast kleiputten bestaan er ook veenputten of petgaten. Pet betekent put. Hoewel het 
verschil met kleiputten niet altijd duidelijk te zien is, hadden die een heel andere 
functie. Deze boerenkuilen ontstonden door individuele vervening. 

kleiput boven de Veldwetering (boven) 
en verlande kleiput (rechts)
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Van de 16e eeuw tot de 20e eeuw werd er in dit gebied veel veen gestoken voor 
verwerking tot turf. Turf is gedroogd veen dat als brandstof kan worden gebruikt.
Turf was lange tijd de enige brandstof en de vraag ernaar werd door de opkomende 
industrie rond Amsterdam steeds groter. 

De Bovenlanden zijn nooit afgegraven, omdat de kwaliteit van het veen minder goed 
was dan in het omliggende land. De schepen die turf naar Amsterdam vervoerden, 
kwamen terug met stadsafval. De bewoners van De Bovenlanden gebruikten dit als 
toemaakdek. Ze mengden het met bagger uit de sloten en stalmest, en hoogden 
hiermee vervolgens het inklinkende land op.

Ten noorden van De Bovenlanden, aan de andere kant van de Bovendijk, ligt de lager 
gelegen polder Wilnis-Veldzijde. Deze polder is wel ontgonnen en hier vond de laatste 
van vijf achtereenvolgende droogleggingen in de Ronde Venen plaats, tussen 1789 en 
1926. Een polder die is ontstaan door het droogmaken van een plas of een meer heet 
een droogmakerij. Droogmakerijen liggen 4,5 tot 6 meter beneden NAP en ontvangen 
daardoor veel kwelwater. Een droogmakerij kon vrijwel volledig naar menselijk inzicht 
worden ingericht en is daardoor een ultieme vorm van een cultuurlandschap.

Aan de zuidkant worden De Bovenlanden begrenst door de kronkelende Kromme 
Mijdrecht, een voormalig veenriviertje. In de eerste fase van de ontginningen liep het 
overtollige water op natuurlijke wijze dit soort rivieren in. De afvoer ervan had tot 
gevolg dat het land inklonk. Hierdoor steken riviertjes die voorheen laag in het 
landschap lagen, nu boven het landschap uit: wat hoog lag, ligt nu laag en andersom.

De ontginning van de Ronde Venen 
(Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waver-
veen) vond plaats vanuit een centraal 
punt, waardoor er een cirkelvormige 
patroon in het landschap is ontstaan.  
De ontginning van de overige gebieden 
vond plaats in min of meer vierkante 
blokken, waarvan de grootte bepaald werd 
door het aantal kolonisten dat zich  
had ingeschreven. De ontginningen werden 
aangesloten op latere ontginningen.
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Nu het een natuurgebied wordt gaan ze het waterpeil zo hoog mogelijk houden.  
Niet voor niets dat ze dat doen. Daardoor wordt die inklinking wat tegengehouden.  
Rond het jaar 1000 stond het grondwater relatief hoog. Met andere woorden, het was 
kletsnat. Het zat onder water dat veen. En veen dat onder water zit verteert niet. Veen 
gaat verteren als er zuurstof bij komt. Ik las net gisteren een interessant artikel over, 
het zijn ook de chemische verbindingen, die dat veenpakket logen en die de vertering 
tegenhouden. Heel simpel: het water wat in dat veenpakket zit, is bruin. Daar zit 
humuszuur in. En humuszuren remmen de afbraak van het veen. Maar die humuszuren 
worden afgebroken als er zuurstof bij komt. Dus dat gaat als een razende, dat klapt  
in elkaar dat landschap. En dat komt omdat door dat je je peil maar steeds blijft verlagen, 
boeren willen droog zitten, verlagen het peil, en dat blijven ze doen. Ze lopen achter 
zichzelf aan als het ware. Ik vraag me af hoe de veenweide boer hier op den duur kan 
blijven bestaan. Het is een tragedie, ja. – Historicus L.

Inklink
Het in elkaar zakken en verteren van veen als het boven water komt. Het land zakt en 
wordt drassiger.

Kienhout
Gefossiliseerd hout dat bewaard is gebleven in het zure veen. 

Kwel
Kwel is grondwater dat onder druk aan de 
oppervlakte uit de bodem komt. In het 
algemeen ontstaat kwel door een ondergrond-
se waterstroom van een hoger gelegen gebied 
naar een lager gelegen gebied. Kwel kan zich 
afspelen over afstanden van enkele meters tot 
vele kilometers. Kwelwater vormt bronnen. In 
een modern ontwaterd gebied wordt kwelwa-
ter meestal weggevangen in sloten voordat 
het in het maaiveld aan de oppervlakte treedt. 
Dit is één van de oorzaken van verdroging 
van de natuur. Kwel heeft vaak een bijzondere 
waterkwaliteit. Vooral diepe kwelstromen die 
eeuwenlang door de bodem hebben ge-
stroomd, zijn zuurstof- en voedselarm en vaak 
kalk- en ijzerhoudend. Dit leidt tot bijzondere 
flora. Een plant als waterviolier geldt als 
kwelindicator. Bij dijken langs polders is kwel 
een normaal fenomeen. Door sloten evenwij-
dig aan de dijk te graven, is de afvoer van het kwelwater gewaarborgd. Deze vorm 
van kwel treedt vooral op tussen twee polders met een hoogteverschil, bijvoorbeeld 
een oude veenpolder naast een droogmakerij.

Overwinterende vissen
De bittervoorn, rietvoorn, de modderkruiper en de baars overwinteren allemaal in 
kleiputten. Als de vorst intreedt verplaatsen deze vissen zich naar de kleiputten, die 
minder bevriezen omdat ze dieper zijn dan de sloten, en waar dus meer zuurstof is. De 
oevers van de kleiputten waar riet groeit zijn bijvoorbeeld zeer geschikt als overwinte-
ringsplaats. - Vliegvisser K

II. Klei

Rivierklei
Rivierklei is relatief jonge klei in tegenstelling tot oude zeeklei, die een hogere leeftijd 
heeft. Rivierklei bestaat bestaat uit kleimineralen. Dit zijn zeer kleine deeltjes (< 2 
micrometer) die overblijven na erosie van gesteenten in berggebieden, zoals de Alpen. 
In rivierklei komen veel mineralen voor die je bijvoorbeeld aantreft in graniet, waar de 
Alpen voor een groot deel uit bestaan. Mica en smectiet zijn voorbeelden van veel-
voorkomende mineralen in rivierklei. Kleideeltjes hebben een platte vorm en kunnen 
zeer dicht op elkaar stapelen. Het geeft rivierklei zijn taaie en waterondoorlatende 
structuur. Rivierklei is bruin (geoxideerd) of grijs (reductie). De rivierklei uit De Boven-
landen is onder meer gebruikt om de dijken en wegen mee te verstevigen.



LEGENDA

ketting van kleiputten 

de vroegere loop van een zijtak van de Vecht 
is te herleiden uit de ligging van de kleiputten

tijdstip: midden op de dag 
seizoen: nazomer 
temperatuur: als het water en klei nog 
aangenaam van temperatuur zijn

Die kleiputten hebben de boeren heel 
recent gegraven. Iets van honderd jaar 
geleden. Het inklinkingspercentage zit op 
ongeveer  een halve centimeter per jaar. 
Het kleigehalte maakt het wat minder. 
Veen klinkt 8 mm per jaar in en hier zitten 
we op een 5 mm. Door over het land te 
kijken kun je soms zien waar veel klei zit. 
Dat ligt hoger. - Historicus L.

KLEI PUTTEN
ROUTE
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III. Pottenbakken

doorwerken
Het goed mengen van de kleideeltjes door 
het kneden van de gezeefde vers gewonnen 
klei. Dit gebeurt op een gipsplaat, zodat 
tegelijkertijd vocht aan de natte klei wordt 
onttrokken.

duimpotje
Het duimpotje is de oervorm van het servies. 
Duim- en knijppotjes zijn eenvoudig –  
je hebt er geen gereedschap voor nodig – 
maar daarom nog niet zo gemakkelijk te maken. Door het maken van een kleipotje leer 
je heel goed de mogelijkheden en beperkingen van de klei kennen. De belangrijkste regel 
bij het maken van een duimpotje is: ritmisch, rustig en regelmatig werken.

duimpotjestechniek
Je neemt een bolletje klei van zo’n 5-6 cm doorsnee. Dan begin je het bolletje met korte 
bewegingetjes rond te wentelen. De duim wordt in het bolletje geduwd en verdwijnt 
telkens wat dieper in de klei. Al knijpend krijg je een recht potje. Om te vermijden dat 
de boord te wijd wordt, klem je het potje goed tussen de vingers en de duim van de 
hand waarin het potje rust.

Pijpekop
De pijpekop is eerder een vingerpot dan een duimpot. Het uiteinde waar de pijpesteel 
inkomt vorm je meteen mee met de bodem, dan hoef je er niets tegenaan te plakken. In 
het toemaakdek van de Bovenlanden zitten veel kleipijpen. Omdat kleipijpen uiterst 
breekbaar zijn was er al tijdens het productieproces behoorlijk wat breuk. Veel van 
deze breukpijpen zijn als afval gestort en gebruikt om land op te hogen.
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Raku
Japanse stookwijze voor het bakken van klei. Raku wordt op vrij lage temperaturen 
gebakken; stukken met zwart glazuur worden op een temperatuur van ongeveer 
1000°C gebakken. Als het stuk lang genoeg gebakken is, en het glazuur van voldoen-
de kwaliteit is, wordt het stuk uit de oven gehaald, en in een ton in zaagsel snippers 
geplaatst. Door het contact met het hete oppervlak van het object, ontbrandt het 
zaagsel. Kenmerkend voor Raku-werk is de craquelé in het glazuur, die ontstaat door 
de snelle afkoeling. 

Water
Wat je vooral NIET moet doen bij het maken van een duimpotje is het werken met 
water. Het potje wordt er modderig van en je verstopt er de fouten mee. Scheurtjes 
kunnen dan terugkomen bij het bakken. Barstjes kunnen een versierelement zijn.

K
lei putten servies
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Henriëtte en Hanneke bekijken de eerste lichting 
duimpotjes,  gemaakt door Hunnie-leden

Referentie: Jokei II (1653?) 
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Bronnen:
Dit paspoort is een samenvoeging van persoonlijke gesprekken, krantenknipsels uit het
nieuws, het prachtige boek De Venen in Kaart, en diverse online bronnen. Met dank 
aan Luuc Mur.

Het Kleiboek, Luc Versluys 1994 

www.geologievannederland.nl

archeologische kaarten:
derondevenen.gemeentedocumenten.nl//monumenten/2010%20De%20Ronde%20
Venen%20(oude%20stijl)%20-%20onderbouwende%20archeologische%20kaarten.pdf

www.vensteropdevecht.nl/historie/129.html

Colofon
Hunnie is een project van ontwerpers 
Henriëtte Waal & Sophie Krier, ontwikkeld 
in opdracht van Centrum Beeldende Kunst 
Utrecht (Ella Derksen) en mogelijk gemaakt 
door Programmabureau Utrecht-West / 
Provincie Utrecht, Stichting DOEN, fonds 
voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Hunnie is per 1-1-2013 
ondergebracht bij Landschap Erfgoed 
Utrecht. Hunnie dankt dit avontuur mede 
aan Zorgboerderij Amstelkade, SBB, 
Museum de Ronde Venen, De Kweektuin 
en alle gidsen.

www.hunnie.nu

grafisch ontwerp: 
hunnie & studio auke triesschijn 

fotografie: 
hunnie & auteurs (zie bronnen)

Klei haarstuk
De Karo stam bestaat uit ongeveer 
3000 mensen en leeft langs de oever 
van de Omo-rivier in zuid-west 
Ethiopië in Noord-Afrika. De Karo 
blinken uit in gezichts- en lichaams-
schilderingen die ze maken ter 
voorbereiding van hun rituele dansen 
en ceremonies. Voor deze schilderin-
gen en vooral in hun haar gebruiken 
ze rivierklei als materiaal.  
Veren worden in hun klei haarstukken 
gestoken om de look compleet te 
maken. Het maken van het klei haar- 
stuk kan tot wel drie dagen in beslag 
nemen en wordt gewoonlijk eens in de 
3-6 maanden vernieuwd.
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D
it paspoort laat je naar D

e Bovenlanden kijken door de ogen en kennis van een klei putter.  
D

oor een andere lens op te zetten ervaar je andere dingen. 
H

unnie legt m
et deze route een vergrootglas op het gebied

om
 het landschap anders te leren lezen.

W
aterkaraf van klei

door Buro Bélen 
(Brecht D

uijf en Lenneke Langenhuijsen)


