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Hoogveenherstel 



Veenmos: sleutelsoort in hoogveen 

Acrotelm 



Systeem: water, veen en planten 

In veensysteem zijn water, planten en veen onderling helemaal 
van elkaar afhankelijk (Schumann & Joosten 2008): 

 -planten (veenmossen!) bepalen vorming van 
het veen en de eigenschappen ervan, zoals het 
vasthouden en doorlaten van water. 
-waterhuishouding (kwaliteit en hoeveelheid) 
bepaalt welke planten er groeien, of veen wordt 
gevormd en de structuur van het veen. 
-veenstructuur en de vorm van het veenpakket 
bepalen hoe het water in het hoogveen stroomt 
en hoe stabiel de waterstand is. 
 



Vernatting verdroogd restveen 



Veenmossen 

Toename 

veenmosbedekking 

Fochteloërveen 



Hoogveenherstel 

 



Hoogveenherstel 

 



Hoogveenherstel: knelpunt stikstof 

Links: Ammoniakconcentraties gemeten in 2013 Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden.  
Rechts: trend in ammoniakconcentraties in natuurgebieden 2005 t/m 2013 (Lolkema e.a. 2015) 



Hoogveenherstel: niet alleen water, ook KOOLSTOF + LICHT 

Ondiepe inundatie  

& 2000 µmol l-1 CO2 

Diepe inundatie 

& 100 µmol l-1 CO2 

Hoge CO2-concentratie in water nodig voor veenmosgroei! 



Hoogveenherstel: knelpunt water 



Knelpunt water  Bufferzones 



Hoogveenherstel: Bufferzones 



Hoogveensysteem: zelfregulatie 



Onderdelen compleet 
hoogveenlandschap 

Ecotopen in kern 



Ecotopen 



Helling 



Veranderingen in voorkomen van ecotopen  
indiceert ontwikkeling mesoschaal 

 



The landscape description scale, m2 

Macrotope mire system (several 

mire massifs)  

105-109 

Mesotope mire massif (separate 

raised bog, fen, etc.) 

102-107 

Microtope internal heterogenity 

(hummock-hollow 

complex; ryam, 

margin) 

102-106 

Microform  

     (nanotope) 

hummock, hollow, 

pool, hillock 

10-1-101 

Vegetation 

mosaic 

microcoenosis, 

tussock etc 

10-2-10-1 



Macroschaal: Het oorspronkelijk Hoogveencomplex 
(Boertanger Moor;  50-20 km). Het gele vakje is het 
huidige Bargerveen 

Hoogveen 

Pijpenstrootje 

Open water 

Agrarische  gebieden 

Veenlaag 

Minerale bodem 



Hoogveen 

Pijpenstrootje 

Open water 

Agrarische  gebieden 

Veenlaag 

Minerale bodem 

Macroschaal van het Hoogveenrelict  



Hoogveen 

Pijpenstrootje 

Open water 

Agrarische  gebieden 

Veenlaag 

Minerale bodem 

Macroschaal van het herstelproject  



Laagveen        -        Overgangsveen        -        Hoogveen 

Grauwe klauwier Veenbesparelmoervlinder Hoogveenglanslibel 



Overgangsveen (gradiënt) 

Grauwe klauwier Veenbesparelmoervlinder Hoogveenglanslibel 



Lagg 



Lagg 



Rand 



Lagg, randzone, bufferzone 



Ontwikkeling in en om hoogveen 

-Ondersteuning hydrologie (voor veenherstel) 

-Behoud en herstel biodiversiteit (veen)landschap 

-Agrarisch landschap: productie + biodiversiteit 

Natuurlijke gradiënten… 

Huidig agrarisch gebruik… 

Paludicultuur… 



Als je veenbodems gebruikt, gebruik ze dan nat: paludicultuur! 



Biodiversiteit veenmos 

o.a. Zonnedauw 
Veenbes 
Lavendelheide 
Hoogveenglanslibel 
Grauwe Klauwier 
 

Afhankelijk van positie in landschap, omvang, inrichting en beheer 



Biodiversiteit riet en lisdodde 

o.a. Blauwborst 
Baardmannetje 
Buidelmees 
Rietgors 
Gevlekte glanslibel 
Roerdomp 

Afhankelijk van positie in landschap, omvang, inrichting en beheer 



Biodiversiteit wilg 

o.a. Cryptocephalus decemmaculatus  

Buidelmees 
Baardmannetje 
Bont dikkopje 
Veel nachtvlinders 
Houtpantserjufer 

Afhankelijk van positie in landschap, omvang, inrichting en beheer 



Trechtermodel gewaskeuze 
 
 

 

Waterstandregime 
 -huidige situatie + klimaatverandering 
 -incidenteel i.v.m. waterberging 

 
Bodemtype, nutriënten 
 -huidige situatie 
 -uitmijnen t.b.v. natuurdoeltype 

 
Economisch (lokaal) interessant 
 -producten (opbrengst, biomassa, kwaliteit, markt, 
   verwerking, transport, oogstbaarheid, reststromen) 

 -koolstofemissie/vastlegging (C-credits) 
 -toerisme 
 

Ecologie gebied versterken 
 -habitattypen 
 -soorten 

Potentiële gewassen 







Stapsgewijze aanpak hoogveenherstel 

• PROMME (zie rapport/hoogveenherstel.nl) 

• Voorbereiding: landschap - standplaats; welke 
mogelijkheden zijn er in een gebied? Op welke 
schaal? (LESA; presentatie Jan Willem) 

• Uitvoering (type/materiaal kades, neveneffecten) 

• Beheer (opslag, vergrassing; inleidend beheer) 

• Monitoring (presentatie Jos) 

 



Ecosysteemdiensten 

• Biodiversiteit  
• Broeikasgassen: door vernatting emissie 

beperken, veenvormende vegetatie  CO2 
vastleggen (C-credits) 

• Waterberging + zoetwatervoorziening: 
waterstandfluctuaties  neerslagoverschotten 
uit kern in bufferzone opvangen 

• Voedsel- en biomassaproductie (paludicultuur) 
• Waterzuivering 
• Recreatie 

 



Inschatting broeikasgasbalans: GEST-benadering 

Vegetatiekaart  Waterstandsregime 

* Greenhousegas Emission Site Types: Couwenberg et al. 2011. Assessing greenhouse gas 
emissions from peatlands using vegetation as a proxy. Hydrobiologia 674: 67–89. 



Inschatting broeikasgasbalans: GEST-benadering 



Reductie broeikasgasemissie: 5-10 k ton CO2-eq/ha/jr 



Foto: Geert de Vries 

…voor uw aandacht 

Dank u … 



Hoogveenherstel: herstelstrategie bepaald door restveen en waterhuishouding 

Zwartveen- 
restant 

Veenpakket 
>1m dik 

Veenpakket 
<1m dik 

Bolsterlaag 
aanwezig 

Bolsterlaag 
afwezig 

Bolsterlaag 
aanwezig 

Bolsterlaag 
afwezig 

Toevoer  
CO2-rijk water 

naar veenmoslaag 
mogelijk 

Plas-dras of  
inundatie tot 
max. 30cm 

Toevoer  
CO2-rijk water 

naar veenmoslaag 
niet mogelijk 

Plas-dras 
vernatting 

Hoog stabiel 
waterpeil in 

veen + ondergrond 

Plas-dras of  
inundatie tot 
max. 50cm 

+ 

+ 

+ 

Hoog stabiel 
waterpeil in 

veen + ondergrond 

Hoog stabiel 
waterpeil in 

veen + ondergrond 

Uitgangssituatie Herstelstrategie 

Toevoer  
CO2-rijk water 

naar veenmoslaag 
mogelijk 

Plas-dras of  
inundatie tot 
max. 30cm 

Toevoer  
CO2-rijk water 

naar veenmoslaag 
niet mogelijk 

Plas-dras 
vernatting 

Hoog stabiel 
waterpeil in + om 

veenrestant 

Inundatie tot 
max. 50cm + 

+ 

+ 

Hoog stabiel 
waterpeil in + om 

veenrestant 

Hoog stabiel 
waterpeil in + om 

veenrestant 

Wanneer pakket omgeven is door groter 
lager gelegen delen van veenrestant met 
meer perspectief voor herstel: prioriteit 
 geven aan herstel in lager gelegen deel 

Witveen- 
restant 



Witveen- 
restant 

Klein veentje 
in depressie 

Complex van 
veenputten, 

greppels e.d. met 
 relictpopulaties 

Uitgangssituatie 

Hoog stabiel waterpeil in minerale 
bodem om en onder veentje. 
Herstel toevoer CO2-rijk water 

Vernatting tot 
maaiveld 

+ 
Hoog stabiel 
waterpeil in 

veen + ondergrond 

Eerst herstel habitat rondom complex 
Zeer geleidelijke, in ruimte gefaseerde 
vernatting 
Monitoring 

Hoogveenherstel: herstelstrategie bepaald door restveen en waterhuishouding 

Zwartveen- 
restant 

Herstelstrategie 
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