
Vegetatieontwikkeling in petgaten:  

hoe werkt het? 

• verlanding: mechanisme 

• verlanding: stadia, soorten en vegetaties 

• verlanding gebeurt het in nieuwe petgaten? 

           Wim Weijs,  Natuurmonumenten, 23 nov 2016 



petgaten&legakkers 
erosie: 

open veenplas 

droogmakerij zandzuigplas 

oude verlanding: 

veenbos 

Stichts Ankeveense Plassen 

nieuwe verlanding 

oude verlanding: 

rietland 



(1) Verlanding: mechanisme 

Systeembouwers (ecosystem engineers): 

 maken milieu geschikt voor opvolgers 

Kleine lisdodde: wortelstokken (bodem, kragge) Pluimzegge: drijvende pollen 



Wateraardbei: drijvende wortelstokken 



Wortels van moerasplanten hebben luchtkanalen, een wortelmat is lichter dan water 

Afbraak plantenmateriaal in de zuurstofloze bodem     (moeras)gasvorming  

Gevolg: wortelmat met ingevangen modder, strooisel en gas drijft         jonge kragge 



groei kragge: 

- nat: geen zuurstof  

  weinig vertering dood plantenmateriaal  

- kragge steeds dikker, zakt weg 

- door druk samengeperst 

oude kragge = veen 

Foto: Willem Kolvoort  



Verlanding op 3 manieren (vaak in combinatie) 

• flauw talud: langs de bodem 

  zeer ondiep petgat: vanaf de hele bodem 

• steil talud, > 1m diep petgat: vanaf de oever 

• sapropeliumlaag: via krabbescheer, drijftillen  

Maar heel vaak: geen verlanding ! 

• oost- en noordoevers: erosie door golfslag 

• elders: stilstand (oorzaken: later op de ochtend) 



 verlanding vanaf de bodem 

kragge = paars 
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 verlanding vanaf de oever (legakker) 
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 verlanding door drijftillen 
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Fase 1: semiterrestrisch 

kragge onder water 

 

  

Fase 2: terrestrisch  

kragge boven water, bruinmos 

 

 

Fase 3: verzuring 

kragge dik, regenwater hoopt zich op, planten 

bereiken voedselrijkere plassenwater niet meer, 

veenmos 

Fase 0 water 

(2) Verlanding: stadia, soorten, vegetaties 



Trofiegraad (voedingsstoffen) van water èn oever 

 

• Eutroof: ruime voorziening fosfor en stikstof, 

basisch (rivier- en boezemwater)  

 

• Mesotroof: geringe voorziening fosfor en 

stikstof, zwak basisch (kwelwater, verdund 

oppervlaktewater) 

 

 

• Hypertroof: overdosis voedingsstoffen, basisch 

(agrarisch polderwater) 

 



successiestadia  

 

• Eutroof: ruime voorziening fosfor en 

stikstof, basisch (rivier- en boezemwater)  

 



 

Fase 1:  

Semi-terrestrische fase 

 

voorbeelden van kraggevormende soorten 



liesgras moeraszegge riet 



Grote en kleine lisdodde 

(Holpijp) 

Gele lis 



Kleine lisdodde 

Moerasvaren 



Kleine lisdodde 

Grote lisdodde 

Liesgras 

Pitrus, hennegras 

Weersloot: bemeste legakkers > hypertroof 



 

Fase 2:  

Kragge boven water, bruinmosfase 
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moeraslathyrus rietorchis, koekoeksbloem 



…wintermaaibeheer            rietland 



beheer 

• wintermaaien: veenmosrietland 

• zomermaaien: schraalland….trilveen??? 

kragge wordt steeds dikker 

oppervlak verliest contact met plaswater  

geen aanvulling meer van nutriënten en kalk 

regenwater, veenmosgroei, verzuring, mesotrofie 

Fase 3, verzuurde kragge 



Botshol, veenmosrietland: riet, veenmos, veenpluis, berk 



Het Hol Botshol 

Ronde zonnedauw Welriekende Nachtorchis 



Het Hol, vervolgstadium, moerasheide: dophei, gagel, ronde zonnedauw 



successiestadia 

 

• Mesotroof: geringe 

voorziening fosfor en stikstof, 

zwak basisch (kwelwater, 

verdund oppervlaktewater) 

 

waterviolier 



groot kransblad, drijvend fontijnkruid 

Drijvend fonteinkruid, groot kransblad Spits fontijnkruid 



 

Fase 1:  

Semi-terrestrische fase 

 

voorbeelden van kraggevormende soorten 



holpijp 



paddenrus snavelzegge 

Het Hol OB Tienhoven 



Mesotroof water: waterdrieblad als kragge 



 

Fase 2:  

trilveen, bruinmosfase 

 



Westbroekse Zodden, petgat gegraven ca. 1905, was nog water ca. 1950, nu trilveen (bruinmosfase) 



snavelzegge holpijp en draadzegge  ronde zegge 



zeegroene muur, holpijp Trilveen,  

bulten en poeltjes 

Wateraardbei 

Waterdrieblad 

Puntmos 



Rood schorpioenmos Puntmos 



 

Fase 3:  

trilveen, regenwater-afhankelijk, verzuring, veenmosfase 

 



Westbroekse Zodden 



Veenmos-lens 

(gewoon veenmos 

of fraai veenmos) 

Ronde zegge 
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Overzicht van de verlandingsstadia in de Vechtstreek  

bij drie graden van voedselrijkdom (oligotroof ontbreekt) 

ruigte 
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W.A. Weijs. (2013) Mislukking en succes van nieuwe petgaten in de 

Oostelijke Vechtstreek. Intern rapport natuurmonumenten. 79 pp. 

 

 

W. Weijs en B. van Tooren. 2014 Verlanding in nieuwe petgaten van 

de Oostelijke Vechtstreek. De Levende Natuur 2014, 115: 42-48 

(3) Verlanding: gebeurt het in nieuwe petgaten? 

Onderzoek Wim Weijs en Bart van Tooren, 

Natuurmonumenten, 2011-2012 



Stichts Ankeveen 2011 



onderzochte petgaten  

Hollands Ankeveen  n=7 1989 
Stichts Ankeveen  n=5 2005  

Suikerpot   n=5 2002 

Het Hol    n=5 1998 

Loosdrecht Ster   n=1 1997 

Loosdrecht Weersloot n=5 1997-8 

Breukeleveen Achteraf n=1 1998 

Tienhoven (OBT)   n=7 1994 

Tienhoven (OBT)   n=1 2000 

Tienhoven (OBT)   n=4 1994-6 



mesotroof 

eutroof 

gelijkenis met kwelwater 

trofiegraad 

water 

Sulfaat: in orde (behalve SA09) 



SA11, steil talud, bemeste oever 



bodemverlanding met: 

 

T08 • paddenrus 

• snavelzegge 

• moerasvaren 

• draadzegge 
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Mogelijke oorzaken buiten de waterkwaliteit van het falen van de petgaten 

morfologie:  invloed breedte petgat via ganzen (fosfaat) 

   bij steile taluds geen verlanding vanaf de bodem 

 

vraat:  toegenomen: gans, zwaan, muskusrat, Am. rivierkreeft 

 

legakker : veraard door peildaling, bemest, weinig peilfluctuaties 

 

versnippering: belangrijke soorten (systeembouwers) zijn niet  

  voorhanden ?? 

 

leeftijd:  petgaten te jong, meer tijd nodig ??  



Dank voor uw 

aandacht 

en voor wie meer 

wil weten……..  





bruinmos 

Stuurbaar???? 


