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Het hoogveenlandschap, meer dan 
alleen een kern
Hoogvenen staan niet op zichzelf, maar
maken deel uit van een veel groter land-
schap (fig. 1). Hun ombrotrofe (van regen-
water afhankelijke) kern die zuur en extreem
arm aan nutriënten is en waarvan de vegeta-
tie bepaald wordt door veenmossen, gaat in
ongestoorde situaties geleidelijk over in de
mineraal- en nutriëntenrijkere omgeving
(Everts et al., 2014). Binnen deze gradiënt
tussen de kern en het omringende land-
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De afgelopen decennia is in Nederland en ook in het buitenland veel geïnves-

teerd in het herstel van hoogvenen. De maatregelen zijn veelal gericht op het

beter vasthouden van regenwater en het herstel van een stabiele hoge water-

stand om daarmee de ontwikkeling van veenmossen te stimuleren. Op veel

plaatsen keren bultvormende veenmossen terug en een aantal kenmerkende

planten en dieren van hoogveenkernen doet het weer goed (de Hoop et al.,

2011). Herstel van hoogveenlandschappen als een samenhangend geheel met

zijn kenmerkende overgangen (gradiënten) naar het omringende landschap

blijft echter nog achter. Een deel van de kenmerkende soorten van deze over-

gangen komt momenteel vooral in vennen of laagvenen voor en associëren we

niet meer met een hoogveensysteem. Dit artikel gaat in op de mogelijkheden

voor herstel van dergelijke overgangen, één van de kernopgaven voor de twaalf

hoogveenrestanten die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen.

Kansen voor herstel van een 
compleet hoogveenlandschap

schap onderscheiden we de hoogveenrand en
de zogenoemde lagg (kader 1).
Het karakter en de grootte van deze overgang
zijn afhankelijk van de positie van het hoog-
veen in het landschap. Er is een meer of min-
der geleidelijke overgang in standplaatscondi-
ties die gepaard gaat met veranderingen in
vegetatie, flora en fauna. In Nederland zijn de
oorspronkelijke randen en laggs vrijwel overal
verdwenen door de ontginning van het veen-
landschap. Waar (delen van) de vroegere
overgangszone tussen hoogveen en de mine-
rale omgeving nog tot het reservaat behoort
(bijvoorbeeld Witterveld, Korenburgerveen,
Wooldse veen en Aamsveen), zijn de omstan-
digheden momenteel sterk gewijzigd door
ontwatering, turfwinning, agrarisch gebruik in
de omgeving (inzijggebied) en toestroming
van eutroof water.

Belang van gradiënten voor bedreigde soorten
Intacte hoogveengradiënten vormen het voor-
keursbiotoop voor diverse planten- en dier-
soorten (foto 1) die bedreigd zijn en in de
Nederlandse hoogveenrestanten zeer zeld-
zaam of afwezig zijn (van Kleef et al., 2012).
Het gaat om soorten als Veenbloembies
(Scheuchzeria palustris), Veenmosorchis
(Hammarbya paludosa), Speerwaterjuffer
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(Coenagrion hastulatum), Hoogveenglanslibel
(Somatochlora arctica), Dwergjuffer (Nehalen-
nia speciosa), Veenbesblauwtje (Plebejus opti-
lete) en Veenbesparelmoervlinder (Boloria
aquilionaris), maar ook soorten van minder
bekende diergroepen, zoals de kokerjuffer
Hagenella clathrata en de dansmug Lasiodia-
mesa gracilis. In intacte hoogveensystemen in
bijvoorbeeld Estland treffen we deze soorten
vooral aan op plaatsen waar oppervlakkig
afstromend water vanuit de hoogveenkern
en grondwater bij elkaar komen en waar
aldus een gradiënt in zuurgraad, buffering
en nutriëntenbeschikbaarheid ontstaat. Ana-
lyse van verspreidingsdata van deze soorten
in Nederland maakt duidelijk dat veel van de
bedreigde soorten tegenwoordig gevonden
worden in vennen en soms in laagveen-
gebieden. Deze locaties hebben gradiënten
met (a)biotische omstandigheden die over-
eenkomst vertonen met die in intacte over-
gangen in Estlandse hoogveenlandschappen
(van Kleef et al., 2012; van Duinen, 2013). 

Referentiebeelden en reconstructies 
Om een beeld te vormen van het vroegere
functioneren en de soortenrijkdom van de
randen en laggs in Nederland kunnen we
gebruik maken van:
1.) de weinige beschrijvingen van historische
situaties in Nederland en buurlanden (kader 2); 
2.) reconstructies van vegetatie en fauna op
basis van een analyse van de topografie,
hydrologie en pollendiagrammen van de
vroegere overgangszones in Nederland en 
3.) gradiënten in buitenlandse referentiege-
bieden en het daarin voorkomen van kenmer-
kende soorten (bijvoorbeeld Ierland, Estland
en Duitsland). 
Door informatie uit deze drie bronnen te
combineren kunnen we ons het meest con-
crete beeld vormen en ook een indruk krijgen
van de variatie die in deze zones aanwezig is
geweest. Per terreinsituatie zal een inschat-
ting gemaakt moeten worden welke mogelijk-
heden en beperkingen er zijn voor herstel
van gradiënten, hoe die gradiënten eruit zou-
den kunnen zien en welke maatregelen nodig
zijn om ze te realiseren. Een landschaps-
ecologische systeemanalyse is daarbij een
belangrijk hulpmiddel.

Verschillende soorten hoogvenen met 
verschillende kansen voor herstel
Op landschapsecologische grondslag kunnen
binnen de Nederlandse hoogvenen drie typen
hoogveenlandschappen worden onderscheiden.

1. HOOGGELEGEN HOOGVEENRESTANTEN

Voor dit type geldt dat in de huidige situatie
een restant van de zure kern van het oor-
spronkelijke hoogveen scherp overgaat in de
omliggende landbouwgronden. In Nederland
gaat het vooral om de restanten van de grote
hoogvenen zoals de Peelvenen, het Barger-
veen en het Fochteloërveen. Deze restanten
ontberen randen en laggs. Deze zijn ontgon-
nen en lagen ver van de huidige reservaats-
grenzen. In de tegenwoordige flora en fauna
van deze restanten ontbreken veel kenmer-
kende soorten van randen en laggs. Zelfs

algemenere soorten als Waterdrieblad
(Menyanthes trifoliata) en Draadzegge (Carex
lasiocarpa) komen hier niet of nauwelijks
voor door het ontbreken van de invloed van
enigszins basenrijker grondwater. 
Voor het Bargerveen geldt dat het oorspron-
kelijke veencomplex bestond uit een aantal
hoogveenkoepels, elk met een straal van
enkele kilometers, met op de naden van die
koepels overgangsveen, laagveen en uitge-
strekte veenmeren, zoals het vroegere
Zwarte Meer (Casparie, 1972). Het huidige
Bargerveen-reservaat omvat slechts een klein
deel van zo’n koepel (of waarschijnlijk van
meerdere, die in de loop der tijd in elkaar
gegroeid zijn), waarvan het veen grotendeels
is verdwenen door turfwinning (Grootjans et
al., 2014). 

• Bedreigingen en herstelmaatregelen
Deze hoogvenen liggen veelal hoog ten
opzichte van hun omgeving en worden
bedreigd door ontwatering in de omgeving,
naast een te hoge stikstofdepositie die voor
alle hoogvenen een probleem vormt. Herstel-
maatregelen van de afgelopen jaren hebben
vooral betrekking op compartimentering,
waarbij dammen en folie ervoor zorgen dat
in de compartimenten het restveen nat blijft.
Deze maatregelen hebben zeker in een aan-
tal terreinen succes gehad, wat ook terug te
zien is in de uitbreiding van actief hoogveen
(Jansen et al., 2013) en toename van een
aantal soorten waaronder kenmerkende
veenmossen van hoogvenen (de Hoop et al.,
2011), toename van Veenhooibeestje (Coeno-
nympha tullia) in het Fochteloërveen en het
broeden van Kraanvogels (Grus grus) in ver-
schillende hoogvenen. Soorten die kenmer-
kend zijn voor randen van hoogvenen zijn
door dergelijke maatregelen echter niet
geholpen. 

• Kansen voor ontwikkelen laggs
De kansen voor de ontwikkeling van laggs
zijn in dit type hoogveen nagenoeg afwezig,
doordat het huidige hoogveenrestant slechts
een deel van de oorspronkelijke veenkoepel
is en de vroegere rand en overgangen nu
volledig binnen landbouwgebied liggen. 

Foto A. Een beeld van de met ijl 
berkenbos, Eenarig wollegras en
veenmossen begroeide rand van 
het hoogveen in het Witterveld 
(foto: Gert-Jan van Duinen).

Kader 1. Hoogveenrand en lagg
Met de term ‘rand’ wordt in het hoog-
veen de helling van het hoogveen-
lichaam bedoeld, die ligt tussen de
natte, relatief vlakke en open hoog-
veenkern en de aangrenzende lagg of
het overgangsveen. De waterstand in
deze rand ligt wat verder onder maai-
veld als gevolg van de natuurlijke ster-
kere ontwatering naar de lager gelegen
omgeving en is gewoonlijk begroeid
met een vrij open berkenbos (foto A).
De lagg (term vanuit het Zweeds) is
een nutriëntenrijkere zone die zowel
water ontvangt van de minerale omge-
ving als van het hoogveen zelf. De ter-
men lagg en rand of randzone worden
tegenwoordig vaak gebruikt voor aller-
lei overgangen van het hoogveen rich-
ting de omliggende minerale gronden.

Fig. 1. Schematische doorsnede van een intact hoogveenlandschap.
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Binnen het restant zijn er wel mogelijkheden
voor de ontwikkeling van de gradiëntrijke
overgangen van veen naar zand, namelijk
daar waar de minerale ondergrond boven
het veen uitsteekt en waar in het natte jaar-
getijde grondwater kan opbollen om vervol-
gens als lokale kwel aan de flanken van zo’n
opduiking weer uit te treden. In situaties
langs de randen van resterende veenpakket-
ten waar veenwater of grondwater uittreedt,
kan vernatting van aangrenzende percelen
tot aan het maaiveld wellicht tot waardevolle
overgangen leiden. In de bufferzones, die
primair een hydrologische functie hebben,
zouden zich gemeenschappen en/of soorten
van de gradiënten van hoogvenen kunnen
ontwikkelen (berkenbroeken, wilgenstruwelen). 

2. HOOGVEENRESTANTEN IN KOMMEN/LAAGTEN
Dit betreft hoogvenen aan de oostrand van
Nederland, zoals Korenburgenveen, Aams-
veen en Haaksbergerveen. In deze terreinen
is de lagg, in een verstoorde vorm, nog deels
aanwezig. Deze hoogvenen onderscheiden
zich van het voorgaande type, doordat hier
nog steeds (hoewel vaak ernstig verstoord)
sprake is van toestroom van lokaal grond-
water. Hierdoor zijn er nog locaties aanwezig
waar kenmerkende soorten van laggs aan-
wezig zijn. Zo komt de Speerwaterjuffer nog
voor in het Korenburgerveen en Haaksberger-

veen. Ook qua flora herbergen deze gebieden
veel meer soorten die kenmerkend zijn voor
laggs. Vooral in het Korenburgerveen zijn
soorten als Draadzegge, Waterdrieblad, Dui-
zendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygoni-
folius), Waterviolier (Hottonia palustris) en
Wateraardbei (Comarum palustre) algemeen.
Al deze soorten duiden op de aanwezigheid
van grondwaterinvloed in het veen. 

• Bedreigingen en herstelmaatregelen
In deze situaties is de belangrijkste bedrei-
ging voor (soorten van) randen van hoog-
venen een verstoorde hydrologie met als
gevolg verdroging: gedaalde grondwater-
standen en verdwijnen of verminderen van
kwel. Daardoor treedt verzuring op de flan-
ken van de omringende minerale bodems
en in (het overblijfsel van) de lagg op. Reeds
genomen maatregelen betreffen ook hier
veelal de aanleg van damwanden en folie in
de kern van het hoogveen en de verwerving
en inrichting van bufferzones. Beide maat-
regelen zijn er vooral op gericht om water
langer vast te houden in de kern van het
gebied. In het Aamsveen is de lagg ernstig
verstoord als gevolg van verdroging en ver-
zuring (Bell et al., 2016). De aanwezige hei-
schrale graslanden zijn een relict van de
vroeger aanwezige, door basenrijker grond-
water gevoede venen en blauwgraslanden.

Een ander deel van de grondwatergevoede,
veenvormende vegetatie heeft zich ontwikkeld
tot elzenbroeken. In de oorspronkelijke, niet
ontwaterde situatie zijn onder invloed van
kalkrijk c.q. zeer basenrijk grondwater in de
lagg vermoedelijk begroeiingen van alkalische
laagvenen aanwezig geweest. In het Koren-
burgerveen zijn sinds het begin van de jaren
’90 diverse herstelmaatregelen uitgevoerd.
De focus lag daarbij op het herstel van de
hoogveenkern en op interne maatregelen 
ten behoeve van herstel van de aanwezige
schraallanden. Door de herstelmaatregelen
is het waterpeil op veel plekken gestegen en
zakt het peil in droge zomers minder ver
weg. Herstel van meer basenrijkere milieus
en overgangen laten echter nog te wensen
over (Dorland et al., 2015). 
In diverse modelstudies is aandacht besteed
aan de hydrologie in en rond het Korenburger-
veen (o.a. de Meij, 1999). Hieruit blijkt dat
in een groot deel van de kwelafhankelijke
vegetatietypen, zoals de huidige schraalland-
jes, het basenrijke grondwater de wortelzone
niet meer bereikt en er verzuring plaatsvindt.

• Kansen voor ontwikkelen laggs
In dit type hoogveen zijn de kansen voor de
ontwikkeling van overgangszones groter dan
bij het voorgaande type. Hier zijn dan ook
reeds concrete maatregelen voor uitgevoerd

Kader 2. 
Historische overgangszone van het Aschendorfer Obermoor
Jonas (1932) geeft een beschrijving van de overgang tussen een
duinrug en het (dan al niet meer geheel intacte) hoogveen Aschen-
dorfer Obermoor; een situatie waar de zijwaartse uitbreiding van het
hoogveen tot staan werd gebracht. ‘De breedbladige lischdodde,
waterbies en Hypnum bewijzen, dat het hoogveen met zijn schrale,
oligotrophe, plantendek hier de overwinning nog niet heeft behaald.
Het regenwater spoelt steeds nieuwe voedingszouten uit de duinen,
zoodat plaatselijk riet en liesgras (Glyceria aquatica Wahl.) kunnen
groeien. Ook vindt men hier nog uitgestrekte velden van de snavel-
zegge (Carex rostrata) en overal vestigt zich de berk. Zoo geeft de
randzone een veel bonter geheel te zien dan de hoogveenvlakte,
waar het snel groeiende veenmos de groei van de meeste planten
verhindert.’ ‘…de randhelling van het veen. Breede zwarte erosiegeu-
len kronkelen de helling af naar de natte randzone. Als het geregend
heeft, spoelt het water hierlangs snel de helling af, die zoodoende
altijd droog blijft. Vandaar dat hier reusachtige zoden van Molinia,
de pijpestrootjes, en Calluna groeien en geen spoor van veenmos is
te vinden.’ ‘Op andere plaatsen, waar grootere geulen, met R. (Rulle)
op het kaartje aangeduid (fig. A), in de helling snijden, staan ook
berken- en wilgenboschjes (Salix aurita). Daarachter pas strekt zich
het eigenlijke hoogveen uit.’

Fig. A. Kaartje van Jonas (1932), behorend bij zijn beschrijving 
van een wandeling vanaf een duinrug (Dr) naar de meerstal het
Kromme Meer in het Aschendorfer Obermoor ten zuiden van 
Papenburg. Daarbij wordt een natte randzone (N.R.) gepasseerd. 
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of in voorbereiding. Kansen voor het herstel
van een meer door grondwater gevoede lagg
in het Aamsveen zijn gelegen in het afvoeren
van regenwater over maaiveld en het terug-
dringen van de invloed van de Glanerbeek
(Bell et al., 2016). Ook in andere gebieden
moet herstel van de grondwaterinvloed worden
gezocht in het terugdringen van de draine-
rende werking van nabijgelegen sloten en
beken. Voor het Korenburgerveen geldt dat
bij herstel van de kweldruk de basenrijkdom
in de wortelzone naar verwachting kan worden
hersteld. Op korte termijn is herstel van de
waterhuishouding van groot belang, waar-
door de kweldruk richting het Korenburger-
veen wordt verhoogd. Belangrijke maatrege-
len zijn daarbij het dempen of verondiepen
van een aantal sloten (van ‘t Hullenaar, 2013).

3. HOOGVEENVENNEN

Hoogveenvennen of heideveentjes zijn klein
en vaak door bos of heide omgeven.
Ondanks hun kleine formaat kunnen ze door
toestroom van grondwater uit de omliggende
dekzandruggen zeer soortenrijk zijn. Deze
hoogveenvennen zijn vooral bekend van het
noordoosten van Nederland, maar ze zijn
ook te vinden op de Veluwe, langs de Over-
ijsselse Vecht, en plaatselijk in Noord-Brabant,

Limburg, Twente en de Achterhoek. Eén van
de meest bekende en goed beschreven voor-
beelden is het Mosterdveen bij Vierhouten
(Veen et al., 2014). Soorten als Draadzegge
en Waterdrieblad komen hier voor en het is
een bekende groeiplaats van de thans uiterst
zeldzame, maar vroeger in onze hoogvenen
algemene Veenbloembies (Scheuchzeria
palustris). Ook qua fauna herbergen deze
hoogveenvennen vaak nog bijzondere soorten
zoals Veenbesparelmoervlinder in Drentse
veentjes. Deze veentjes worden veelal gevoed
vanuit lokale grondwatersystemen. Zo func-
tioneert het Mosterdveen als een cascade-
systeem, waarbij de veentjes hydrologisch
onderling verbonden zijn (Veen et al., 2014).

• Bedreigingen en herstelmaatregelen
De belangrijkste bedreigingen zijn gelegen
in een verstoorde lokale hydrologie, waarbij
lokaal grondwater niet kan opbollen in de
omliggende ruggen als gevolg van aanwezige
sloten en/of de aanwezigheid van naaldbos.
Hoewel veel van dit type hoogveenvennen
nog steeds een hoge kwaliteit hebben, staan
ook deze vennen onder druk. Zo nemen de
veenvlinders in veel van de Drentse hoog-
veenvennen af, mogelijk als gevolg van een
beperkt nectaraanbod voor de vlinders of

geringe kwaliteit of vitaliteit van waardplanten
voor de rupsen. Veenbesparelmoervlinder
lijkt bijvoorbeeld een voorkeur te hebben
voor Wateraardbei als nectarplant (Bink, 1967;
van Duinen et al., 2013). Wateraardbei is ech-
ter bijvoorbeeld sinds 1999 op de Reigersplas
verdwenen. Opvallend is ook dat Bink (1967)
vermeldt dat ‘wanneer in deze Sphagnum-
venen ook Viola palustris optreedt, komt er
bijna altijd Zilveren maan (Boloria selene) voor,
een algemene parelmoervlinder’. Moeras-
viooltjes (Viola palustris) (waardplant van Zil-
veren maan) indiceren ook iets gebufferde
omstandigheden en zijn evenmin als de 
Zilveren maan nog te vinden op de Drentse
veentjes. Dit laat zien dat, hoewel de veen-
tjes goed lijken te functioneren, de lokale
grondwaterinvloed is afgenomen en de hier-
voor kenmerkende soorten zijn verdwenen.
Rond het Mosterdveen zijn inmiddels maat-
regelen uitgevoerd (waaronder het weg-
saneren van een camping) om het lokale
hydrologische systeem weer optimaal te
laten functioneren. Het is echter nog te
vroeg voor het aantonen van successen.

• Kansen voor ontwikkelen laggs
Herstel van laggs in hoogveenvennen is 
relatief overzichtelijk vanwege het functione-
ren door een lokaal hydrologisch systeem. 
In de meeste gevallen kan een grote slag
geslagen worden door het bos op de om-
liggende dekzandruggen te verwijderen 
en door het dichten van lokale greppel-

Foto 1. Veenmosorchis (links) en een rups van Veenbesparelmoervlinder (rechts) etend
van jong blad van vitaal groeiende Veenbes zijn te vinden in overgangsvenen, die 

als gevolg van doorstroming van water of een ondiepe mineraalrijkere bodem
duidelijk rijker zijn dan hoogveenkernen (foto’s: Gert-Jan van Duinen).
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systemen, zodat grondwater weer op de 
flanken van de ruggen kan uittreden. 

Belang van een goede landschaps-
ecologische systeemanalyse
Bovenstaande laat zien dat de herstelmoge-
lijkheden voor de drie onderscheiden typen
hoogveensystemen sterk verschillen. Herstel
over grotere oppervlakten is eigenlijk alleen
mogelijk in veenrestanten die in laagten zijn
gelegen. Hier kunnen met betrekkelijk een-
voudige maatregelen gradiëntrijke overgan-
gen worden hersteld vanuit het hoogveen-
restant naar het omringende minerale land-
schap. Rond hoogveenvennen liggen moge-
lijkheden voor herstel van zulke overgangen
over kleinere oppervlakten. De kans voor
herstel van gradiëntrijke overgangen rond
hoog in het landschap gelegen restanten zijn
zeer beperkt, maar er zijn hier en daar wel
kansen, die herkend moeten worden en
waarvoor passende maatregelen nodig zijn.
Voor alle terreinen met hoogveen is het
essentieel om te achterhalen hoe het terrein
nu functioneert, hoe het heeft gefunctio-
neerd en hoe eventuele laggs landschappe-
lijk gepositioneerd zijn (geweest). Een land-
schapsecologische systeemanalyse is daar-
voor een bij uitstek geschikt instrument.

Ten slotte
Herstel van een totaal hoogveensysteem is
er één van de lange adem en vergt ruimte
om de belangrijkste abiotische omstandig-
heden in de hand te hebben. Het instand-
houden en stimuleren van bestaande over-
gangsvegetaties (zoals bij het Aamsveen,
Korenburgerveen en Witterveld) heeft de
hoogste prioriteit. Afhankelijk van de huidige
landschappelijke situatie kan het mogelijk
zijn om nieuwe gradiënten of laggs te ont-
wikkelen aan de huidige randen van hoog-
veenrestanten. Rondom hoogveenrestanten
worden recentelijk agrarische gronden aan-
gekocht om in te richten als hydrologische
bufferzone. Deze bufferzones zijn in eerste
instantie bedoeld om hoogveenherstel in het
reservaat te stimuleren. Het is echter belang-
rijk dat bij de inrichting van bufferzones 
kansen voor de ontwikkeling van overgangs-
zones benut worden. Daarbij gaat het dus
niet alleen om het langer vast houden van
regenwater in de kern, maar waar mogelijk
ook om herstel van grondwaterstromingen,
waardoor kansen voor de ontwikkeling van
soortenrijke gradiënten toenemen. 
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Summary
Chances of restoring a complete bog landscape
In the past decades, nationally and internatio-
nally, there has been greatly invested in restora-
tion of raised bogs. The focus of these restoration
measures is on rainwater retention and main-
taining a constant high water level in the bog
remnants. The restoration projects are success-
ful, however it appears to be difficult to restore
the distinctive bog gradients. These gradients
from the nutrient poor, acid bog massif to the
nutrient richer and more buffered surrounding
lagg are essential for many species of bog eco-
systems. In The Netherlands, the presence of
their habitats is strongly diminished. Therefore,
in restoration projects it is important to try to 
restore the whole bog system, including the 
gradients to the surrounding landscape. We 
distinguish three types of bogs in The Nether-
lands. All three have different threats and possi-
bilities for the restoration of laggs. Conducting
an ecohydrological landscape analysis of a 
bog remnant gives insight into the current and 
historical landscape processes, such as hydro-
logy and land use. This knowledge is essential
for successful restoration on the landscape
scale. The analysis will help to determine which
restoration measures can be applied to restore
the typical bog gradients and concurrent bio-
diversity. 
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