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Broekbos
Kleine zeggen en slaapmossen
Grote zeggen
Riet en grote helofyten

Zand
Veen
Leem

Overgangs- en trilveen (H7140)

Alkalisch laagveen (H7230)

Figuur: Ab Grootjans



Waterdrieblad

Menyanthes trifoliata

Wateraardbei

Comarum palustre

Slaapmossen

Draadzegge

Carex lasiocarpa

Schubzegge

Carex lepidocarpa



▪ “Goed” veen = plantfragmenten nog 
herkenbaar

▪ Veen-accumulatiesnelheid ≈

ca. 1 mm / jaar

▪ Organisch stofgehalte laagveen ≈

ca. 40-99% (waarvan ca. 50-60% 

koolstof (C))

▪ Enorme C-voorraad => 

meer dan alle bossen wereldwijd!

▪ Én actieve C-opname!

2800 jaar oud veen?



Zwarte Beekvallei (BE)



Zwarte Beekvallei (BE)



Vernatting als oplossing?

?

Ongestoord

GedraineerdVernat  



Langdurige ontwatering = grote gevolgen

Nooit gedraineerd Langdurig gedraineerd
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Aggenbach et al. 2013, 
Preslia 85: 405-420

UK: 4 m veen 
weg sinds 1870

Voormalig 
veenoppervlak

Foto: Hans Joosten



Langdurige ontwatering = grote gevolgen



Langdurige ontwatering = grote gevolgen

Veen = (organisch) stikstof (N)



Langdurige ontwatering = grote gevolgen

Niet alleen C komt vrij bij veenafbraak 
door ontwatering…

Ontwaterde 
veenbodems

Natte
veenbodems

Tijd (dagen)



Een sleutelrol voor ijzer (Fe)?

Ongestoorde venen

Gedegradeerde venen



Een sleutelrol voor ijzer (Fe)?

Ongestoorde venen

Gedegradeerde venen

Koolstof (veen) verdwijnt als CO2

• IJzer wordt geïmmobiliseerd
• De veenbodem klinkt in



Een sleutelrol voor ijzer (Fe)?

Ongestoorde venen

Gedegradeerde venen

Maar veel ijzer is toch “goed”?



Een sleutelrol voor ijzer (Fe)?

▪ Sterk positief verband tussen de ijzervoorraad (Fe) en 
de fosforvoorraad (P)  (data van 30 beekdalvenen doorheen Europa)

Emsens et al. 2017,
J. App. Eco. 54 (6), 1755-1764

▪ IJzer “vangt” en bindt fosfor, met name onder 
gedraineerde (zuurstofrijke) omstandigheden 

(en we leven in een P-verzadigd landschap…)

▪ Na vernatting gaat een groot deel van het Fe-
gebonden P weer in oplossing

=> hoge P beschikbaarheid voor de vegetatie, met name 

in de Fe-rijke en gedegradeerde toplaag

IJzerrijke venen zijn dus fosforrijke venen



Een sleutelrol voor ijzer (Fe)?

▪ N:P ratio’s in vegetatie = proxy voor N- of P-

limitatie

▪ P-limitatie voor de vegetatie treedt bijna nergens 

(meer) op!

Emsens et al. 2017,
J. App. Eco. 54 (6), 1755-1764

P limitatie

N limitatie

P limitatie

N limitatie

▪ De vegetatie in de meeste beekdalvenen is momenteel 

dus stikstof (N)-gelimiteerd (en we leven ook in een N-verzadigd 

landschap…)

▪ Biomassaproductie wordt nauwelijks nog geremd



Een sleutelrol voor ijzer (Fe)?



Toename productiviteit

Lichtbeschikbaarheid
aan maaiveld 

≈ 25-65%

Lichtbeschikbaarheid
aan maaiveld 

≈ 0-25%



Toename productiviteit

Lichtbeschikbaarheid
aan maaiveld 

≈ 15-65%

Lichtbeschikbaarheid
aan maaiveld 

≈ 0-25%

Waterdrieblad

Menyanthes trifoliata

Wateraardbei

Comarum palustre

Slaapmossen

Draadzegge

Carex lasiocarpa

Schubzegge

Carex lepidocarpa

Overlevingskansen slaapmossen vs. lichtintensiteit (RLI)



IJzeroxidatie

Sterk veraard veen

Productief

Algemene (competitieve) 
soorten:
(puntmossen, Snavelzegge,
Holpijp,…)

“Typisch” gedegradeerd ijzerrijk veen



Conclusie

▪ Verdroging leidt tot:

▪ Enorm verlies aan “historisch” koolstof door veenafbraak

▪ Vrijkomen van nutriënten door veenafbraak

▪ Inklinken veenbodem, concentratie van ijzer en fosfor

▪ Verlies van kenmerkende biodiversiteit (kleine 
zeggen/slaapmos)

▪ Vernatting is een eerste cruciale stap voor herstel, 
maar:

▪ Biogeochemische en vegetatiekundige veranderingen zijn niet 
altijd omkeerbaar binnen een mensenleven!

▪ Accumuleert een vernat veen opnieuw C?



Vragen/discussie?


