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Intact hoogveenlandschap West-Siberië 



Intacte hoogveenkern Sookuninga, Estland 



Veenmos (Sphagnum) 



Veenmos (Sphagnum) 



Acrotelm 

- Bovenste decimeters 
- Groeiende veenmosvegetaties 
- Daardoor gevormde bovenste veen 

 

- Belangrijkste eigenschap: 
- Doorlatendheid neemt met diepte af 
- Factor 100.000 over een paar decimeters 
- Grote bergingscapaciteit 
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Hoogste hoogte: 
35,3 + NAP 
Totale veendikte 
daar: 5,8 m  

Veenhoogte- en 
diktemetingen van 
Reuvens, opgenomen 
in 1852 langs de 
Brabant-Limburgse 
grens 



Veenwinning 



Veenwinning sinds 1918 



Atmosferische stikstof depositie + verdroging 



Lamers et al. Global Change Biology 2000 







Sterk terugdringen waterverlies noodzakelijk 

LIFE+ Mariapeel. Sealing of canal in 2016  
Photo: Boena van Noorden 



Veenwinning sinds 1918 



Peelbanen en eendagsputten - Mariapeel 

Ronde putten - Liesselse Peel 

Michiels Peelke 

Industriële vervening – Deurnsche Peel 

Diversiteit in uitgangssituaties veenrestant 



Herstelstrategie 
 

Vernatting van wit/grauwveen is 
kansrijk! Dit kan zwellen en 
krimpen met waterstand; 
vernatting tot in maaiveld 
(vervolgens stapsgewijs omhoog 
met zwelling en veenmosgroei). 
 
Zwartveen? Niveau waterpeil:  
-wanneer in waterlaag voldoende 
CO2 aanwezig is (of gevormd kan 
worden)  inundatie 
-in andere gevallen beter om plas-
dras situaties te creëren; daarvoor 
wel voorraadgebieden 
(waterbuffer) nodig 

https://www.hoogveenherstel.nl/uitgebre
ide-info-1/hoe-hoogveen-
herstellen/inundatie-of-plas-dras/ 
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Diversiteit watermacrofauna 



Levendbarende hagedis 
+ vegetatie 

Levendbarende hagedis:  
Kleinschalige heterogeniteit, vooral nabij bos/opslag waargenomen, niet in groot open 
gebied 

Zootoca vivipara 



Levendbarend
e hagedis + 

GLG 
Zootoca vivipara 

Levendbarende hagedis:  
Vooral in vochtig gebied of combinatie droger en nat 



Levendbarende 
hagedis + 

veranderingen 
Zootoca vivipara 

Levendbarende hagedis:  
Neutraal of positief effect. Nieuwe natuur waardevol, mits bereikbaar. 



Roodborsttapuit + 
verandering vegetatie en 

waterstand 

Saxicola rubicola 

Roodborsttapuit: 
Toename, profiteert van nieuwe natuur rond veenrestant. Kan binnen restant afnemen. 



Heideblauwtje + 
veranderingen 

Heideblauwtje: 
Ontwikkeling, verbetering + behoud vochtige heide nodig 

Plebejus argus 
Foto: NEV - sectieThijsse 



Inrichting bufferzones 



Inrichting bufferzones/natuurontwikkeling 



Herstel hoogveen van de 21e eeuw 


