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Door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is geconstateerd dat hoogveenontwikkeling in ons land waarschijnlijk kritiek wordt 
onder het extreme KNMI-klimaatscenario W+. Dat heeft geleid tot vragen over nut en noodzaak van continuering van maatregelen 
gericht op hoogveenherstel, waaronder het terugdringen van de stikstofdepositie. Dit rapport bespreekt de achtergronden van de 
constatering en geeft antwoord op vragen over de huidige ontwikkeling van en het toekomstperspectief voor hoogveen in 
Nederland in een veranderend klimaat. Voor de instandhouding en ontwikkeling van hoogveen zijn het neerslagoverschot, de 
temperatuur en de positie in het landschap belangrijk. Gunstige ontwikkelingen doen zich voor in gebieden waar het (actieve) 
hoogveen water uit zijn omgeving ontvangt. De landelijke instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-habitattype Actieve hoogvenen 
kunnen waarschijnlijk ook onder het klimaatscenario W+ worden gerealiseerd: behoud van kwaliteit en oppervlakte zijn kansrijk en 
verbetering van kwaliteit en uitbreiding van oppervlakte zijn mogelijk. Voorwaarden hierbij zijn een optimale waterhuishouding. Dat 
wil zeggen voldoende hoge grondwaterstanden in de zandondergrond en de veenbasis in combinatie met een waterondoorlatende 
(veen)laag en/of de toevoer van lokaal grondwater. Om hoogvenen op de lange termijn in Nederland te behouden onder het W+-
scenario zijn waterhuishoudkundige maatregelen nodig, zoals de aanleg en inrichting van bufferzones en compartimenten en/of 
door het bevorderen van kwel. Bij een suboptimale waterhuishouding en een hoog(blijvend) stikstofdepositieniveau is de kans op 
behoud van kwaliteit en oppervlakte zeer klein bij een W+-scenario. Het waterbergend vermogen van hoogveen draagt bij aan de 
ecologische veerkracht van de hoogveen- en heidelandschappen waarvan het deel uitmaakt: vochtminnende soorten, zowel fauna 
als flora, kunnen in droge perioden uitwijken naar of overleven in en rond het hoogveen. Een strategie die maatregelen neemt om 
de condities te verbeteren en inzet op het beheren van hoogveen, natte heide en droge heide als mozaïekgebieden met geleidelijke 
overgangen biedt toekomstperspectief voor hoogveen in een veranderend klimaat. 
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Samenvatting  

Door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is geconstateerd dat hoogveenontwikkeling in ons land 
waarschijnlijk kritiek wordt onder het extreme KNMI-klimaatscenario W+. Dat heeft geleid tot kamervragen over 
nut en noodzaak van continuering van maatregelen gericht op hoogveenherstel en –ontwikkeling, waaronder 
het terugdringen van de stikstofdepositie. Dit rapport bespreekt de achtergronden van de constatering en 
geeft antwoord op vragen over de huidige ontwikkeling en het toekomstperspectief voor hoogveen in 
Nederland in een veranderend klimaat. Onder hoogveen worden de Natura 2000-habitattypen Actieve 
hoogvenen (7110) en Herstellende hoogvenen (7120) verstaan. 
 
De ontwikkeling van en het perspectief voor hoogveen worden in hoofdstuk 2 verduidelijkt aan de hand van zes 
vragen en beknopte antwoorden over het belang van hoogveen, de stand van zaken rond hoogveenont-
wikkeling, het verdwijnen van hoogveensoorten, de verwachte effecten van het W+-scenario, de gevoeligheid 
van hoogveen voor periodieke droogte en de kans op het verdwijnen van hoogveen.  
In hoofdstuk 3 worden de antwoorden toegelicht en onderbouwd met literatuurgegevens. 
 
De stand van zaken is dat ook in gebieden waar geen hydrologische herstelmaatregelen zijn uitgevoerd, een 
kwaliteitsverbetering wordt geconstateerd, waarschijnlijk door de afgenomen zwavel- en stikstofdepositie en 
door de toegenomen hoeveelheid neerslag. Overal waar het gelukt is om gunstige hydrologische condities te 
realiseren, verloopt het herstel van veenvormende processen goed. De benodigde stabiele hoge waterstanden 
worden veelal bereikt door hydrologische compartimentering en maatregelen in de omgeving. Verder is de 
laatste 10-15 jaar sprake van stabilisatie of zelfs een overwegend positieve trend in de populaties van de 
kenmerkende hoogveenflora en –fauna. Voor de instandhouding en ontwikkeling van hoogveen zijn het 
neerslagoverschot, de temperatuur en de positie in het landschap belangrijk. Gunstige ontwikkelingen doen 
zich voor in gebieden waar het (actieve) hoogveen water uit zijn omgeving ontvangt. Hier kan een vermindering 
van het neerslagoverschot worden gecompenseerd door toevoer van lokaal grondwater. 
 
De landelijke instandhoudingsdoelen voor Actieve hoogvenen kunnen waarschijnlijk ook onder het klimaat-
scenario W+ worden gerealiseerd: behoud van kwaliteit en oppervlakte zijn kansrijk en verbetering van kwaliteit 
en uitbreiding van oppervlakte zijn mogelijk. Voorwaarden hierbij zijn een optimale waterhuishouding, dus 
voldoende hoge grondwaterstanden in de zandondergrond en de veenbasis in combinatie met een water 
ondoorlatende (veen)laag en/of de toevoer van (enig) lokaal grondwater. Om hoogvenen op de lange termijn in 
Nederland te behouden onder het W+-scenario zijn waterhuishoudkundige maatregelen nodig, zoals het 
aanleggen en inrichten van bufferzones en compartimenten waarin water wordt vastgehouden en/of het 
verhogen van de drainagebasis in de omgeving. Bij een suboptimale waterhuishouding en een hoog(blijvend) 
stikstofdepositieniveau is de kans op behoud van kwaliteit en oppervlakte zeer klein bij een W+-scenario. 
 
Het waterbergend vermogen van hoogveen draagt bij aan de ecologische veerkracht van de hoogveen- en 
heidelandschappen waarvan het hoogveen deel uitmaakt: vochtminnende soorten, zowel fauna als flora, 
kunnen in droogteperioden uitwijken naar of overleven in en rond het hoogveen. Daarnaast biedt het beheren 
van hoogveen, natte heide en droge heide als mozaïekgebieden met geleidelijke overgangen toekomst-
perspectief voor hoogveen in een veranderend klimaat. Deze aanbevelingen sluiten aan bij de door PBL 
ontwikkelde adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur. 
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1 Inleiding 

1.1 Probleem en achtergronden 

Levend (actief) hoogveen kwam ooit voor in grote delen van Atlantisch Europa (Succow en Joosten, 2001) 
maar is nu een Natura 2000-habitattype dat alleen nog fragmentarisch in een klein aantal natuurgebieden is te 
vinden. Het vereist een continue beschikbaarheid van water en voedselarme omstandigheden. Het type heeft 
dan ook een zeer lage kritische depositiewaarde voor stikstof. 
 
In 2006 verschenen de klimaatscenario’s van het KNMI. Het extreemste scenario is W+, waarbij in de zomer 
de neerslag in 2050 (ten opzichte van 1990) met 19% afneemt en de potentiële verdamping met 15% 
toeneemt (Van den Hurk et al., 2006). Het wordt volgens dit scenario ’s zomers dus aanzienlijk droger. De 
KWR-studie Ecohydrologische effecten van klimaatverandering op de vegetatie van Nederland (Witte et al., 
2009a) concludeert dat voor dit W+-scenario hoogveenontwikkeling in ons land waarschijnlijk kritiek wordt. 
Deze conclusie is overgenomen door de studie Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur van het 
Planbureau voor de Leefomgeving (Vonk et al., 2010). 
 
De verwachting van het PBL dat hoogveenontwikkeling in ons land waarschijnlijk kritiek wordt onder het 
klimaatscenario W+ heeft geleid tot kamervragen over nut en noodzaak van continuering van maatregelen 
gericht op hoogveenherstel en –ontwikkeling, waaronder het terugdringen van de stikstofdepositie (kamerstuk 
30825-75, 18 april 2011). Voorliggend rapport bespreekt de achtergronden van deze verwachting, geeft 
antwoord op vragen over de huidige ontwikkeling en kijkt opnieuw naar het toekomstperspectief voor 
hoogveen in Nederland in een veranderend klimaat. 
 
 
1.2 Hoogveentypen 

Onder hoogveen worden in dit rapport de Natura 2000-habitattypen Actieve hoogvenen (7110) en Herstellende 
hoogvenen (7120) verstaan. In het profielendocument worden deze typen gedefinieerd en uitvoerig toegelicht 
(www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/habitatttypen). Kenmerkend voor Actieve 
hoogvenen zijn permanent hoge waterstanden en een actief veenvormende toplaag (acrotelm) met een 
dominantie van veenmossen en een reliëf met bulten en slenken. Het subtype A omvat de levende hoogvenen 
in hoogveenlandschappen, subtype B de heideveentjes in verlande vennen en de hellinghoogveentjes, beide in 
heidelandschappen. Habitattype Herstellende hoogvenen omvat hoogveenrestanten waar nog een veenpakket 
aanwezig is en hoogveenherstel gaande of naar verwachting mogelijk is.  
 
De landelijke instandhoudingsdoelstellingen van beide habitattypen staan in tabel 1.1. De beoogde uitbreiding 
van oppervlakte en verbetering van verspreiding voor Actieve hoogvenen (H7110) wordt gerealiseerd door 
ontwikkeling vanuit Herstellende hoogvenen (H7120). 
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Tabel 1.1  

Landelijke instandhoudingsdoelstellingen van hoogveen (profielendocument 24 maart 2009). 

Doelstelling Actieve hoogvenen (H7110) Herstellende hoogvenen (H7120) 

 A (hoogveenlandschap) B (heideveentjes)  

Verspreiding verbetering behoud behoud 
Oppervlakte uitbreiding uitbreiding behoud 
Kwaliteit verbetering verbetering verbetering 

 
 
Voor een gunstige staat van instandhouding is gewenst dat H7110A voorkomt in tenminste acht Natura 2000-
gebieden, waaronder minimaal in één gebied in Zuid-Nederland (Peel). Voor de totale oppervlakte aan Actieve 
hoogvenen wordt gestreefd naar tenminste 2000 ha. Heideveentjes van subtype B zouden in minimaal 50 
uurhokken (5 x 5 km) moeten voorkomen om behoud van het habitattype te verzekeren. Daarbij is het streven 
dat 85% van de typische soorten in een gunstige staat van instandhouding verkeert en 85% van de oppervlakte 
een goede structuur en functie heeft (profielendocument 24 maart 2009). 
 
 
1.3 Werkwijze 

Dit rapport bestaat uit twee delen. Hoofdstuk 2 geeft beknopte antwoorden op vragen rond de huidige 
ontwikkelingen van en het perspectief voor hoogvenen in Nederland. In hoofdstuk 3 worden deze antwoorden 
nader toegelicht en onderbouwd met literatuurgegevens. 
 
Het PBL heeft het rapport becommentarieerd. Het commentaar op de conceptversie is verwerkt. Het PBL 
onderschrijft hiermee de inhoud van dit rapport. 
 
Deze studie werd vanuit het Ministerie van EL&I begeleid door W. van Vliet (Programmadirectie Natura 2000). 
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2 Vragen en antwoorden over hoogveen 

2.1 Waarom zouden we hoogveen in Nederland willen behouden? 

Het belang van de Nederlandse hoogvenen in Europa is zeer groot. 
 
Actieve hoogvenen zijn een prioritair habitattype: de Europese Unie heeft voor de instandhouding ervan een 
bijzondere verantwoordelijkheid omdat een belangrijk deel van hun natuurlijke verspreidingsgebied binnen de 
Europese Unie ligt. 
 
De hoogvenen van de West-Europese laagvlakte langs de Atlantische kust (Nederland, Noord-Duitsland, 
Denemarken) vormen binnen Europa een apart type. Van dit type dat in het verleden grote delen van ons land 
bedekte, zijn slechts kleine fragmenten in min of meer ongerepte staat behouden gebleven. Het belang van de 
Nederlandse hoogvenen binnen Europa is beoordeeld als zeer groot. Deze restanten vormen nu de basis voor 
het herstel van hoogvenen (fig.2.1).  
 
 

 

Figuur 2.1  

Haaksbergerveen. Een gunstige ontwikkeling van herstellend hoogveen met eenarig wollegras (foto: J. Limpens). 
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De hoogvenen liggen voor een belangrijk deel in Natura 2000-gebieden met andere natuur van zeer 
voedselarme milieus (stuifzandheide, droge heide, vochtige heide, zure vennen). Het waterbergend vermogen 
van hoogveen draagt bij aan de ecologische veerkracht van de hoogveen- en heidelandschappen waarvan het 
deel uitmaakt: vochtminnende soorten, zowel fauna als flora, kunnen in droge perioden uitwijken naar of 
overleven in en rond het hoogveen en zich in langdurig natte perioden van hieruit uitbreiden in voorheen relatief 
droog terrein. 
 
Ook voor de natuurbeleving zijn de landschappen met hoogveen bijzonder waardevol. De publieke 
belangstelling voor de recente terugkeer van de kraanvogel onderstreept dit. 
 
 
2.2 Hoe gaat het met hoogveenontwikkeling in Nederland? 

Er is een trend naar herstel als gevolg van actief beheer in en rond hoogvenen en door een toename in 
jaarlijkse neerslag. Dit is opmerkelijk omdat het herstel optreedt ondanks de forse temperatuurstijging van de 
laatste twee decennia. 
 
Hoogveen (H7110A en H7120) komt actueel in Nederland voor in 13 Natura 2000-gebieden en heeft een 
totale oppervlakte van circa 5000 ha. De huidige toestand van de Nederlandse hoogvenen wordt in een 
recente evaluatie beoordeeld als matig, vooral doordat goed ontwikkelde landschapsecologische overgangen 
van het hoogveen naar beekdalen, vochtige heide e.d. veelal ontbreken. 
 
De laatste decennia is veel geïnvesteerd in hoogveenherstel, met name in door veenmossen gedomineerde 
hoogveenbegroeiingen. Tegelijkertijd is veel kennis beschikbaar gekomen over succes- en faalfactoren bij het 
herstel van hoogveenrestanten. In verschillende gebieden is een uitbreiding van kenmerkende soorten 
veenmossen opgetreden, zelfs veel sneller dan verwacht. Ook in gebieden waar geen directe herstelmaat-
regelen zijn uitgevoerd, wordt een kwaliteitsverbetering geconstateerd, waarschijnlijk door de afgenomen 
zwavel- en stikstofdepositie en door de stijging van de jaarlijkse neerslaghoeveelheid. Overal waar het gelukt is 
om de waterhuishouding te optimaliseren, verloopt het herstel van veenvormende processen goed. De 
benodigde stabiele hoge waterstanden worden veelal bereikt door hydrologische compartimentering (fig. 2.2), 
antiverdrogingsmaatregelen in de aangetaste hoogvenen en hun omgeving (zoals dempen van watergangen en 
verwijderen van bos) en de aanleg en inrichting van hydrologische bufferzones rond natuurreservaten met 
hoogvenen. 
 
Opvallend is verder dat met name de hoogveenvennen in Drenthe en op de Veluwe hun hoge kwaliteit 
grotendeels hebben behouden. Het gaat hierbij om zeer kleine hoogveentjes die al diverse langdurige 
droogteperiodes zonder problemen hebben doorstaan. In en rond aangetaste hoogveenvennen is door 
antiverdrogingsmaatregelen of maatregelen die de instroming van voedselrijk oppervlaktewater tegengingen 
een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit opgetreden: er zijn goed ontwikkelde hoogveenbegroeiingen 
ontstaan. 
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Figuur 2.2  

Vragenderveen bij Winterswijk. Habitattype Herstellende hoogvenen (foto: R.J. Bijlsma). 

 
 
2.3 Verliezen we momenteel karakteristieke hoogveensoorten? 

Nee, de laatste 10-15 jaar is er sprake van stabilisatie of zelfs een overwegend positieve trend in de 
populaties van de kenmerkende hoogveenflora en –fauna. Ook dit is opmerkelijk in het licht van de recente 
reeks van bijzonder warme jaren. De achteruitgang dateert van vóór die tijd. Herkolonisatie van lokaal 
verdwenen soorten wordt wel bemoeilijkt door isolatie.  
 
De huidige ontwikkelingen in hoogveengebieden laten een overwegend herstel of stabilisatie van populaties 
zien voor verschillende soortgroepen: 
• Reptielen: adder, gladde slang; alleen bij de levendbarende hagedis is even vaak sprake van achteruitgang 

als van een stabiele populatie 
• Amfibieën: poelkikker, heikikker 
• Dagvlinders: veenhooibeestje, veenbesparelmoervlinder, veenbesblauwtje 
• Libellen: hoogveenglanslibel, Noordse glazenmaker, speerwaterjuffer 
• Vaatplanten: lavendelhei (fig. 2.3), eenarig wollegras, witte snavelbies, kleine veenbes, beenbreek 
• Mossen: de slenksoorten waterveenmos en fraai veenmos breiden zich sterk uit na herstelmaatregelen. 

Ook is sprake van uitbreiding van karakteristieke veenmossen van de actief veenvormende toplaag van 
Actieve hoogvenen (hoogveenveenmos, fig. 2.3, wrattig veenmos) en dus ook van functioneel herstel. 
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Het PBL-rapport Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur stelt dat een groot deel van de 
kenmerkende hoogveensoorten op de lange termijn uit Nederland dreigt te verdwijnen. De huidige 
ontwikkelingen wijzen niet in die richting en laten zien dat hoogvenen veerkrachtige systemen zijn. 
 
 

 

Figuur 2.3  

Lavendelhei en het roodkleurende hoogveenveenmos zijn karakteristieke soorten van levend hoogveen (foto: R.J. Bijlsma). 

 
 
2.4 In welke mate zijn de landelijke instandhoudingsdoelstellingen voor 

hoogveen haalbaar onder het W+-klimaatscenario? 

Voor Actieve hoogvenen lijkt behoud van kwaliteit en oppervlakte kansrijk en verbetering van kwaliteit en 
uitbreiding van oppervlakte mogelijk onder bepaalde abiotische voorwaarden. De uitbreiding van oppervlakte is 
afhankelijk van verbetering van kwaliteit van Herstellende hoogvenen. 
 
Het habitattype Actieve hoogvenen in veengebieden met optimale waterhuishouding is waarschijnlijk 
veerkrachtig genoeg om te kunnen overleven (behoud van oppervlakte) en kan mogelijk zelfs in kwaliteit en 
oppervlakte toenemen onder het W+-scenario. Om een optimale waterhuishouding onder W+ te waarborgen, 
zijn afhankelijk van het veengebied aanvullende maatregelen nodig, zoals compartimentering en het inrichten 
van bufferzones. Daarentegen zal de oppervlakte Actieve hoogvenen in veengebieden met suboptimale 
waterhuishouding met moeite in stand kunnen worden gehouden bij W+, en waarschijnlijk in karakteristieke 
soorten en functioneren achteruit gaan, zeker wanneer de stikstofdepositie het kritische niveau overschrijdt 
(tabel 2.1). Voor Herstellende hoogvenen is verbetering van kwaliteit alleen mogelijk bij een hydrologisch 
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herstel dat leidt tot een ‘optimale waterhuishouding’. De uitbreiding van de oppervlakte van Actieve hoogvenen 
is afhankelijk van de kwaliteitsverbetering van Herstellende hoogvenen (tabel 2.1). In alle gevallen zal, net als 
nu, aanvullend beheer nodig blijven om uitbreiding van bomen op het veen te beperken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.4   

Het Mosterdveen bij Vierhouten op de Veluwe, voorbeeld van een mozaïek van goed ontwikkelde habitattypen van het 

heidelandschap: Zwak gebufferde vennen (H3130) met duizendknoopfonteinkruid, Zure vennen (H3160) met de zeldzaamheden 

veenbloembies en dof veenmos, Vochtige heiden (H4010A) met zacht veenmos, beenbreek en het bijzondere goudklauwtjesmos, 

Droge heiden (H4030), Actieve hoogvenen (heideveentjes; H7110B) met lavendelhei, kleine veenbes, eenarig wollegras, 

hoogveenveenmos, wrattig veenmos en rood veenmos en Pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150). Het plaatselijk voorkomen 

van een ‘kwelvlies’ (foto linksonder) wijst op de toestroom van lokaal ijzerhoudend water (foto’s: R.J. Bijlsma). 

 
 
We definiëren een ‘optimale waterhuishouding’ als hydrologische condities die de vorming en uitbreiding van 
een acrotelm mogelijk maken en een ‘suboptimale waterhuishouding’ als condities waarbij een acrotelm niet 
kan worden gevormd (maar waarbij een bestaande acrotelm wel behouden blijft). 
 
Een functionerende acrotelm is kenmerkend voor habitattype Actieve hoogvenen. De acrotelm kan worden 
beschouwd als een levende huid die het hoogveen tegen droogte beschermt. Het is een door veenmos 
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gedomineerde hoogveenvegetatie die in staat is in volume te krimpen of toe te nemen in reactie op 
veranderingen in waterstand ten opzichte van NAP gedurende de seizoenen.  
Door de luchtige opbouw van het veenmospakket heeft de acrotelm een hoge bergingscoëfficiënt, zodat 
schommelingen in de waterstand beperkt worden. Onder heel droge omstandigheden kunnen de veenmossen 
oppervlakkig uitdrogen waarbij de capillaire nalevering vanuit het veengrondwater tijdelijk wegvalt.  
 
 

Tabel 2.1  

Kansenrijkdom onder KNMI scenario W+ voor landelijke instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen hoogveen in relatie tot 

waterhuishouding en stikstofdepositie. 

Waterhuishouding N-depositie Actieve hoogvenen Herstellende hoogvenen 

  Behoud van 
kwaliteit en 
oppervlakte 

Verbetering van 
kwaliteit en 
uitbreiding van 
oppervlakte 

Behoud van 
kwaliteit en 
oppervlakte 

Verbetering van 
kwaliteit 

Optimaal laag kansrijk mogelijk mogelijk mogelijk 
hoog mogelijk mogelijk mogelijk mogelijk 

Suboptimaal laag mogelijk kansarm mogelijk kansarm 
hoog kansarm kansarm kansarm kansarm 

Toelichting: N-depositie Laag = stikstofdepositie onder de kritische grens van 5 kg per hectare per jaar.  

N-depositie Hoog = sterke overschrijding van het kritische depositieniveau, vanaf 20 kg per hectare per jaar.  

Kansrijk = doel haalbaar op de meeste locaties met regulier beheer zonder aanvullende beheersmaatregelen.  

Mogelijk = doel haalbaar op de meeste locaties met aanvullende beheermaatregelen.  

Kansarm = doel haalbaar op sommige locaties met intensieve aanvullende beheermaatregelen. 

 
Voor de instandhouding en ontwikkeling van hoogvenen is de positie in het landschap belangrijk. Gunstige 
ontwikkelingen doen zich voor in gebieden waar het (actieve) hoogveen water uit zijn omgeving ontvangt (fig. 
2.4). Hierbij wordt een vermindering van het neerslagoverschot gecompenseerd door toevoer van lokaal 
grondwater. Ook zijdelings toestromend lokaal grondwater maakt dus deel uit van de ‘optimale 
waterhuishouding’. Om die optimale waterhuishouding te bereiken en/of te waarborgen zijn, zoals eerder 
aangegeven, waterhuishoudkundige maatregelen nodig. 
 
Waterhuishouding en stikstofdepositie zijn de meest bepalende factoren voor de instandhouding van 
hoogvenen. Zolang deze factoren de instandhoudingsdoelstellingen kansrijk of mogelijk maken, geldt dit ook 
voor het behoud van kenmerkende hoogveensoorten. 
 
 
2.5 Hoe gevoelig is Nederlands hoogveen voor periodieke droogte? 

De gevoeligheid is niet bijzonder groot. Indien ingebed in een gebied met optimale waterhuishouding, zowel in 
de omringende zandgronden als binnen grotere hoogveencomplexen, beschikken hoogvenen over voldoende 
veerkracht om zich na periodieke droogte te herstellen. Actieve hoogvenen ontlenen hun veerkracht aan de 
veenvormende toplaag (acrotelm), Herstellende hoogvenen aan een drijvende veenmoslaag en het 
overheersende aandeel van minder-droogtegevoelige veenmossoorten. 
 
De gevoeligheid voor periodieke droogte wordt bepaald door de intactheid van de hoogveenvegetatie, de 
intensiteit van beheer (verwijderen van boomopslag), de intensiteit van kwel uit lokale grondwatersystemen, het 



 

 Alterra-rapport 2225 17 

stikstofdepositieniveau en de intensiteit van de droogte. Het habitattype Actieve hoogvenen in veengebieden 
met een optimale waterhuishouding kan waarschijnlijk goed tegen periodieke droogte. Maar het habitattype 
Actieve hoogvenen in veengebieden met een suboptimale waterhuishouding (zie 2.2 voor definitie) zal met veel 
meer moeite kunnen herstellen van periodieke droogte. De kans op herstel van dit habitattype neemt 
waarschijnlijk af naarmate de frequentie van droge perioden en de overschrijding van de kritische 
depositiewaarde voor stikstof toenemen. 
 
De begroeiing van Herstellende hoogvenen is veelal een drijvende veenmoslaag die meebeweegt met het 
wateroppervlak (fig. 2.3) en vooral bestaat uit veenmossen die veel beter tegen periodieke droogte kunnen 
dan de karakteristieke veenmossoorten van Actieve hoogvenen. Deze minder-droogtegevoelige soorten komen 
ook voor in en langs zure vennen die periodiek droogvallen. 
 
 
2.6 Zal habitattype Actieve hoogvenen de komende 50-100 jaar uit 

Nederland verdwijnen? 

Nee, het is zeer onwaarschijnlijk dat actief hoogveen op deze termijn uit Nederland verdwijnt, al zal het areaal 
en de kwaliteit vermoedelijk wel afnemen wanneer de klimaatverandering het W+-scenario volgt, er geen 
hydrologische herstelmaatregelen worden getroffen (TOP-beleid) én de stikstoflast niet verder wordt 
teruggedrongen. 
 
Het meest gevoelig zijn kleine oppervlaktes Actief hoogveen, ingebed in veengebieden met suboptimale 
waterhuishouding, hoog in het landschap die volledig door regenwater gevoed worden: onder W+ en bij een 
overschrijding van het kritische stikstofdepositieniveau gaan deze delen waarschijnlijk in oppervlakte, 
soortenrijkdom en functioneren achteruit. Het minst gevoelig zijn hoogveenkernen en hoogveenvennen die 
ingebed liggen in grotere natuurgebieden waar het grondwater zich in de veenbasis bevindt en/of die aan de 
randen gevoed worden door toestromend grondwater (zie ook paragraaf 2.4) en waar ook het 
stikstofdepositieniveau onder de kritische waarde ligt. Hier zou het habitattype Actieve hoogvenen zelfs in 
kwaliteit kunnen toenemen bij W+. 
 
Om hoogvenen op de lange termijn in Nederland en Europa te behouden, is het nodig maatregelen te nemen 
om de abiotische condities te verbeteren. Daarnaast biedt het beheer van hoogveen, vochtige heide en droge 
heide als mozaïekgebieden met geleidelijke overgangen toekomstperspectief voor hoogveen in een 
veranderend klimaat. Maatregelen die worden genomen voor hoogvenen komen ook ten goede aan andere 
typen natuur. Deze aanbevelingen sluiten aan bij de door PBL ontwikkelde adaptatiestrategie voor een 
klimaatbestendige natuur. 
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3 Toelichting en onderbouwing 

3.1 KNMI-klimaatscenario’s 

Van de vier door het KNMI opgestelde klimaatscenario’s (Van den Hurk et al., 2006) richten we ons vooral op 
het meest extreme W+-scenario omdat het PBL specifiek hiervoor aangeeft dat hoogveenontwikkeling kritiek 
wordt. Voor alle klimaatscenario’s geldt op middellange termijn een aanzienlijke onzekerheid (Klein Tank en 
Lenderink, 2009). 
 
Hoogveen vereist een continue beschikbaarheid van water. Landelijk gezien neemt de jaarlijkse hoeveelheid 
neerslag al vanaf de jaren 1930 trendmatig toe, vooral in de winter (+21%) en lente (+14%); ’s zomers is de 
hoeveelheid neerslag ongeveer gelijk gebleven (2%) (Witte et al. 2009a,b). Voor het W+-scenario geldt dat de 
gemiddelde neerslaghoeveelheid in winter en lente met 14% resp. 3% zal toenemen en in zomer en herfst met 
19% resp. 6% zal afnemen ten opzichte van 1990. Onder het W-scenario neemt de gemiddelde 
neerslaghoeveelheid toe met 6% in lente, zomer en herfst en met 7% in de winter (Klein Tank en Lenderink, 
2009). De verwachte nog sterkere toename van de neerslag in winter en lente onder W+ kan echter niet 
zonder meer worden gezien als een compensatie van het verwachte tekort in zomer en herfst. De lengte en 
intensiteit van droogteperiodes is beperkend voor het functioneren van hoogvenen en de zomervoorspellingen 
zijn daarmee het meest relevante klimatologische gegeven. 
 
 
3.2 Inzichten in relatie tot het PBL-rapport 

3.2.1 Hoogveenontwikkeling wordt kritiek 

De aanleiding voor deze notitie is dat het PBL-rapport Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur 
(Vonk et al. 2010) stelt: 

“Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten is de ontwikkeling van levend hoogveen in Nederland onder 
het warmste en droogste scenario (W+-scenario, Van den Hurk et al., 2006) waarschijnlijk niet mogelijk 
(Witte et al. 2009a,b). Onduidelijk is echter met welke snelheid en in welke richting de klimaatverandering 
zich zal voltrekken en hoe het hoogveen zich zal ontwikkelen. In de adaptatiestrategie adviseren wij 
vooralsnog niet te stoppen met maatregelen die zijn bedoeld om de condities voor hoogveen te verbeteren. 
Wel is het raadzaam om droge heide, natte heide en hoogveensystemen meer dan nu als aaneengesloten 
eenheden te beheren, zodat geleidelijke overgangen kunnen ontstaan. De verwachting is dan dat bij een 
geleidelijke verdroging van hoogveen en natte heide, droge heidesoorten vanuit het ene systeem het 
andere systeem gemakkelijker kunnen koloniseren.” 

 
In de studie van Witte et al. (2009a) staat hierover het volgende: 

“In natte regenwatergevoede infiltratiegebieden is een sterke toename van de dynamiek te verwachten, 
waarbij het in de winter natter en in de zomer droger zal worden. Dit zal vooral voor hoogvenen [...] 
nadelige consequenties kunnen hebben. Levend hoogveen is zeer verdrogingsgevoelig en komt alleen voor 
op standplaatsen waar het grondwater niet meer dan enkele decimeters beneden maaiveld wegzakt. Door 
toename van de verdamping en vermindering van de neerslag in de zomer is het de vraag of dit type zich in 
Nederland kan handhaven, vooral onder scenario W+. Volgens Casparie & Streefkerk (1992) is de huidige 
verspreiding van levend hoogveen als landschap beperkt tot gebieden met een neerslag van minimaal 700 
mm/jr, een gemiddelde jaartemperatuur van minder dan 9,5 0C, en een gemiddelde julitemperatuur van 16-
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17 0C. Pons (1992) gaat uit van een gemiddelde jaartemperatuur van 11 0C en een neerslagoverschot van 
meer dan 150 mm/jr. 
De gemiddelde jaarlijkse neerslag en referentieverdamping in Nederland is nu respectievelijk 771 en 563 
mm, zodat het neerslagoverschot 208 mm/jr bedraagt (gegevens ontleend aan website KNMI, periode 
1971-2000). Onder scenario W+ krijgen we een neerslagoverschot dat tientallen procenten lager ligt, 
afhankelijk van de locatie. Voor De Bilt komen Hermans et al. (2009) uit op een reductie van 30 %, wat 
toegepast om het cijfer van 208 mm/jr een neerslagoverschot van 146 mm/jr zou betekenen, minder dan 
de drempelwaarde van Pons (1992). [...] De temperatuur in Nederland bedraagt nu 9,7 0C gemiddeld per 
jaar en 17.1 0C in de maand juli. Dat wordt straks 2 á 3 0C warmer, waarmee zowel de door zowel Pons 
(1992) als de door Casparie & Streefkerk (1992) gegeven drempelwaarden worden overschreden. 
Als klimaatverandering zal verlopen zoals in scenario W+, is het dus aannemelijk dat hoogveenvorming 
volledig zal stoppen. Als eerste zal de Peel het moeilijk krijgen, omdat het met een overschot van ca. 140 
mm/jr (gegevens KNMI) nu al onder de drempelwaarde van Pons (1992) ligt.” 

 
De constatering dat hoogveenontwikkeling onder W+ kritiek wordt, is dus ontleend aan de gegeven 
klimatologische randvoorwaarden voor hoogveengroei. Het gaat hierbij om een inschatting van jaarlijkse 
gemiddelden die de huidige hoogveenrestanten in West-Europa in klimatologisch opzicht begrenzen. Deze 
grove benadering is voldoende om duidelijk te maken dat onze hoogvenen het onder W+ lastig kunnen krijgen, 
maar onvoldoende voor specifiekere constateringen (hebben Witte et al. (2009a) in hun ‘voorlopige 
schetskaart’ dan ook niet gedaan). Het huidige gemiddelde jaarlijkse neerslagoverschot geeft alleen al binnen 
Nederland veel variatie te zien, waarbij zowel de Peel als het Bargerveen in de relatief lage range 160-240 mm 
vallen (Sluijter, 2011). 
 
In hoeverre deze jaarlijkse gemiddelden voor hoogvenen ecologisch relevant zijn, is nog maar de vraag. Zie 
ook de discussie in Schouwenaars et al. (2002, paragraaf 4.1). Deze auteurs schrijven o.m. 
 

“Klimaatomstandigheden bepalen in eerste instantie de beschikbaarheid van neerslagwater. De precieze 
voorwaarden voor hoogveenvorming zijn niet bekend. De drempelwaarden van circa 700 mm j-1 die worden 
gepresenteerd voor de jaarlijkse neerslaghoeveelheid (Streefkerk & Casparie 1987) zijn gebaseerd op 
correlaties tussen deze hoeveelheid en het voorkomen van hoogvenen in Noord-West Europa. Daarmee 
wordt het verklarende mechanisme niet onderzocht. Zo is het aannemelijk dat frequentie en duur van 
droogteperioden een belangrijke rol spelen. In een verkennend onderzoek van De Vries (1996a) bleken bij 
een vergelijking tussen het noorden en het drogere zuiden van Nederland, de verschillen in het (periodiek 
negatief) neerslagoverschot toe te nemen naarmate een langere periode werd beschouwd. Zo zijn de 
verschillen in het maximale cumulatieve neerslagtekort (maat voor de droogte) tussen beide regio’s op 
maandbasis groter dan op decadebasis. De betekenis hiervan is dat correlaties tussen het voorkomen van 
hoogveen en neerslagtotalen over een langere periode niet voldoende informatie leveren. Deze kennis is 
nodig om het al dan niet voorkomen van hoogvenen te verklaren. Uit de studie van De Vries (1996a) bleken 
er slechts kleine verschillen te bestaan in frequentie en duur van droge perioden tussen het zuiden en 
noorden van Nederland.” 

 
Vanwege de onzekerheden rond klimaatscenario’s (Klein Tank en Lenderink, 2009) en de beperkte kennis van 
klimaateffecten vragen zowel Witte et al. (2009a,b) als het PBL-rapport nadrukkelijk om niet te stoppen met 
maatregelen gericht op hoogveenherstel. 
 
 
3.2.2 Hoogveensoorten verdwijnen 

Het PBL-rapport stelt dat een groot deel van de kenmerkende hoogveensoorten op de lange termijn uit 
Nederland dreigt te verdwijnen. Voor 17% van de huidige doelsoorten van vochtige heide en hoogveen zal 
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volgens de modelvoorspellingen het klimaat in Nederland op termijn ongeschikt worden. In 2100 is dit deel 
toegenomen tot 37%. Dit betekent dat nog steeds de meerderheid van de kenmerkende soorten in Nederland 
behouden kan blijven. 
 
Belangrijker is echter dat de verwachting dat hoogveensoorten verdwijnen is gebaseerd op verkenningen met 
een statistisch model en niet op werkelijke populatieontwikkelingen van soorten. De voorspellingen zijn 
gebaseerd op modellen waarin het huidige areaal van de soorten statistisch is gecorreleerd aan 
klimatologische grootheden als de zomertemperatuur en de jaarlijkse hoeveelheid neerslag. Het verwachte 
areaal in de toekomst wordt met deze correlatieve verbanden (‘klimaatenveloppen’) dan afgeleid uit de 
klimaatscenario's, soms zelfs door met die verbanden te extrapoleren buiten het waarnemingsbereik (zie 
Settele et al., 2008). Het is nog onzeker hoe realistisch deze benadering is en de waarde ervan staat in 
wetenschappelijke kring in toenemende mate ter discussie (Guisan en Zimmermann, 2000; Pearson en 
Dawson, 2003; Guisan en Thuiller, 2005; Heikkinen et al., 2006; Austin, 2007; Botkin et al., 2007; Beale et 
al., 2008; Schweiger et al., 2008; Nogués-Bravo, 2009; Buckley et al., 2010). De onnauwkeurigheid van de 
modellen is juist aan de randen van de arealen groot. Zo valt Nederland onder het huidige klimaat buiten het 
gemodelleerde areaal voor de veenbesparelmoervlinder en het veenbesblauwtje (Settele et al., 2008), hoewel 
beide soorten hier wel voorkomen. De verwachting dat beide soorten hier zullen verdwijnen, is dan niet 
verrassend: het is voor een belangrijk deel een zwakte in het model. Ook uit veldonderzoek komen resultaten 
die de modelverwachtingen voor sommige soorten weerleggen: recente veranderingen in het voorkomen van 
het veenhooibeestje in het Verenigd Koninkrijk konden geheel op grond van veranderingen in beheer worden 
verklaard en in het geheel niet door klimaatverandering (Franco et al., 2006). Zo houden de 
modelverkenningen ook geen rekening met de effecten van herstelbeheer, terwijl dit, zoals hierboven 
aangegeven, aantoonbare resultaten oplevert. 
 
Omdat de modelverkenningen de nodige onzekerheden bevatten en geen rekening houden met de effecten van 
herstelbeheer, zijn in deze rapportage voor beantwoording van de huidige ontwikkelingen alleen de feitelijke 
populatieontwikkelingen betrokken. Anderzijds geven de modellen wel een beste schatting hoe groepen van 
soorten zich op de lange termijn kunnen ontwikkelen. 
 
 
3.2.3 Adaptatiestrategie 

Het PBL-rapport stelt een nationale adaptatiestrategie voor, uitgaande van clusters van heidegebieden, 
inclusief hoogvenen. De centrale doelstelling van de strategie is het versterken van het adaptief vermogen (of 
veerkracht) in clusters met een hoge dichtheid aan grote heidegebieden. Onder adaptief vermogen wordt het 
vermogen van een ecosysteem verstaan om ondanks verstoringen te blijven functioneren. De belangrijkste 
pijler van de strategie voor heide is het ontwikkelen van een grotere heterogeniteit, door natte heide, 
hoogveen en droge heide te beheren als mozaïeken met geleidelijke overgangen (pijler 2; fig. 3.1). Een ander 
aandachtspunt is het verbeteren van de ruimtelijke samenhang binnen de clusters, door gebieden te vergroten 
en met elkaar te verbinden (pijler 1). Ook worden maatregelen voorgesteld om de standplaatscondities te 
verbeteren (pijler 3) (Vonk et al., 2010). 
 
De natste habitats, zoals hoogvenen en zure vennen, zijn binnen dergelijke clusters essentieel onder het W+-
scenario. In en rond deze habitats kunnen in langdurig droge periodes soorten van vochtige milieus overleven. 
Verberk et al. (2006) beschrijven het belang van landschappelijke heterogeniteit in het Korenburgerveen voor 
de diversiteit van aquatische macro-evertebraten. De in randzones van hoogvenen en op voormalige 
boekweitbrandcultures voorkomende veenmosrijke vochtige heide is zeer rijk aan hoogveensoorten, soms 
zelfs rijker dan het levend hoogveen zelf (Janssen en Bijlsma, 2011) en draagt daardoor sterk bij aan 
risicospreiding. Omgekeerd is ook de soortdiversiteit van oude droge heide gebaat bij de aanwezigheid van 
vochtige heide of hoogveen in de directe omgeving (Bijlsma et al., 2009a,b).  
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Figuur 3.1   

De kern levend hoogveen in het Witterveld bij Assen is onderdeel van een mozaïek van habitattypen in het hoogveenlandschap (foto: 

R.J. Bijlsma). 

 
 
3.3 Onderbouwing van de antwoorden 

3.3.1 Waarom zouden we hoogveen in Nederland willen behouden? 

Het belang van Nederland voor de hoogveenhabitattypen binnen Europa wordt in het profielendocument 
aangeduid als ‘zeer groot’, wat betekent dat de Nederlandse bijdrage aan het totale oppervlak van het 
habitattype binnen de Europese Unie meer dan 4% bedraagt. Een range rond een belang van 1% wordt 
bestempeld als een groot belang (leeswijzer Natura 2000 profielendocument, versie 1 september 2008).  
 
De zin in het profielendocument (kopje Relatief belang binnen Europa) over een apart type hoogvenen van de 
West-Europese laagvlakte moet gelezen worden als1 ‘de lenshoogvenen van Nederland behoren tot een type 
dat verder alleen in Noordwest-Duitsland en West-Denemarken voorkomt (Succow en Joosten, 2001)’. Dit 
subtype (IV.1c; fig. 3.2) valt onder de ‘vlakke hoogvenen’ (=lenshoogvenen; ‘Planregenmoore’, ‘raised bogs’) 
die vooral in het vlakke kustlandschap voorkomen, voornamelijk door regenwater worden gevoed en vaak 
meerstallen (kolken) bevatten. Het subtype IV.1c wordt gekenmerkt door de Associatie van Gewone dophei en 
Veenmos (Succow en Joosten, 2001), kerngemeenschap van habitattype 7110. 
 
                                                        
1 Mail D. Bal (Programmadirectie Natura 2000) 22 juni 2011 
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Figuur 3.2   

Veenregio’s in Europa. De Nederlandse, Noordwest-Duitse en West-Deense hoogvenen worden tot een apart subtype C gerekend 

binnen de ‘Atlantisch-(subatlantische) Regenmoorprovinz’ IV.1 (uit: Succow en Joosten, 2001). 

 
 
Niet alleen de internationale betekenis is groot. De belangrijkste pijler van de adaptatiestrategie voor een 
klimaatbestendig nat zandlandschap is het ontwikkelen van een grotere heterogeniteit, door natte heide, 
hoogveen en droge heide te beheren als mozaïeken met geleidelijke overgangen (Vonk et al., 2011; zie ook 
3.2.3). De visie van Natuurmonumenten et al. (2011) waarbij bufferzones rond hoogveengebieden de spil 
vormen in verder herstel, sluit aan op de door het PBL voorgestelde adaptatiestrategie. De eenvoudigste 
benadering is buffers te zien als hydrologische zones, zonder specifieke biodiversiteit.  
Een meer ambitieuze benadering omvat (ook) het herstel van gradiënten in voedselrijkdom rond hoogvenen, 
dus met moeras en struwelen, of van landschapselementen voor soorten die zowel het hoogveen om te 
broeden als akkertjes om te foerageren nodig hebben, zoals korhoen en kraanvogel (Natuurmonumenten et 
al., 2011). 
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Tabel 3.1  

De in de Natura 2000-gebieden met hoogveen (H7110A, H7120) voorkomende habitattypen. 

Natura 2000-gebied 

H
3130 Zw

akgebufferde vennen 

H
3160 Zure vennen 

H
4010 Vochtige heiden 

H
4030 D

roge heiden 

H
6230 H

eischrale graslanden 

H
6410 Blauw

graslanden 

H
7110 Actieve hoogvenen 

H
7120 H

erstellende hoogvenen 

H
7150 Piorniervegetaties m

et snavelbiezen 

H
7210 G

aligaanm
oerassen 

H
91D0 H

oogveenbossen 

H
91E0 Vochtige alluviale bossen 

Fochteloërveen (FR)             

Witterveld (DR)             

Bargerveen (DR)             

Engbertsdijkvenen (OV)             

Aamsveen (OV)             

Witte Veen (OV)             

Wierdense Veld (OV)             

Haaksbergerveen (OV)             

Korenburgerveen (GLD)             

Wooldse Veen (GLD)             

Deurnsche Peel en Mariapeel (NBr/LM)             

Groote Peel (NBr/LM)             

 
 
Tabel 3.1 geeft de in de 12 Natura 2000-gebieden met Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) en/of 
Herstellende hoogvenen (H7110A, H7120) voorkomende habitattypen (Schaminée en Janssen, 2009). Droge 
en Vochtige heiden en Hoogveenbossen zijn de meest voorkomende habitattypen naast hoogveen. 
Heideveentjes (H7110B) liggen vaak in of langs stuifzandgebieden waarin buiten de in tabel 3.1 genoemde 
habitattypen ook Stuifzandheiden met Struikhei (H3210) en Binnenlandse kraaiheibegroeiingen (H2320) 
voorkomen. 
 
 
3.3.2 Hoe gaat het momenteel met hoogveenontwikkeling in Nederland? 

De gegevens zijn ontleend aan de recent verschenen Evaluatie Hoogveengebieden in Nederland 
(Natuurmonumenten et al., 2011), waarin de huidige toestand (op grond van 10 criteria), de uitgevoerde 
maatregelen, de resultaten en het perspectief op verder herstel zowel op hoofdlijnen als voor de afzonderlijke 
gebieden worden besproken. 
 
 
3.3.3 Verliezen we momenteel karakteristieke hoogveensoorten? 

De populatieontwikkelingen van hoogveensoorten zijn afkomstig uit Natuurmonumenten et al. (2011, tabellen 
4.2 en 4.3). Deze tabellen geven indicaties van de veranderingen in karakteristieke hoogveenfauna en –flora 
over de laatste 10-15 jaar voor de belangrijkste hoogveengebieden in Nederland. Voor de beoordeling van de 
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algehele populatietrends is gekeken naar de verhouding tussen toename of stabilisatie en achteruitgang; 
gebieden waar de soorten niet (meer) voorkomen zijn in dit verband niet relevant omdat het eventueel 
verdwijnen dateert van voor de periode met actieve herstelmaatregelen. 
 
De voor hoogvenen eveneens karakteristieke dagvlinders veenbesparelmoervlinder en veenbesblauwtje komen 
tegenwoordig alleen in hoogveenvennen voor. De trend in de aantallen van beide soorten is over de laatste 10 
jaar significant toenemend (Van Swaay et al., 2011); dit geldt eveneens voor het veenhooibeestje 
(Fochteloërveen en Boswachterij Grolloo-Schoonloo). In tegenstelling tot deze recente toename staat de 
afname van deze soorten in de periode 1990-2000. Herkolonisatie van plekken waar de soorten tot nu toe zijn 
verdwenen, blijkt nog niet te zijn opgetreden. Versnippering komt ook als een belangrijk probleem naar voren 
uit een modelstudie voor de veenbesparelmoervlinder (Schtickzelle et al., 2005). 
 
Dat karakteristieke (bultvormende) veenmossen van hoogveen zich nog steeds kunnen vestigen over grote 
afstanden blijkt uit een natuurontwikkelingsproject (Veluwemeerkust; Natuurmonumenten) waar zich na plaggen 
van voormalig cultuurgrasland na circa 15 jaar moerasheide met wrattig veenmos, hoogveenveenmos en rood 
veenmos heeft ontwikkeld (R.J. Bijlsma in BLWG-database). Deze soorten zijn tweehuizig; de laatste twee 
vormen in Nederland zelden sporenkapsels (Bouman, 2002) en worden geacht grote moeite te hebben zich te 
verspreiden over grote afstanden. Het Blankwater bij Boukoul (Midden-Limburg; Staatsbosbeheer) is een 
voorbeeld van uitgebreide hoogveenontwikkeling op voormalige landbouwgrond na natuurontwikkeling in 1997 
(Smulders en Van Tooren, 2008; R.J. Bijlsma in BLWG-database; fig. 3.3). In Drenthe vestigden zich 
bultvormende veenmossen na plaggen en uitbaggeren van een sterk vermest hoogveenven (Eysink en Jansen, 
2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3   

Hoogveenontwikkeling op voormalige landbouwgrond: kussens wrattig veenmos groeien aaneen in het Blankwater bij Boukoul 

(Midden-Limburg). Inzet: hoogveenveenmos (foto’s: R.J. Bijlsma).
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3.3.4 In welke mate zijn landelijke instandhoudingsdoelstellingen voor hoogveen 
haalbaar onder het W+-klimaatscenario? 

Het W+-scenario gaat uit van minder neerslag en een hogere temperatuur in de zomer. Een hogere 
temperatuur leidt tot een hogere potentiële verdamping. De combinatie van minder neerslag en meer 
verdamping betekent een groter neerslagtekort. Aangezien hoogvenen voornamelijk afhankelijk zijn van 
neerslag, zal een toenemend neerslagtekort leiden tot dieper wegzakkende waterstanden in het veen. 
Afhankelijk van de positie in het landschap, krijgt een hoogveenecosysteem, naast direct neerslagwater, ook 
nog enig lokaal grondwater uit het omringende hoogveenlandschap (Rydin en Jeglum, 2006). De mate waarin 
dit gebeurt, bepaalt mede hoe diep het water wegzakt in de zomer. 
 
Voor het inschatten van de haalbaarheid van instandhoudingsdoelstellingen is inzicht nodig in  
• de waterhuishouding op landschapsschaal en lokale schaal 
• het effect van diepere waterstanden op de hoogveenvegetatie 
• stikstofdepositie als extra stressfactor 
• het verhoogde risico op branden 
• de noodzaak van beheeringrepen 
 
Waterhuishouding op landschapsschaal 
Hoogvenen zijn geen bakjes die alleen regenwater opvangen. De positie in het landschap van een hoogveen 
doet er wel degelijk toe. Zie ook de concept herstelstrategieën voor H7110A: Actieve hoogvenen (Jansen et 
al., 2011) en het Nat zandlandschap (Everts et al., 2011). 
 
Er hebben zich vooral gunstige ontwikkelingen voorgedaan in gebieden en op plekken waar het (actieve) 
hoogveen water uit zijn omgeving ontvangt: dat kan water uit het bovenstrooms liggende hoogveen zijn - 
meestal via doorvoer uit compartimenten - of via het grondwater (hoogveenvennen, hellingvenen, randen van 
hoogvenen als het Haaksbergerveen). Hierbij wordt een vermindering van het gemiddelde neerslagoverschot 
gecompenseerd door toevoer van lokaal grondwater. De succesfactoren zijn voorraadvorming van 
gebiedseigen water en juiste ligging in het (hoogveen)landschap, zoals de aanwezigheid van lokale kwelzones. 
 
Verschoor et al. (2003) en Everts et al. (2005) presenteren een landschappelijke analyse van 
hoogveenontwikkeling in het Dwingelderveld. Uit het onderzoek komt naar voren dat snelle 
hoogveenontwikkeling in een groot aantal veentjes die gelegen zijn binnen bepaalde erosiegeulen in het 
gebied, samen lijkt te hangen met het voorkomen van oude gliedelagen en inspoelingshorizonten. Deze liggen 
in een schotel om de veentjes heen en zijn onderling met elkaar verbonden. Waterstroming over deze oude 
organische lagen lijkt van belang te zijn voor de veenmosgroei in de regeneratieprojecten. Het (grond)water 
dat over de organische lagen de veentjes binnenstroomt is rijk aan CO2 en lijkt de veenmosgroei sterk te 
stimuleren. 
 
Venen met toevoer van lokaal grondwater zijn behoorlijk robuust. Het meest extreme voorbeeld zijn 
hellingvenen, die zich bijvoorbeeld in het Wisselse Veen (Epe, Gelderland) momenteel herstellen. Herstel van de 
waterhuishouding op zulke plaatsen waarborgt ook onder veel drogere klimatologische omstandigheden nog 
het voortbestaan van soorten van hoogvenen. Naast het Wisselse Veen zijn er binnen de EHS meer 
mogelijkheden, bijvoorbeeld aan de oostflank van de Sallandse Heuvelrug ten noorden van Rijssen, aan de 
flanken van de Hondsrug en in de westelijke mijnstreek (o.a. op de Brunssummerheide, Schutterspark en 
Breukberg). Op zulke plekken zijn op de lange termijn goede mogelijkheden voor hoogveenherstel. Een 
voorwaarde is wel dat de aanvoer van water uit de omgeving blijft plaatsvinden. Of dat gebeurt hangt af van de 
positie van het hoogveen in het landschap en de reactie van de vegetatie in het infiltratiegebied op 
klimaatverandering. Wanneer het waterverlies in het infiltratiegebied sterk stijgt, bijvoorbeeld door verhoogde 
verdamping, dan zal minder water overblijven voor de voeding van het hoogveen. Over de werking van dit 
proces bestaat nog veel onzekerheid (Bartholomeus et al., 2010; Witte et al., 2007).  
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Lokale waterhuishouding 
De bodem van onverstoorde hoogvenen wordt vaak ingedeeld in twee functionele lagen (Ingram, 1978). De 
relatief dunne acrotelm van circa 0,05 tot 0,5 m bedekt als een huid de dikke catotelm van enkele meters. De 
acrotelm is los van structuur, bestaat hoofdzakelijk uit levende veenmossen en weinig vergaan veen en zorgt 
ervoor dat waterstandsfluctuaties gedempt worden. De catotelm daarentegen is dicht van structuur, bestaat 
uit sterk vergaan veen en zorgt ervoor dat de verticale wegzijging van water beperkt blijft. De hydrologische 
eigenschappen van deze twee bodemlagen, met name die van de acrotelm zorgen ervoor dat de waterstand in 
venen niet zo diep wegzakt als op basis van de potentiële verdamping verwacht zou mogen worden. Bij 
geringe droogte krimpt de acrotelm in reactie op de zakkende waterstanden ten opzichte van NAP (max. 10 
cm; Baden en Eggelsmann, 1964; Kellner, 2001), waardoor de waterstand ten opzichte van het mosoppervlak 
gelijk blijft. Bij sterke droogte droogt het mostapijt oppervlakkig uit en stopt de capillaire nalevering vanuit de 
diepere veenlagen (Schouwenaars, 1990). Het mos stopt tijdelijk met groeien, maar het waterverlies wordt 
beperkt en de waterstand zakt niet veel dieper weg dan circa 25-30 cm onder het mosoppervlak (Balyasova, 
1974; Rydin en Jeglum, 2006). Wanneer door regenval de waterstand weer stijgt, keert het proces zich om, 
zwelt de acrotelm, stroomt het overtollige water naar de randen van het veenecosysteem af en groeit het mos 
weer verder. Een goed ontwikkelde acrotelm zorgt ervoor dat een hoogveenecosysteem bijzonder goed 
bestand is tegen periodieke droogte (Belyea en Baird, 2006). Extreme (langdurige) droogte in een acrotelm 
kan voor klink zorgen, waardoor deze laag niet meer goed functioneert en op langere termijn zelfs kan 
verdwijnen. Komt de catotelm langdurig droog te staan, dan kunnen scheuren ontstaan waardoor het veen aan 
de onderkant lek wordt: de verticale wegzijging wordt dan groter dan 40 mm/jaar (Van der Schaaf, 1999). Een 
incidentele extreme droogte is omkeerbaar, mits deze wordt gevolgd door jaren van hogere waterstanden 
(Belyea en Baird, 2006). Is de acrotelm eenmaal verdwenen, dan kan het hoogveen alleen weer worden 
hersteld met aanzienlijke maatregelen, zoals het aanleggen van compartimenten waarin drijftillen met een 
acrotelm ontstaan. Voorwaarde voor een duurzaam herstel is dat de wegzijging naar de ondergrond beperkt is 
(minder dan 40 mm/jaar).  
 
Het habitattype Actieve hoogvenen omvat veenvegetatie met een functionerende acrotelm: vegetatie waar het 
bovenste veenmospakket dusdanig goed ontwikkeld is, dat waterstandsfluctuaties in dit pakket gedempt 
worden. Het habitattype Herstellende hoogvenen omvat veenvegetatie waar acrotelmherstel mogelijk is. Vaak 
zijn beide habitattypen in één veengebied aanwezig. Om acrotelmvorming opnieuw in gang te zetten, en dus 
Actieve hoogvenen te ontwikkelen uit Herstellende hoogvenen, wordt (regen)water in ondiepe compartimenten 
op de overgebleven veenlagen (voormalige catotelm) vastgehouden. Wanneer de compartimentering op de 
juiste manier is uitgevoerd, ontstaat in de compartimenten een drijvende veenmoslaag die op termijn uitgroeit 
tot een acrotelm. Droogte in Herstellende hoogvenen heeft vooral effect op de stukken veen buiten de 
compartimenten: in de compartimenten zelf beweegt de drijvende veenmoslaag mee met de waterstand en 
blijven waterstandfluctuaties in het drijvende pakket beperkt. Om aangroei en uitbreiding van een acrotelm 
mogelijk te maken moeten waterstandsfluctuaties beperkt blijven. Dit kan in veengebieden waar de oppervlakte 
met functionerende acrotelm (habitattype Actieve hoogvenen) relatief groot is ten opzichte van de oppervlakte 
zonder acrotelm (bijvoorbeeld in een aantal heideveentjes), óf in gebieden waar waterverliezen worden 
bijgevuld uit de omgeving door toestromend lokaal grondwater of door (in waterreservoirs of compartimenten) 
vastgehouden regenwater (fig. 3.4). 
 
Om de leesbaarheid te bevorderen hebben we ervoor gekozen om een ‘optimale waterhuishouding’ te 
definiëren als hydrologische condities die de vorming en uitbreiding van een acrotelm mogelijk maken en een 
‘suboptimale waterhuishouding’ als condities waarbij een functionerende acrotelm niet gevormd kan worden 
(maar indien aanwezig, wel behouden blijft). Zijdelings toestromend lokaal grondwater is onderdeel van de 
‘optimale waterhuishouding’.
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Figuur 3.4  

Water reservoir in het Bargerveen (foto: R.J. Bijlsma). 

 
Effecten van wegzakkende waterstanden op de hoogveenvegetatie 
Of instandhoudingsdoelen van Nederlands hoogveen in gevaar komen, hangt af van hoe diep en hoe lang de 
waterstand wegzakt in de zomer. Diepere waterstanden in combinatie met een hogere temperatuur leiden tot 
een toename in de beschikbaarheid van voedingsstoffen (Tomassen et al., 2004a; Breeuwer et al., 2008) en 
een afname in waterbeschikbaarheid (Tomassen et al., 2004a; Robroek et al., 2007). Langdurige droogte kan 
leiden tot inklinking van de veenbodem. De verdichte bodem kan minder water bergen (heeft een lagere 
bergingscoëfficiënt) waardoor waterschommelingen toenemen en de intensiteit van de droogte versterkt wordt 
(Van der Schaaf, 1999). Blijft de waterstand elke zomer te diep of lang wegzakken, dan worden een aantal 
zichzelf versterkende processen in gang gezet waardoor de hoogveenvegetatie verandert in vochtige heide, 
vlakten met pijpenstrootje of bos. Bij welke frequentie en intensiteit van periodieke droogte dat gebeurt, is 
onbekend. 
 
Een toename in de beschikbaarheid van voedingsstoffen en afname van beschikbaarheid van water voor het 
veenmos stimuleert de groei van vaatplanten (dwergstruiken, grassen, bomen), maar belemmert de groei van 
veenmos, het hart van de hoogveenvegetatie (Limpens et al., 2003a; Weltzin et al., 2003; Tomassen et al., 
2004b; Breeuwer et al., 2009). Hoe snel dit proces gaat en of het mos zijn verloren positie weer kan 
heroveren, hangt af van de bergingscoëfficiënt van de bodem, de temperatuur in het winterhalfjaar en van 
hoeveel en voor hoe lang de voedingsstoffen, met name stikstof en fosfaat, beschikbaar komen. In het 
winterhalfjaar ligt de groei van vaatplanten grotendeels stil, maar mossen kunnen doorgroeien zolang de 
temperatuur boven het vriespunt blijft (Rydin en Jeglum, 2006). Zolang de vaatplanten het veenmos niet te veel 
beschaduwen, kan het mos stand houden en blijft het hoogveen groeien. Breiden vaatplanten zich teveel uit, 
dan wordt het te donker voor veenmos (Heijmans et al., 2002; Limpens et al., 2003a; Tomassen et al., 
2004a) en stopt actieve veenvorming (Malmer et al., 2003). Daarnaast wordt bij warme (vochtige) zomers en 
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hoge stikstofdepositie het veenmos gevoelig voor de veenmosgrauwkop (Tephrocybe palustris), een 
parasitaire schimmel (Limpens et al., 2003b). 
 
Stikstofdepositie als extra stressfactor 
De centrale rol van voedingsstoffen in de groei van vaatplanten maakt dat de kansen van hoogveen onder W+ 
niet los kunnen worden gezien van stikstofdepositie. Bij stabiele hoge waterstanden kan hoogveenvegetatie 
beter tegen (matige) overschrijding van het kritische depositieniveau tot 20 kg stikstof per hectare per jaar.  
Bij een lage stikstofdepositie onder het kritische depositieniveau van 5 kg stikstof per hectare per jaar kan het 
hoogveen beter tegen drogere zomers (Tomassen et al., 2004a). Een combinatie van beide stressfactoren 
(hoog stikstof, ongunstiger klimaat) geeft een negatiever effect dan op basis van de individuele stressfactoren 
zou worden verwacht (Heijmans et al., 2008; Limpens et al., in press). 
 
Risico’s op branden 
In (randen van) hoogvenen met suboptimale waterhuishouding komt Pijpenstrootje in hoge dichtheid voor. Dit 
gras sterft in de winter af en loopt pas vrij laat in het voorjaar weer uit. De dode bladeren zijn erg brandbaar 
wanneer ze droog zijn. Hierdoor is de kans op veenbrand in droge voorjaren het hoogste in zich herstellende 
hoogvenen waar veel pijpenstrootje groeit. Effecten van brand op door veenmos gedomineerde vegetaties zijn 
onderzocht in enkele onverstoorde hoogvenen in Noord Amerika en Canada (Kuhry, 1994; Benscoter en Vitt, 
2008). Uit dit onderzoek blijkt dat het effect van brand sterk afhangt van de intensiteit en duur van de brand: 
bij langdurig grote hitte gaat het mos dood, bij beperkte hitte kan het weer uitlopen en zich binnen enkele jaren 
herstellen. In hoeverre dit gunstig uitpakt voor de veenvegetatie hangt af van de wijze waarop pijpenstrootje 
reageert: branden kan bijvoorbeeld in droge heiden groei en uitbreiding van pijpenstrootje stimuleren 
(Jacquemyn et al., 2005). 
 
Noodzaak van beheeringrepen 
Door dieper wegzakkende waterstanden in de zomer zullen struiken, bomen en grassen zich sneller uitbreiden 
in het Nederlandse hoogveen (Breeuwer et al., 2009; Heijmans et al., 2010). Hoe sterk deze uitbreiding is, 
verschilt per veengebied en hangt af van de oppervlakte van het habitattype Actieve hoogvenen binnen het 
veengebied, de waterhuishouding, de mate waarin het kritisch depositieniveau wordt overschreden én van de 
intensiteit van aanvullend beheer. Beheer gericht op het voorkomen van diep wegzakkende waterstanden en 
terugdringen van vaatplanten (bijvoorbeeld verwijderen van opslag van bomen) helpt om veenmos dominant te 
houden, ondanks snellere groei van vaatplanten (Tomassen et al., 2004a; Limpens, 2009, 2011; Jansen et al., 
2011). 
 
Instandhouding van kenmerkende hoogveensoorten 
Het PBL-rapport stelt dat een groot deel van de kenmerkende hoogveensoorten op de lange termijn uit 
Nederland dreigt te verdwijnen (zie 3.2.2). Op grond van de gevonden reacties van kenmerkende 
hoogveensoorten op herstelmaatregelen (zie 3.3.3), gaan wij ervan uit dat klimaatverandering weinig effect 
heeft op de instandhouding van deze soorten zolang waterhuishouding, stikstofdepositie en beheer gunstig 
samenwerken. 
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Conclusie 
Op basis van het voorgaande verwachten we dat het habitattype Actieve hoogvenen in veengebieden met 
optimale waterhuishouding waarschijnlijk veerkrachtig genoeg is om te kunnen overleven (behoud van 
oppervlakte) en mogelijk zelfs in kwaliteit en oppervlakte zal toenemen onder het W+-scenario. Om een 
optimale waterhuishouding onder W+ te waarborgen, zijn afhankelijk van het veengebied aanvullende 
maatregelen nodig, zoals compartimentering en het inrichten van bufferzones. Daarentegen zal de oppervlakte 
Actieve hoogvenen in veengebieden met suboptimale waterhuishouding met moeite in stand kunnen worden 
gehouden bij W+, en waarschijnlijk in karakteristieke soorten en functioneren achteruit gaan, zeker wanneer de 
stikstofdepositie het kritische niveau overschrijdt. Voor Herstellende hoogvenen is verbetering van kwaliteit 
alleen mogelijk bij voldoende hydrologisch herstel. In alle gevallen zal aanvullend beheer nodig blijven om 
uitbreiding van bomen op het veen te beperken (Moore, 2002; Limpens, 2011; Jansen et al., 2011). 
Waterhuishouding, stikstofdepositie en beheer zijn de meest bepalende factoren voor de instandhouding van 
hoogvenen. Zolang deze factoren de instandhoudingsdoelstellingen kansrijk of mogelijk maken, geldt dit ook 
voor het behoud van kenmerkende hoogveensoorten. 
 
 
3.3.5 Hoe gevoelig is Nederlands hoogveen voor periodieke droogte? 

Hydrologisch intacte hoogveenvegetaties zijn goed bestand tegen weersfluctuaties (Bragazza, 2006; 
Gunnarsson et al., 2002) door hun groot zelfregulerend vermogen (Belyea en Baird, 2006). Op korte termijn 
zijn de effecten van periodieke droogte vergelijkbaar met die van drainage (Breeuwer et al., 2009), al zijn de 
gevolgen (uitbreiding grassen, dwergstruiken, bomen) sneller omkeerbaar. Wanneer de intensiteit en duur van 
de droogte beperkt blijft, treedt geen inklinking op, overleeft het veenmos de droge periode, en kan het mos in 
een nattere periode (bijvoorbeeld de herfst) zijn achterstand weer goed maken (Limpens, 2011). Het grote 
zelfregulerend vermogen van intacte veenvegetatie in Nederland wordt geïllustreerd door de hoogveenvennen 
in Drenthe en op de Veluwe. Deze zeer kleine hoogveenvegetaties met goed ontwikkelde acrotelm hebben 
ondanks de langdurige droogteperiodes van de afgelopen jaren hun hoge kwaliteit behouden (Deelense Veld op 
de Hoge Veluwe, Kootwijkerveen, Mosterdveen bij Vierhouten: R.J. Bijlsma in BLWG-database; Groeneweg et 
al., 2007; Dwingelderveld: med. M. Perdeck, SBB, mei 2011; zie ook Bijlsma et al., 2009c). 
 
Onderzoek aan veentjes in de Italiaanse Alpen laat zien dat extreem droge zomers in combinatie met hoge 
stralingsintensiteit kunnen leiden tot afsterven van veenmos (Bragazza, 2008). Herstel is mogelijk, maar duurt 
enkele jaren. Krijgt het veen te maken met een hogere frequentie van droge zomers, dan zal de samenstelling 
van de vegetatie langzaam veranderen: het oppervlak open veenmos zal afnemen en de bedekking van bomen, 
struiken en grassen zal toenemen. Hiermee verandert het karakter van het veen en is het niet langer open, 
zoals kenmerkend voor Atlantische venen, maar gaat qua structuur meer lijken op de continentale bosvenen in 
bijvoorbeeld Estland en Wit Rusland, die een hogere bedekking met bomen kennen. In deze venen wordt de 
boomgroei echter binnen de perken gehouden door de lage beschikbaarheid van voedingsstoffen (Pensa et al., 
2004) en het korte groeiseizoen, waardoor de veenmossen dominant blijven. 
 
Op basis van het voorgaande verwachten we dat het habitattype Actieve hoogvenen in veengebieden met een 
optimale waterhuishouding waarschijnlijk goed tegen periodieke droogte kan. Daarentegen zal het habitattype 
Actieve hoogvenen in veengebieden met een suboptimale waterhuishouding zonder zijdelingse toestroming van 
lokaal grondwater met veel meer moeite kunnen herstellen van periodieke uitdroging. De kans op herstel van 
dit habitattype neemt waarschijnlijk af naarmate de frequentie van droge perioden en de overschrijding van de 
kritische depositie grens voor stikstof toenemen. In het relatief voedselrijke Nederlandse hoogveen zal 
aanvullend beheer nodig blijven om uitbreiding van bomen op het veen te beperken (Moore, 2002; Bragazza, 
2008; Limpens, 2011). 
 
In Herstellende hoogvenen is na vernattingsmaatregelen vaak sprake van een drijvende veenmoslaag (zoals in 
de Mariapeel en Deurnse Peel; Van den Boom et al., 2007) die meebeweegt met het wateroppervlak.  
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De belangrijkste veenmossen in deze situatie zijn de slenksoorten waterveenmos en fraai veenmos. Beide 
komen ook algemeen voor langs zure vennen en kunnen perioden van droogval goed overleven. Periodiek 
droogvallend waterveenmosveen is opgebouwd uit dunne laagjes en wordt aangeduid als spalter(veen) (fig. 
3.5). Fraai veenmos is de algemeenste veenmossoort in stuifzandveentjes in beschutte noordhellingen in 
stuifzandbebossingen; hier speelt hooguit hangwater een rol in de waterhuishouding (Bijlsma, 2010). 
Herstellende hoogvenen zijn dus weinig gevoelig voor periodieke droogte. 
 
 

 

Figuur 3.5  

Laagte met drooggevallen spalterveen (waterveenmosveen) (Denemarken, W-Jutland; foto: R.J. Bijlsma). 

 
 
3.3.6 Zal habitattype Actieve hoogvenen de komende 50-100 jaar uit Nederland 

verdwijnen? 

Hoogvenen zijn een van de oudste ecosystemen op aarde, ze hebben een enorme capaciteit voor herstel en 
veranderingen verlopen langzaam. (Rydin en Jeglum, 2006). Onderzoek laat echter zien dat wanneer de 
beschikbaarheid van voedingsstoffen te sterk toeneemt door stijgende temperatuur of stikstofdepositie, of 
wanneer waterstanden te diep dalen door drainage, actief hoogveen verandert in (veen)heide, vlakten van 
Pijpenstrootje of bos (Verhoeven, 1992). Hoe snel dit gebeurt, is moeilijk voorspelbaar door het sterk 
regulerend vermogen van de hoogveenvegetatie (Belyea en Baird, 2006). Wel neemt het bewijs toe dat een 
combinatie van stressfactoren (hoog stikstof, ongunstiger klimaat) negatiever uitpakt dan op basis van de 
individuele stressfactoren verwacht zou mogen worden (Dise, 2009; Limpens et al., in press). 
 
De vraag is of binnen 50-100 jaar de omstandigheden zo sterk verslechteren dat het resterende actieve 
hoogveen in ons land verdwijnt. Dit hangt af van 
• de snelheid en richting van klimaatverandering 
• hoe de klimaatveranderingen zich op gebiedsniveau zullen uiten in dalende waterstanden 
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• de hoogte van stikstofdepositie 
• de intensiteit van het beheer, niet alleen binnen de hoogveengebieden, maar ook in hun omgeving 

(antiverdrogingsmaatregelen, bufferzones) 
• de uitwerking van adaptatiestrategieën  
 
Klimaatscenario 
Allereerst is er de onzekerheid van een toekomstig klimaat. Het slechtst denkbare scenario is het W+-scenario 
waarin wordt aangenomen dat het neerslagtekort in het groeiseizoen toeneemt door een daling van de 
neerslag en een stijgende temperatuur (zie ook 1.3). De warme zomers en droge lentes van de afgelopen 
jaren passen weliswaar in dit scenario, maar wanneer we in detail naar de weersgegevens kijken, dan is de 
werkelijkheid complexer. Op landelijke schaal zijn de afgelopen 20 jaar (1990-2010) aanzienlijk warmer dan in 
de twee voorafgaande decennia (1970-1989); voor het zomerhalfjaar bedroeg de temperatuurstijging 1,2 °C 
(klimaatgegevens www.knmi.nl). Desondanks is het neerslagtekort (neerslag minus verdamping) over het 
groeiseizoen (nog) niet groter geworden. Daarnaast bestaat aanzienlijke onzekerheid over de landelijke 
verschillen in regionaal klimaat. Zo is NO-Nederland, waar een groot deel van het Actieve hoogveen ligt, koeler 
en vochtiger dan het landelijk gemiddelde. 
 
Waterstandsdaling 
De waterstandsdaling op gebiedsniveau hangt af van de uitgangssituatie van de hoogveenvegetatie op 
gebiedsschaal (zich herstellend of goed ontwikkeld) en de waterhuishouding van de omgeving. Bij hetzelfde 
neerslagtekort zal de waterstand in een veengebied met een groot bergingsvermogen, geringe wegzijging en 
toevoer van lokaal grondwater uit de omgeving minder diep wegzakken dan in een veengebied met een klein 
bergingsvermogen, grote wegzijging en zonder toevoer van water uit de omgeving (zie ook 3.3.4). De grootte 
van het bergingsvermogen hangt op zijn beurt af van het oppervlakte aan functionerende acrotelm en/of het 
aandeel open water in het veen. 
 
Stikstofdepositie 
De hoogte van de stikstofdepositie bepaalt hoe snel vaatplanten kunnen profiteren van de dalende 
grondwaterstanden. Dit betekent dat voor dezelfde vegetatie bij dezelfde daling in waterstand de vaatplanten 
zich sneller uitbreiden naarmate de kritische waarde voor stikstofdepositie meer wordt overschreden. Een 
indirect gevolg van een daling in grondwaterstand is een afname van de veenmosgroei, waardoor ook de 
opname van stikstof door veenmossen en de vastlegging van stikstof in het veen afneemt (Aldous, 2000). De 
beschikbaarheid van stikstof voor vaatplanten neemt hierdoor toe en daarmee ook de bedekking door 
pijpenstrootje en berken. Deze verruiging van de vegetatie vergroot het waterverlies via interceptie en 
verdamping, waardoor de waterstanden in droge zomers dieper wegzakken (Schouwenaars, 1993; Limpens, 
2011). Omgekeerd geldt dat onder gunstige omstandigheden -hoge stabiele waterstanden - de negatieve 
effecten van stikstof gemitigeerd kunnen worden (Jansen et al., 2011). Veenmossen kunnen onder optimale 
groeicondities veel stikstof vastleggen waardoor de beschikbaarheid van stikstof voor vaatplanten laag 
gehouden kan worden. Dit effect treedt op bij een stikstofdepositie tot maximaal 15-20 kg stikstof per hectare 
per jaar (Tomassen et al., 2003) en zorgt ervoor dat verlaging van stikstofdepositie snel meetbaar is in de 
vegetatie (Limpens en Heijmans, 2008). 
 
Beheer 
Optimaliseren van de hydrologische situatie door maatregelen in het veen en zijn omgeving maakt hoogveen 
minder gevoelig voor verstoringen zoals drogere zomers en voor overschrijding van de kritische 
depositiewaarde voor stikstof. In de meeste hoogveenreservaten zijn inmiddels verregaande interne 
maatregelen genomen gericht op het vasthouden van regenwater, het terugbrengen van het grondwater in de 
veenbasis en het herstellen van een goed functionerende acrotelm, met veelal gunstige gevolgen 
(Natuurmonumenten et al., 2011). Daarnaast helpen het verwijderen van boomopslag en het begrazen van 
pijpenstrootjevlakten om de bijkomende negatieve effecten op de hoogveenvegetatie te minimaliseren 
(Tomassen et al., 2004a; Jansen et al., 2011).  
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Adaptatiestrategie 
Vonk et al. (2010) doen aanbevelingen voor het vergroten van het adaptief vermogen van clusters van 
heidegebieden incl. hoogvenen in een veranderend klimaat. Hierbij wordt een landschappelijke invalshoek 
gevolgd die goed aansluit bij onze beschrijving van een optimale waterhuishouding op landschapsschaal (zie 
paragraaf 3.3.4). Het gaat hierbij om maatregelen als het vergroten van de heterogeniteit en het verbeteren 
van de standplaatscondities. 
 
Conclusie 
Het is zeer onwaarschijnlijk dat Actieve hoogvenen op deze termijn uit Nederland zal verdwijnen, al zal het 
areaal en de kwaliteit vermoedelijk afnemen wanneer de klimaatverandering het W+ scenario volgt, geen 
hydrologische herstelmaatregelen worden getroffen én de stikstoflast niet verder wordt teruggedrongen.  
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