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●  Jonge verlandingsvegetatie met onder andere 
moerasvaren, kleine lisdodde en galigaan. In 
het water gewoon blaasjeskruid en kikkerbeet. 
Foto: Bas van de Riet.

Bas van de Riet & Dorien Hoogeboom Verlandingen

Veenmosrietlanden en 
trilvenen zijn kenmerkend 
voor het cultuurlandschap 
in de laagveengebieden. 
Zij vertegenwoordigen zeer 
bijzondere en soortenrijke 
ontwikkelingsstadia in de 
verlanding, die begint in open 
water van sloten, petgaten 
en plassen. In Noord-
Holland vinden we deze 
vegetaties met name in de 
regio’s Laag Holland en het 
Vechtplassengebied. 

Trilvenen en Veenmosrietlanden 
beslaan in Europa een vrij groot 
areaal, maar de soortenrijke vormen 
zijn overal zeldzaam en bedreigd 
(Ministerie van LNV, 2008). Ne-
derland herbergt naar verhouding 
een grote oppervlakte en met name 
veenmosrietlanden hebben een 
zwaartepunt bij ons. In de Natura 
2000-terminologie vallen deze 
plantengemeenschappen onder het 
habitattype overgangs- en trilvenen 
(H7140). Samen met de moerashei-
den (habitattype H4010 vochtige 
heiden) vormen zij belangrijke 
verlandingsstadia.

In 2010 zijn in het Vechtplassen-
gebied alle veenmosrietlanden en 
trilvenen bezocht en geïnventari-
seerd. Zodoende is een goed beeld 
verkregen van de huidige status. 

In dit artikel laten we zien hoe de 
veenmosrietlanden en trilvenen in 
het Vechtplassengebied er aan toe 
zijn en wat de grootste bedreigin-
gen zijn voor hun voortbestaan.

Landschappelijke 
samenhang
In het Vechtplassengebied zijn twee 
Natura 2000-gebieden aangewezen: 
het Naardermeer en de Oostelijke 
Vechtplassen. Het laatste omvat een 
aantal deelgebieden, te weten de 
Loosdrechtse Plassen, Ankeveense 
Plassen en Het Hol in de provincie 
Noord-Holland en in de provincie 
Utrecht de Molenpolder, Bethune-
polder en Westbroekse Zodden. Een 
belangrijk deel van de ondergrond 
bestaat uit veen, welke richting 
oosten uitwigt tegen de pleistocene 
zandafzettingen van de Utrechtse 

Heuvelrug en het Gooi. Vanuit deze 
hoger gelegen zandgronden komt 
in de lager geleden veengebieden 
kwelwater aan het oppervlak, 
waardoor lokaal het oppervlakte-
water gevoed wordt met ijzer- en 
basenrijk grondwater dat arm is aan 
voedingsstoffen (figuur 1). Zeker 
op plaatsen waar sloten, plassen en 
petgaten tot op het zand zijn uitge-
graven en de kwel makkelijk aan 
het oppervlak komt, hebben zich 
soortenrijke verlandingsvegetaties 
kunnen ontwikkelen.

Trilveen en 
Veenmosrietland
De plantengemeenschappen van 
veenmosrietlanden, trilvenen en 
ook moerasheides zijn verlandings-
fases in de successie van open 
water naar broekbos (figuur 2). 
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Verlandingen in de Vechtstreek
Waar leeftijd een rol gaat spelen

Deze verlandingen starten over het 
algemeen met water- en oeverplan-
ten, die open water koloniseren en 
op den duur een dichte vegetatie 
vormen met krabbenscheer, water-
drieblad, moerasvaren en riet. Op 
deze manier ontwikkelt zich een 
drijvende wortelmat, een kragge 
of zodde genoemd, die zich steeds 
verder opbouwt en op den duur 
zelfs iets boven het water uit gaat 
groeien. Deze verlandingen ont-
staan in matig voedselrijke petgaten 
en kleine plassen met weinig golf-
slag. Het zijn fasen in de successie 
(opeenvolgende ontwikkeling) in 
laagveenmoeras. Door jaarlijks 
de vegetatie te maaien kunnen de 
soortenrijke fasen van veenmosriet-
land en trilveen lang stand houden. 
Bomen en struiken krijgen dan 
geen kans, snelle strooiselophoping 
wordt voorkomen en voedingsstof-
fen worden met het maaisel afge-
voerd. Wanneer de jonge verlandin-
gen niet worden gemaaid, of beheer 
gestaakt wordt, zal zich op den duur 
een broekbos ontwikkelen. 

Trilveen
Trilvenen zijn verlandingsvegeta-
ties die beperkt zijn tot gebieden 
die onder invloed staan van zoet 

kwelwater. In het Vechtplassen-
gebied gaat het om wateren die 
gevoed worden met grondwater dat 
vanuit de Utrechtse Heuvelrug naar 
boven komt in de lager gelegen 
veenweidepolders. 
Trilveenvegetatie is soortenrijk en 
kwetsbaar. In de moslaag vinden 
we vooral blad- en slaapmos-
sen, en maar weinig veenmossen. 
De vegetatie bestaat uit allerlei 
zeggensoorten, waaronder ronde 
zegge, snavelzegge en draadzegge. 
Andere kenmerkende trilveen-
soorten zijn klein blaasjeskruid en 
mooie bloemplanten als wateraar-
dbei, waterdrieblad, kleine valeri-
aan en moeraskartelblad (Weeda et 
al., 2000). Ook kunnen trilvenen 
zeldzame orchideeën herbergen, 
zoals groenknolorchis, een soort 
die is opgenomen in de Europese 
Habitatrichtlijn. Holpijp, paddenrus 
en waterdrieblad zijn kenmerkend 
voor jonge trilvenen. Wanneer ze 
ouder worden gaan andere planten 
domineren, zoals ronde zegge, 
draadzegge, moeraskartelblad, 
schorpioenmossen en goudmossen. 
Verzuringsindicatoren van oudere 
trilvenen zijn slank en gewoon 
veenmos, gewoon haarmos, veen-
pluis en sterzegge.

Er is vaak een bulten en slenken-
patroon zichtbaar. Op de zuurdere 
bulten groeit ronde zonnedauw en 
geelgroene zegge. In de slenken, 
waar basenrijk water nog steeds in-
vloed heeft, groeien kwelindiceren-
de soorten als klein blaasjeskruid, 
ronde zegge en moeraskartelblad.
Om als Europees habitattype te 
kwalificeren, moet de oppervlakte 
minimaal 100 vierkante meter 
beslaan. Rompgemeenschappen 
met onder andere holpijp, pad-
denrus, zwarte zegge en veenpluis 
kwalificeren alleen als ze grenzen 
aan zelfstandige vegetaties, zoals 
de associatie van schorpioenmos en 
ronde zegge. Een hoge soortenrijk-
dom (>20 plantensoorten per m2) 
en geen of weinig struweel (<10%) 
zijn eveneens kenmerken van een 
goede structuur als habitattype. 
Wanneer pijpenstrootje, veenpluis 
of gewoon haarmos domineren in 
de trilveenvegetaties worden ze als 
matig ontwikkeld beschouwd.

Veenmosrietlanden
Veenmosrietlanden ontstaan 
wanneer rietvegetaties jarenlang 
gemaaid worden. Ze zijn niet 
afhankelijk van kwelwater en zijn 
daarom iets wijder verspreid dan 

●  Figuur 1. Dwarsdoorsnede van de bodem in het Vechtplassengebied en aan-
grenzende Heuvelrug. De veenlaag wigt uit tegen de zandbodem in de onder-
grond. De kwelstromen zijn zichtbaar gemaakt als pijlen. Bron: Ingwer Bos.

●  Figuur 2. Vereenvoudigd successie-
schema van de ontwikkeling van ver-
landingen in zoete laagveenwateren.
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trilvenen. In veenmosrietlanden is 
de aanwezigheid van kamvaren, 
zompzegge, moerasviooltje, ronde 
zonnedauw, tormentil en verschil-
lende (onder andere rode) veenmos-
soorten kenmerkend (Van ’t Veer & 
Hoogeboom, 2009) en ontbreken de 
eerder genoemde kwelindicerende 
plantensoorten van trilvenen. Veen-
mosrietlanden kunnen wel langzaam 
ontwikkelen uit trilvenen: wanneer 
de vegetatiemat dikker wordt krijgt 
regenwater meer invloed en treedt 
verzuring op. Daardoor verdwijnen 
de kenmerkende trilveensoorten en 
gaan met name veenmossen domi-
neren. Dit is een natuurlijk proces in 
laagveensystemen. Vaker ontstaan 
veenmosrietlanden uit zoomvor-
mende ruigten en wanneer jonge 
natte rietlanden worden gemaaid.
De moslaag in veenmosrietlanden is 
gesloten en bestaat voornamelijk uit 
veenmossen, maar ook uit blad- en 
slaapmossen. Er is een ijle rietlaag 
aanwezig en in de kruidlaag groeien 
kamvaren en ronde zonnedauw.

Veenmosrietland komt vooral 
voor in petgaten, plekken in het 
veen waar in het verleden turf 
is gestoken. Hierin ontwikkelde 
zich achtereenvolgens waterriet, 
koekoeksbloemrietland en veen-
mosrietland. Koekoeksbloemriet-
land wordt ook tot het habitattype 
veenmosrietland gerekend, mits het 
grenst aan de vegetatie veenmos-
rietland en de veenmosrijke typen 
van het zwarte zegge-verbond. Deze 
plantengemeenschap is kenmerkend 
voor jong veenmosrietland. Het is 
kruidenrijk met soorten als echte 
koekoeksbloem, grote ratelaar, 
gevleugeld hertshooi, moerasrolkla-
ver, rietorchis en veenreukgras. De 
rietlaag is vrij dicht en veenmossen 
komen verspreid voor. Wanneer het 
ouder wordt, komt er veenpluis en 
ronde zonnedauw bij en neemt het 
aandeel riet wat af. Oude verzuurde 
veenmosrietlanden worden gedo-
mineerd door gewoon haarmos en 
soms door cranberry. De waterkwa-
liteit bepaalt of een overgangsveen 

snel of langzaam verzuurt. Verzuur-
de veenmosrietlanden zijn welis-
waar voedselarmer en soortenarmer, 
maar zijn wel belangrijk voor 
de Habitatrichtlijnsoort noordse 
woelmuis, zilveren maan en allerlei 
veenpaddenstoelen.
Bijzondere soorten van veenmos-
rietland zijn welriekende nachtor-
chis, veenmosorchis en addertong. 
Ook grote verschijningen als 
koningsvaren of het minuscule 
elzenmos zijn kenmerkende soorten.
Om als habitattype te kwalificeren 
moet er een goed ontwikkelde laag 
van blad- of veenmossen aanwe-
zig zijn en bedraagt het oppervlak 
meer dan 100 vierkante meter. 
Binnen een vierkante meter komen 
minstens 20 plantensoorten voor, 
waaronder tormentil, ronde zonne-
dauw, moerasviooltje, kamvaren en 
uiteraard diverse veenmossoorten, 
waarbij glanzend-, hoogveen- en 
rood veenmos het meest bijzonder 
zijn.
Matig ontwikkeld zijn verschillende 

●  Figuur 3. Actueel overzicht (2010) van de ligging 
van de trilvenen (paars) en veenmosrietlanden 
(rood) en moerasheide (groen) in de Oostelijke 
Vechtplassen en het Naardermeer.

●  Figuur 4. Oppervlakte in hectaren en kwaliteit van 
de veenmosrietlanden en trilvenen in de Ooste-
lijke Vechtplassen en het Naardermeer (2010).
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rompgemeenschappen met domi-
nantie van veenpluis, gewoon haar-
mos, moerasstruisgras, cranberry en 
zwarte zegge.

Veldinventarisatie
In de zomer van 2010 zijn alle 
plekken met veenmosrietlanden 
en trilvenen in het Vechtplas-
sengebied bezocht. In het kaartje 
(figuur 3) is te zien dat er in het 
Naardermeer grote oppervlakten 
veenmosrietland (rood) voorkomen 
en Het Hol springt eruit vanwege 
de trilveenvegetaties (paars). Ook 
in de Westbroekse zodden zijn nog 
relatief veel kenmerkende trilveen-
vegetaties. 
Op basis van de aanwezigheid en 
bedekking van kenmerkende plan-
tensoorten is een analyse gemaakt 
van de huidige status. Daarbij is 
gekeken naar twee zaken. Ten eerste 
naar de fase in de ontwikkeling. Of-
tewel gaat het om jonge of oude en 
meer verzuurde locaties. Ten tweede 
is geanalyseerd of de locaties vol-
doen aan de kwalificatie-eisen van 
het Europees habitattype (minimale 
oppervlakte, aanwezigheid van 
bepaalde soorten). 
Opvallend is dat het merendeel van 
de verlandingen oude, verzuurde 
vormen betreft (figuur 4). Het 
grootste deel betreft oudere stadia 
met vrij soortenarme vegetaties en 
verzuringsindicatoren als gewoon 
haarmos. In het Naardermeer komt 
een grote oppervlakte aan veen-
mosrietland voor, hoewel daar geen 
doelstelling geldt voor het habitat-
type. 
In de Oostelijke Vechtplassen her-
bergt Het Hol het grootste opper-
vlak aan overgangsveen. In Polder 
Kortenhoef treedt verbossing op, 
waardoor het oppervlak aan veen-
mosrietland is afgenomen.

Bedreigingen en 
toekomstperspectief
In beide gebieden komen vegetaties 
voor die niet meer kwalificeren 

als Natura 2000-habitattype door 
het ontbreken van kenmerkende 
soorten en door verruiging en ver-
bossing (figuur 4). De bestaande, 
soortenrijke verlandingen zijn 
weliswaar lang in stand te hou-
den, mits adequaat beheerd, maar 
op den duur verdwijnen soorten 
door verzuring en verdroging. In 
tegenstelling tot anderhalve eeuw 
geleden onstaan er nu nog maar 
weinig nieuwe verlandingen. Dat is 
momenteel het grootste probleem 
voor de instandhouding en ont-
wikkeling van veenmosrietlanden 
en trilvenen. Oorzaken van het 
uitblijven van nieuwe verlanding 
moet worden gezocht in problemen 
met de waterkwaliteit, onnatuur-
lijke waterpeilen en schoningsbe-
heer (Sarneel, 2010; Lamers et al., 
2004). Versnippering van natuur-
gebieden bemoeilijkt bovendien de 
verspreiding van kraggevormende 
plantensoorten (Soomers, 2012; 
Lamers et al., 2004). Ook toege-
nomen begrazingsdruk door een 
sterk groeiende ganzenpopulatie en 
muskusratten speelt vermoedelijk 
een belangrijke rol (Sarneel, 2010; 
Bakker, 2010).
Voor de toekomst is het belang-
rijkste om jonge verlandingen tot 
ontwikkeling te laten komen. Door 
jonge, kruidenrijke rietlanden 
jaarlijks te maaien en het maaisel 
af te voeren kan de ontwikkeling 
richting overgangsveen in gang 
gezet worden. Vermesting (vanuit 
aangrenzend grasland, voedselrijk 
oppervlaktewater en/of stikstofde-
positie uit de lucht) moet worden 
voorkomen. Tegelijk moeten de 
bestaande overgangsvenen zo goed 
mogelijk worden beheerd, omdat 
deze fungeren als bronpopulatie 
van soorten. Dat betekent dat ze 
jaarlijks consequent moeten worden 
gemaaid om verbossing te voorko-
men. Het laten liggen van maaisel, 
spoorvorming door gebruik van te 
zware machines en overbeweiding 
moeten worden voorkomen. Op die 

manier is hopelijk het tij te keren 
en kunnen de veenmosrietlanden en 
trilvenen weer worden verjongd.
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●  Groenknolorchis, een 
bijzondere soort in trilvenen 
Foto: Bas van de Riet.


