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1.5	 Natuurlijke	laag	•		Laagveengebieden

Grote gebieden, waar onder invloed van 
stagnerend water en grondwater uitge-
strekte veenmoerassen zijn ontstaan. 
Hier bestonden diverse verlandingsstadia 
naast elkaar: open water – rietmoeras – 
opgaand moerasbos.
Het semi-natuurlijk laagveenrestant van 
de Weerribben en de Wieden bestaat uit 
relicten van dit gebiedstype met een 
hoge waterkwaliteit en natuurkwaliteit. 
Samengesteld landschap van rietland op 
een pakket veenlagen (kraggen) en vaar-
ten, afgewisseld met bos. Ontstaan door 
turfwinning, rietteelt en extensieve vee-
houderij. Elders verder in cultuur ge-
bracht als veenweidegebied of polder.

Ambitie is de Wieden en Weerribben als 
grootste laagveenmoeras van Europa, 
aan elkaar verbinden via een brede over-
gangszone en ontwikkelen als een groot 
aaneengesloten (half) natuurlijk vaar- en 
recreatielandschap, met hoge biodiversi-
teit, met aanliggende kernen als poorten 
naar de natuur.

Ook in de overige veenweidelandschap-
pen is een hoog waterpeil van belang 
om inklinking tegen te gaan. Het open 
karakter is zowel ruimtelijk waardevol, 
als voor weidevogels en ganzen.

Voorbeeld:� Natuurlijke kwaliteiten  
geven richting aan de ontwikkeling van 
een gebied: in de Wieden-Weerribben 
wordt de kwaliteit van het gebied ver-
sterkt door het slim combineren van 
nieuwe natuur, recreatiewoningen,  
uitbreiding van het vaarlandschap én 
nieuwe dragers voor natuurbeheer.
uit: Man-made nature, Nationaal Park 
Wieden-Weerribben, Rietveld landscape 
2008

Bodem:� laagveen, in de IJsseldelta afge-
dekt met zeeklei en/of zand
Hydrologie:� kwel en stagnant water 
Natuurlijk�bostype:� elzenbroekbos, 
berkenbroekbos
Cultuurlandschap:� zie §2.5 laagveen-
ontginningslandschap 

Beeld:� moerasbos in de Weerribben

Beeld�onder:� principedoorsnede  
kraggenmoeras

De laagveenmoerassen zijn deels ont-
waterd, verveend en in cultuur gebracht 
als landbouwgrond. In de Weerribben 
wordt door uitgekiend beheer (fijnrege-
len van de waterstand, open houden van 
petgaten) een combinatie-milieu van 
rietteelt en laagveenmoeras in stand  
gehouden. Als men de natuur in het 
kraggenlandschap, z’n gang zou laten 
gaan, was het door verlanding snel  
gedaan met het open water.

Norm
• De laagveenrestanten krijgen een  
beschermende bestemmingsregeling, 
gericht op instandhouding van de water-
kwaliteit en de natuurkwaliteit. 
• De overige delen van de laagveen- 
gebieden krijgen een beschermende  
bestemmingsregeling, gericht op behoud 
van het veenpakket en het waterpeil is 
hier niet lager dan voor graslandgebruik 
noodzakelijk is.
Richting
• Als ontwikkelingen plaats vinden in de 
laagveenrestanten, dan dragen deze bij 
aan verhoging van het waterpeil om  
bodemdaling en verdwijnen van het 
veen pakket tegen te gaan en, waar mo-
gelijk, aan toename van natuurkwaliteit 
en het areaal levend laagveen.
Inspiratie
• In laagveenrestanten gebruik, inrich-
ting en beheer onderling afstemmen op 
verdere ontwikkeling van de natuurlijke 
kwaliteiten van (delen van) dit unieke 
landschap.
• Elders: mogelijkheden voor natuur-
ontwikkeling benutten.

Overzicht laagveengebieden (indicatief), 

verdeeld in ontgonnen gebieden lichtblauw] 

en de restanten van het halfnatuurlijke 

laagveengebied [donkerder blauw]


